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Durant segles, la percepció occidental de la realitat, centrada en l’individu i
basada en el pensament dual que divideix el món en jo i tota la resta, ha provo-
cat la devastació del planeta i el sofriment de tots els éssers vius que hi habiten.
A Aprenent del budisme el lama Djinpa (Borja d’Arquer) explica com, coinci-
dint amb el punt de vista de l’ecologia i les darreres teories científiques, les
ensenyances budistes transmeten a Occident una comprensió més profunda 
de la realitat que posa èmfasi en la interdependència de tots els éssers i els
fenòmens.

Enmig de la profunda crisi de valors contemporània, aquest llibre pre-
senta una nova espiritualitat, sorgida de la trobada entre Orient i Occident, que
afavoreix que creixi la llavor de la concòrdia i la responsabilitat i permet albi-
rar un futur esperançador per al planeta.

El LAMA DJINPA (Borja d’Arquer), barceloní i considerat el primer lama
espanyol en exercici, es féu budista l’any 1977. Fou deixeble del lama Yeshe, de
Kalu Rimpotxé, Khenpo Tsulrim Gyamtso Rimpotxé i Bokar Rimpotxé, i,
després de diversos retirs al Nepal i a l’Índia, es dedicà a estudiar els sutres i
els tantres budistes en diversos centres d’Europa. Entre 1984 i 1988 féu el retir
de tres anys i mig a Normandia i professà els vots de monjo Getsul. Des de 1988
viu retirat a Dag Shang Kagyü, el primer monestir budista de l’Estat espanyol,
situat a Panillo, Osca. Ha impartit ensenyaments en diversos centres budistes
i és autor de Introducción práctica al buddhismo (2001) i Buddha, materialismo

y muerte  (2002).
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