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Drinking the Nectar
of the lharma
Practical Ádvice alri Gridance on Integratírg
Dranm ard Life
nAlle kanfug is tpt a mtts of mssing
ittfotwtiq4 hJt d di.scottitg s,npthitzg tlnt
rea7ly fits yu an is reaL7y useful in yanr
lifen Sogyal ninpocie

It is often said that yo.r do not hane to make a
ccrplete clunge in yo.rr lifestyle in order to
pracÈiee tne Dharma. ïlte task of the practÍoner
is trncfold: Èo learn tg* to rmke the teachirg of
hrddha rrcrk in tteir life ard to fírÉ cut lw to
sbape tteír life in order to míx it with the

clirectíon, ttere is a terdency to faIl in old
patterns, ard to lose any irdeperderrce by srccuófug to exLernal ínfluerrces, takíng eJperiences as solid, ard gettírg lost in distraction.

Dharma.

Drawing r:pon

A tradítional exarple ís of a bee, wtp o<tracts
the pollen frcrn tte beart of a flcner. It is tp
to us to trdrínlc the nectar of the Dhannarr, to
distíl tle essence of each practÍce, ard draw
cut iÈs ínner pcrrer Èo help orr-selves, ard e
ther-s, to rork wíth tte specifíc problerre er
ccruntered in ever5day life. ttrorgh díscoverírg
a deeper, per-scral r€soÍulnce, tte practices
ptesent a very real reans of processÍrg erptíonal pr.obleus ard transformirg difficulties rE
face Ín life.

Iíany people, particularly ttnse rfio have
follorírg ttn Dhasna for scre years, also
the need to mke a clea::er ctpice abqrt
directÍsr to take in tteir líves, ard erren
kird of life to 1ead. In ttre absence of any

been

feel
róat
what

$ctl

rearly trenty yea::sr erperience of
upon tte
specific advice he has shared wíttt studenÈs, in
this new series of teachings, Rinpocte will also
stsí tse Dharrs practicrers can develop an
werall visiqr in ïhich teachirgs ard practice
really rarje vittr tteir eve4day lives, all*ing ttuo to have ttreir real effect ard bear

Iiving ard teactrírg ín tbe rest, ard

fruit.

Integratian reans erpardirg cters vísícn to be
able to skíllfully r:se practice as a tlerapy,
ard qrers lífe as an erwírorrent ard inspÍratícn to s.pport tte practice. frese ttro will
determÍne to wtrat erdent a person can successfully íntegrate tte Dharma ín tteir lífe, for
as Salm Yarg Gónpa said: xIt is not mrch help

tbe teadrirg beiry Dzogpaciropo, Ít
persdl that reeds to be Dzogpaclrenpoí.

is

the

je kent. Je raakt dan helsral cp dit Blas
gefi:<eerd. Je denlr:t sa::schijnlijk dat je jus
d'orarge alleen naar uit dit 81:rs, tet deze
wordt er bij G. Prager,
Sarphatipark 120 te Àmsterdam,
een lange beoefening gedaan met
Sogya1 Rinpoche, de RJ.gdzin Dtipa Tsok,
welke begint omstrêeks 13.00 uur.
De Tsok-offerande wordt tevoren ingekocht,
voor je bijdrage kun je bij aanvang geld geven'
i{oensdag 4 april

specifieke riorm, h.nt drínken.
Scrs, als je eerst alleen tmar de rrotm hebÈ, tu,r
je daar erg 8an vast, cdat je den!È dat de
norm niet van de bet€kenis te sctEíden is. l'íaar
als je veel versctrillerde glazen ziet en tet
princÍpe errran begrijPt, teb Je enige flexibilit€it. Je zit niet zo \rast aen de norm. Je

begrijpt sat het is, ear tct vrcr dient. Je
rrcet door de vorm tÊen kijken en zien et de
actrterliggerde betekeris 1s, Et de funlGie
enran is.
Als je door de volm van Tibetaanse beefenírgen
feen kijlct en begríjpt rnt de erkelíJke bete
kenis ewan is, zul je niet larger enfu anltu-

reel

probleem hebben.

fbt is

dan

niet

srpecifiek

Tibetaáns Boeddischtísch teer.

te zien mt wrkt in je
argelíjlrs leverr. b dezc d:rgen Q een creatieve rmnier, tet ís niet BeIDeg om ziueditatíe en dagelíj\se beoefirg te doen. tlcercl je

Doe de beefenÍrgen cm

tEel goed doet, ín o\tereenÉt het rittrel, is dat niet genoeg.
Je tebt ín zekere zin tijd nodig cm de beoefenÍÍB t€ ervaÍen, cm er echt ín dor te drirgen,
zrdaL Je Je rertrelijk in de beefeníng lo:ctt
otspaD-Erl. ScrE is het goed cm een hele rcÏr
terd, of eert paar r-u:r te lEÍDsn, zcdal' je
ert<elijk h.rrt eferen en begrÍjpen uat de
betekenís van de beefening ís, zrdal je er
Ínzicht in begínt te krijgen. De relatieve*
becfíry geeft je de Vísie (Vien). En a1s je
uÍteidelijk de VisÍe btÈ, lesen de rrcren
ap. bt i^s Et bedoeld rcrdt ret: 'Vorm is
leegte'. Ik tEb tet gevel dat tEt tcel be1aryríJk vrcr cns is cm dit tteer en reer te \renrErtet

míssctrien

Et€Ímíng

Creatief orgaan ÍIEt è beefenirp
De qrderstaarde te.kst is een gedeelte uit de
lezirg die Sogral ninpatn op 12 dec-aÈer 1989
ia Gísela's hris Ín Acterdan tneft gegeven.
De actrLeraf aan dit cnderríctrt gegev$ titel ís
Tbc to take care of crrrselrresi. De lezlry zaL
binrcnkort in zijn geleel ín tet Ergels geprbliceerd rrcrden. Ibt gedeelte errran dat thaÍts in de
nieusbrief gep:blÍceerd rordt, gaat nooral orer
het op een creatieve enier q€aan ret de
beefening; wrËaar de tiÈel.

kefiJken.

Als re ín staat zijn

Je rmet in nersctrillerde situatÍes

uitproberen
paar
verrrrierden
wl-kre beefenrrrg erlct. Een
pÍjnfijke
telden le dat als ze dor ertreem
sitnatÍes gaan, Earin ze zelfs geen ccttrole
oner lr:n nerstard reer lnbben, dat zc zidl dan
realíseren tpe heÍlzaan tentrars zijn. Ale re
dor dergelíjke dingen teen gaan, dan is het
recíteren van een ÍEntra l-t enige hardvat dat
re tebben, het enige iraar E ons aan vast lo.tnren
tslden.

gat ik

zeggen wíI, is dat het rndi€ is dat rc
erperírenteren, E ÍDeten enraren rplke beef+níngen rrerlren. I-bt heeft geen zÍn cm een beefenirg te hebben die je niet lq:nt gebnriken ín je
aagelijkse lerren. ht betekent nl. dat je de
beoefeníng niet ectrt drcrleefd tebÈ. In plaats
daarvan rct Je wrtceliJk proberen bet prirrcipe
van de beoefenírg te 'egrÍjpen, <rdat de votm
slechts de vorm is.
St€l dat je rmit een kopje of een glas tcbÈ
gezien, en je ziet bijvrcrbeeld het glas dat ík
trier irr nijn harden lsrd. Dit is tet enige dat
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cm oP een

dergelijke

roa-

nler tE eferen, rcrdt trt t$erapeutisch.
Iherapie ís niete srpecÍeals, l=t is rer*en aan
negatiern erptíes en bepaalde geestesgesteldHen. AIs Je biJv. naar de notm rar de Vajrasatt\ra-beefenirg Hjh, zan Je lqlren denken
dat tEt tnel therapeutisch is. Dat het Tsaa:r
rerkt en dat tEt teel rnrttÍg en relenrant is cm
te helen en \tertnr.Ercn te vírden. llant re voelen cns altijd ctreirt, is het niet ? l'Ie taoelen

dat re zildaals zijn, e velel crrs vÍes, tre
villen tpel vaak qrder de dcuche en mszelf af
en te F.rabben. Dat gerrcel nan ctz.rivet zijn
mt gereinígd mrden. È rectar van Vajrasattna reínigt al mze negativÍteit en brengt
ons Daar cnze orsprmkeltjke zriwrheid, cnze
orsprcnkelijke Etaat, die te dan od( pa:r is,
zoals de tse1, of zoals een spiegel. !Ét de
ocir< erkaatst, de spiegelbeelden
bezoedelen de s,piegel niet.
Dan aan tet eird nan de beefenírg, als je je
mre aard beSínt t: enraren, kcrÉ, er een gevoel
van rerkelijk optimisre, een vastberaden posi-

spiqel

tieve Ínstellíng. Als je dat

vreugderrolle

zelfrnrtru.uen besint te nelen, cntst:at er
sr i.uerlíJke glinlach, crdat Je Je anivere
naturr beSfut te enraren. Er is vergeviq. lJÍe
rnrgeeft ? JíJzcLf.. VergerrÍrg }crÊ van Jezr.lf ,
br dezz beefíÍ€. fb hebben fpt nodig cm altÍJd rct cru basÍs, ret cve nattLr ln cqp
tect te Et€an. të mtcn daar êcht naar terug
88en.

Tdra Je contact tebÈ rct je natuu, kijk je
heel erders tegen de dÍrSen aan. Dezelfde g+
nelens en g*amrdirgen, die rpr:mal gesproken

ret

ego geassaieerd rcrden (de skan-

a^e), ziJn als ze ret VÍsie verbcrrden rrcrden,
firrdaenteel tEtzelfde, rtar zc zijn geatirnrd. ht is het prirrcipe rran de rnrsctrillerde
Boeddha-fauilies. Je ziet de dírgen zritrer.
Er nalt daanrq neel reer te otdeklen aan de

-^^a"8

beoefenirg als je die cp een creatiern rmnier
begínt Le den. Er als Je probeert qn de betek*
nis ervan te begrtjPen, rcrdt let van tepassirg

e alle situaties

en crstardigheden

* tÈ kennen relatíe've en abeoh.rte beefenírg.
In de abeolute beefenirg laat Je Je geest
rusten ín zijn Et€ natrrr. Relatierre be€fení4
Ís eltijd rnrHen e,an een bepaalde \tor.tn
(letten cp de der*ralírg; Errtlla recltatle;
vÍsulísatie).

een nieuw cent rtm
Bimen een jaar rcet Rigpa vertrekJ<en uít de
l'Íarcusstraat. Ibt pad rprdt naelijk gesloopt.
De fínancíële qrderster:ning vmr de hrur van de
rcditatÍenrftd,e rtrar,Icwan deels van maaÍdelijke
donatÍes. Díe rraren op zích nÍet rzoldoerde cm de
maardelíjkse kosten te betalen. De rest rrerd
gefÍaancierd uit de inkcrreten op de verkoop van
artíkelen zoals transscripts, rrierook, e.d.
Ïtij zijn rna naarstíg op zoek naar een nÍer.ure
nrírsle. Zoals scrmigen van jullie al reten,
hebben rre anderzocht of het voor Rigpa rryelijk
zan zíjn cm een groot parrí aan de PrÍnsergractrt
te h;ren, waarín tot rnr Èoe de Da Free Jolrrgr"oep zat. I& hÊbben voorlopig v€unÈge de grgar
tische financiële verantwrdef ij$eid en de
korte termÍjn waaria de orSanisatie rutd lrcest
kcÍren, afgezíen van diÈ project.
I{ij hebben Sogral Rinpoche rel op de lnogte
gebracht. Hij was het eens rct bet zoeken Daar
een nÍeture reditatienrird.e, en varruit dezc,
ínspÍratíe zijn rre r\l v€m plan verrder te zoeken
naar een arder parË.
De fínarrcÍële ster.sr die rE nu maarrfufijks
ontvangen voor de nrirule aan de Marcusstraat is
rÊínÍrnaal. Die ruÍuLe $as erg goedkoop, de toekcmstige nrírute zal angetwijfeld neel rreer g€urn
kosten. Daarqn nodigen yÍj degenen, díe al toezeggírgen voor de Prinsergracht hebben gedaÍrn,
èn arderen, uít cm vanaf rnr alvast h:n ster:n te
betuigen dor een ÍDaardelijlee donatíe van
f ?5,- te doen.
Qp die wijze krijgen wij inzicht irr onze finarrciële mgelíjlóeden bij het zoeken naar een
nieuw nrirsLe, en terrens de nodíge finarrciëIe
arrmlag voor het betreklen vÉm een nÍa-w parÉ.
Daanee zijn od( de nodige l<osten gerrceíd:
o\rernane-kosten, \rmrschot tr.u:r, inriehtingskosten, enz.
Bij vrcrbaat. harÈelijk dank voor w bijdrage.
Utc

dmaties lqnt u overruken cp:
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Levensverhaal van
Sogyal Rinpochê (rnn.re)
Irrcarnaties
Voordat Jauyang Ktryentse ninpoctc le terkerde
als de Íncarrntíe van \Er:sctti[erde Eesters,
had hij re tevalligerwijs reeds de naan Sënan
$altsen iDrager rran Verdienstei gegerien, Et
verkort Sogal betekent. De tE belargrljlcste

ÍncarnatÍes zijn Tertikr Soryal en LÍntsártg
$alpo , de l(crirg van Líng, die een direlcÈe
afstarretirg Es \nrn Ccsar nan LÍng. Lint'saÍtg
9a1po rns een grote yogi en lbrtth' en seÍl
leerlíng rran de eerste Jaoyarg Xtentse l{argPo'
Zijne fbiligheid l(arrnpa nertelde re tw keer,
in SilddÍn in 1959, dat hij gelofde dat ík de
íncarnatie vas van de DzogdEn ÍEester b
Xtryentse.

De grote rnysticus Tertën

Sogal (185&1926) es

een qert<elijk reester. Hij ms al nolsassen
rrcordat hij ret de Dharrm kennígsalcte, vt zaer
mgebnríkelijk ms in Tibet. Eerst rerd hij dmr
zijn faailie cp dierenjadrt gesturrd' rÉer Èen
hij ret de arderen cp opeditie ging, gebeurrte

zíjn voríg ka:rm
versctEen iedere leer mnreer hÍj ín de loop lran
zÍjn gareer keek, het EilDbolÍsch schrift (zíe
voetnot) nan de hkinis vrcr zijn ogen. Hij "á8
tet, níste zijn doel en kcr crqeliJk zíJn
prooi raken. Áangezien hij erg jcrg ns' vist
hij niet dat dít Dakíni-schrift ss. Vmr een
Tertqr is dat de brcn van tet Terrn<Éerrijs.
er iets ruderlijks.

Vanrrege

C€frust!:eerd dor zijn falen als jager, zsden
zijn orders tgo naar een berde t!^tets, rlaer een
aantal eerst€ s.Ecessen garolgd erd door een
serÍe vorvallen die erte leÍdden dat hij reer
en ruàer gedesillusiqeerd raalÈe over ziJn
rmnier van leven. Op een rleg, tffn Tertih Sog|al
en de berde ercp Si4en cÍD Paarden te stelen,
zeÈt€n de eígenaa::s de actrterrrclgíÍtg in. 72
mesten grel vlrrtrten. Her de Paarden Es
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ectrter een d:racht5ge rerrie die cp tet pnt
stmd te berrallen. Toen de retrie oP tnl sloeg,
stak één van de rcrr€ls haar rcer. HierbiJ meed
een hij een groÈe jaap in haar bik, uaard@r
haer ver:len rerd geboren. De rerrie begct
cmiddefijk tet neulen te líkfen en tê 'verzorgen. Toen Tertth sogal dít' zag, dat deze

oPengereten bik en ttaar
uitp-rílerde darlen nog stceds órn liefde vmr
haar rreulen had, lg! er een erDlm gevel van
rededogen ín lsn Q. Dat makEe tet rededogen
van zijn vorige levens in tE r*akl<er. llierme
lqrau de orertuÍgirg dat het de enige zin van
dit renselijk lerzen ís ao ardere rensen te
tclpen en rededogen te tcnen en liefde te geven. Vanaf dit mrent llet hij alles Ios, gaf
al1es rleg mt hÍj bezat en gírg studeren bij de

lerrie, ret haar

grote Dogctst{Eester }lymtrrl Ilngtok Tenpé
Nyim, die en rran de naaste leerlírgen of
thsrtzcÍsri ms van de grote Patnrl ninpocte.
nllycngtri
Van tgn cnWí4 hÍj Patnrl R-irpal-rs
ranrari.rysÍnstnrtÍesi
o!'er
het
Cterpoi of
gelcle crderrícht wn Èogclnn.

Tert&r Sogral raalcte n nlt bevríerd ret een
belende CcslÉ, Tsrltriro Nagral, die zorn 5O of
60 Jaar de ge-scfrriften bestudeerd had. Wanneer
z{ praatten en tun lr.ennis deelden, leek het
elsof Ibrt&r Sogat reer vist over de es'sentléle betAenis \ren tct ctderrictrt, terÈt de
Geshé veel langer gesttdeerd had. Tsrltrim
l{a6la1 Es \terbaasd en rrreg: nhar en tpe
tnb Je aL &zz etprnP l<erlrlis en wijstnid verkregen?'. harcP nertelde hij 6/er Patnrl
n:npate ern diens rrcrbazirgek*erde retlpde van
ÈopaclErpo. Èzz is zo dat wtntËr iemaÍd het
eerrsal rerkelijk noltojd en veruerkelijict
lEeft, degerc Eester rcrdt over al het cnderríclrt zsder het te beteven te studeren. Door
&ze trainirg rrcrkreeg Tert&t Soglal reer
begrip dan Í@ÍË die l0 of 15 jaar cp de gebruikelijke víjzz zan str-deren. Zijn wijsleid
of prajfia Es atteekÈ, in díe zin dat hij het

hart rnn tpt hart rran al tet mder-ictrt reali-

erde.

lbrt&r Sogal girg stuleren bij de grote Jarryang l0ryelrtse lÍangpo, bij Patrul RÍnpehe zelf,
bij Jqh l(mgtrul, bÍj Hiphan en bij l{yala
F€ÍB DHul , een ÍEester die tet regmbooglicbaau \re*reeg. Terttrr Sogial qrtdekte een
grmt aantal dmr PaÉnasatrrava verborgen
Bchatten (terrn's) die ín de 20 delen rran ziJn
Verzselde t*rken geh-ndeld zijn. Hij rerd ook
de perscrlÍjke lana en vrierd van de )CIIe
Ilatai Lan. lbgen het eÍrd rran zijn leven vreg
ItfuÉ AÉ, één rnn zíjn tee reest naaste
leerlírgen, tgo laar zijn tekcnstige incarnatie geboren zcu rcrden. Hij antrmrdde: mijn
ÍrcarnatÍe zal eníge tiJd nlet l<cÍEn. MÍjn ro1
Ín Tibet Ís feítetiJk beëirdigd. In de tekcrst
zal nijn cderrícht in de resterse larden
plaats virden.
Deze detatls c rer lbrth Sogal en diers leven
k@n ven de ledeJdaagse Dogchen-reest-er
N)tehf IAEÍtpo Jrqyarg Dorje, die een leerling
Fs \rian TríÍÉ Apé.

(Soga1 Rinpocl-,

ík Êgels tlest lettn en te de ct4args\ronlen \ran
bJitenrreld e5gen mst mken. Ik begm nÍjn
resterse studies tervijf ik tegeliJkertijd nijn
de

eigen

qleidirg vervolgde b{ ardere EesÈels,

vrcral Z.H.

Dxljcro R5rrpcte en Z.H. Dilgo ICryentse Rínpocte. Dilgo Khyentse Es een van de
crdste leerlirgen van mijn EesÈer Janyarg Xhyentse en is tàans de grotste leverde belictra-

nirg van DogctEn.

IÈt is ínteressant dat er geen tijdsbeperkirg is
vpor trarr.saissie. tbt gebeurt \roortdurerd, zzL:s
al Ís nijn reester níet fíchrelijk bij E.
Sirds de tÍjd dat hij onrleed - ik ss ten rrcg
erg Jcng - heb ik re gerealiseeld ell<e grote
invl€d hij cp re teeft gehad. tbt ss dmr tgn
dat Ík bijvmrbeeld Drtjcrn R-inpocln, tet trcfd
nan de btyír€rn Schcol cntoette, die iÏ laÈer
geó.rrerde 6 á. 7 Jaar rran dienst ss als \Ertá}er. Door de begeleidirg en vrierdeliJkl-id wn
Drljcro Rinpate, mtvildcelde mijn begrip van
Dzcgclen zich. Hij inspÍreerde rE, en zettc c
rnn cm cderridrt Èe garen.

ted. ) q:der
erdrkreeg il< een leeneester en began ík t2
rrur per,r.g te studeren. Eerst leerden re lezen
en sctrrijven, pcËzie en drre, daarna logica en
rctaphysica. l{ijn reester zorBde enror dat er
geen mirnut nerloren grrg. tbt girg er strerg

lben Ík

aan te. t€n ls strerger mt Írrarnaties crdat
er Eer van ten rnrsactrt rcrdt; odc rcrden ze
cderrezen vanaf zeer Jcnge leeftiJd. Ou te
norlccren dat tEt Je naar Je trcfd stiJgt,
betrarÉelt Je leer<eester Je als een teel rcrmal lermrd. È studie ms erg reilíjk, en
groot deel beEtqd uit tnt uÍt Je trcfd leren
van gesctrriften. Als Je nÍet ÍJverÍg Benoeg Es,
kreeg Je te rrken rrt een crtsterde leraar.

In de vrpege vijftiger Jaren verslectt€rde de
situatÍe h Oost-Tibet srnl. Mijn reester Es
een \ran de eersten die Xtrao urrllet, en Daar
centraal Tibet. gírg. Veel lanrs volgden ziJn
vmrbeeld en crrtsrapten rlaertl@r odc. Janyarg
Iftyentse vilde al een hele t1Jd op pelgrftctcttt
naar lrdía giurn cm de srs wn ziJn eigen reester te nervullen de tcilíge plaatsen rnn Baddha te bezeken. Odc rerd hiJ officieel dor de
kcliry van Sildcirn uítgenodígd, aargezien hij de
incarnatie $as \ran Lbat.din Nadrlra JilqÉ, een \tan
de grotc triligen van Sildciro" Derhalw \rertrd(ken e Ín 19Í-55 naar centraal Tibet. harna
rerd besloten cm dmr te gaan naar Sildcim- ltoen
de crstardigheden ín Tibet nersleclrterden, b
sloten E cm nog niet ten€ t€ keren en crrze
pelgrÍrtatrt te rrcnn1gen. Hijn mester cnerte€d in Sílddm Ín 1959. Hierrra velden veel
Earlsen cm trE teen, nijn rneder inbegrepen, dat
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Ik bezrcht een katlplieke sclrcl ia Irdie, en
stldeerde daarna Irdiese ftlcofie aan de qri\tersiteit \ran Delhi. barna crtvÍng ík een
stLdiebeurs tnn tet Trinity College in Cdridge, Ear Ik vergelijkade religies ging studeren. Ten de Èlai Lam vrcr de eerste rmal
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Arrps lwo, ms ik zijn assistent en r
gelde ztJn bezek aan Cróridge. harna krsen
nÍJn elgen eesters, zoals Drljcm Rirpoctc,
naar tnt Est€n. Ik reisde gedureode verscheidm Jar€n ret tcn drcr Drrcpa en Aeril<a.
Dear

deze bijzaken alleen mar cro miJn
danfàaarteÍd t€ ulten nor de zegeníngen dle
Ík crtrnrgen tcb. Q nijn eígen kleirc wiJze
probeer 1k co tnt erk van m{n reester:s nrcrt
1a 2gtleo en tr-ur lerirgen oner te dragen.

Ik ur

het boeddhisre in bet algaeen ín ÀIederlard
fungeren. tbt HtÈbesÈurr is voor het grootste
gedeelte saengesteld uít wrtegerrrcordígers van
verschitlerde groeperírgen in Nederlard. Sirds
tet rroorjaar is de vporzitter Aad Verbocrn, (hrddhavilrara), de secretarissen zijn Eric Soyeun
(nigpa/Ozogcten CcrmlnÍty) en Jildi Mohared $ah
(ncn-aligned), en red*erker is llans van der
l,Íar.el (verbqrden aan de Order of &rddhist Cqr
terplatÍves, fllaar hier geen verÈegemnordiger
van). De I(N is bezrg cm een verenigirg te
rrcrden.

te

tEt begín ten ík
velde Ík dat mijn rerlc Ín tet lèsten lag en
niet tn ldia. fi< zag niJzelf niet als een
treditianle Ign. Zetfs als kird velde ík
íntultief dat ík een bijdrage @st leneren' en
n{n reester vorspelde feiteliJk dat ik tn de
tekcrst een rol zcrr spelen Ín tEt cqrtirncren
rnn zijn rerk. ltu pas besef ík tne hij nE
norbereidde en de rrcgelijl*Êid daalte sctriep'
Hij rag &t bet boeddhi.se vmr een groot
deel zcrr \rcrarderen en dat ik mísschien een van
d+genen zo,t zíjn die tet zcu lukken cm een
bnA te slaan tussen de Èraditíes rnn Tibet en
tet Iësten en de wijsl-id naar boren te bre*'
gen. nc nel zÍjn zegen *r*elijk en ik tracht
dmr te gaan.
Engets begcn

Vanaf

leren,

(vetrwt)
lbrmrs zíjn nerborgen Èra.rm-schatten,

die
zijn
rnrtorBen
woeger drcr Grn-r PaónasaÈrava
et de bedetírg dat ziJ earen later qrtdekL
zcuden rcrden.

Termrs versctrijrnn ín de vorm \tan ÍDttstíeke
tekens, die alleen door een Ter!ën cntcijferd
lqmrEn rcrden. Eén of enkele tekens cÍ6/atten de
tele terrm.
Een Tertih is de virder nan tenm; hij is in de
regel een írparnatie van óh rna de 25 dlrcÍpela rnn Arnr Riaocle.

boedóistisdre unie nederl ad
De eerste kennismkingsbijeenkcet van de reer
tot leven geroepeÍr Boeddhistische llnie DlederlarË
(BtN) sas q 7 october 1989. De bíjeerikcrst vutd
plaats ín bet noeaAnayana+entnm van de lberavada-groep van de eenaarde Dtraussiranattra irr

Ter Íllustratie van de activiteiten van de
er is een *erkgroep opgericttt voor de geestelijke verzorgirg van de boeddhístiscte deel-

B[N:

neÍrEr€ aan de Olyrpische Spelen rrcor getrardicapten in Dlederlard. Ïevens is er een ccrunissíe

gevorrd die zal cnderzoeken uat de legale mogelijkbeden zíjn cm op een beddhístische wijze
rrcrm te geÍ/en €€n bet proces vaÍr stenten ert
lijlcverzorgíng.
Ongeveer 30 rcnsen bezoctrten op 7 october het
Boeddhayana<entrrm. Bij de sangha-teden Eten
vertegenrrcordígers van zcnel de Tibetaanse als
de fïeravada-sctnol (rurriken en ncrnen),
daarnaast vas er een aantal geïnteresseerden. De
rreg vnrd door de sargha gec'perd ÍEt een aantal
gebeden en een rrelkcrstvpord. Vewolgens trerd
het eten aan de sangha aargeboden tenrijl er
gelegenteid was cm cnderlíng nader kennis Èe
Ínaken.

Na de niddagpar:ze hield de gastleer van deze
dag, de eetr. Dtranswíranatha, een DharrmonderrichÈ, en gezarelijk rerd een aantal palísutrars gereciteerd. Een inforrmtief verslag
c'ver het Aoeaanayana-centnm door de eervl.
volgde, \daarna Aad Verbqn als rrcorzitÈer een
korte uiteenzettíng orrer bet rnrt van de BIN
gaf.

!íet ootische Ïhaíse terpeldans en een inspírererde uitleg cnrer Tibetaanse targka-schílderlqnst terd de open dag bettírdigd. Daarrn lavaen
de vertegenrrcordígers voor de vergaderírg
bijeen.
A1 ret aI rras dezc dag prettig door de

gastvríjheid van het boeddftayana{entrun,
íateressant door de crrtrmetíng ÍEt de verschillerde wijzen van dhanna-beoefening en
intrígererd door de uitdagiry cm irt bet rresÈen
e h"sís van al deze boeddhistische tradities
een marlijk eigen boeddhige te ontwil<kelen'

-{
---7.' '.\,
'\\---

HN is líd van de nrropen hrddhist ttrriqt
(BU) en teeft a1s doetstellíng o.a. het verbe-

1

t'rÏ

tussen rzersctrillerde boeddhÍstiscte groeperíngen
baken

6

sil zíj als iaforrmtie-

en belangenbetn:tígerde organísatie voor

.

.'l \

teren van de crderlfuge ccnm:nicatie en begrip
Terzens
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De

retraite in Kirdfieim

tuê.....t$c.....

tfrrÉé6éééé

.....klík.....

..de groepsfoto; nigpa-sangha, jarnrari 1990.
Het hÍstorisctr rqent. Een nier.u Jaar, een nieur
..

decennirro.

-..-_:

Vierhsrderd boeddhisten oP èen Slad beíJsd
tanrrcltje bij een lo.rnsteer, een tntel, \rakantiehrisjes,is ttre raiddle of noÉere;
niemardslard in het oosten van l{est-Dritslard.
Iln natural barrlo of this life.....
ninpoctÉ,áéóéése.. . . .. . . .

->

Als Klnnpo $eg ís, krijgen rc steeds

Sogal wil duidelijk íets aÊnaken,

de jaarwÍsselfurg heeft Rinpoche uitvoerÍg
onderrichÈ gege\ten over de negen yanats.
Naarrnate het vorderde rrerd duidelijk dat dit

deze tetrt door aIIe tsr:spensions
tot een goed eírde brengen.....

rrceÍlijk ís een Hínayana-rmtivatie te hebben en
te ho.rden. dat Hínayarn belemaal niet zo rklei-n'
is als re scns vanuit onze aspÍraties geneígd
zijn cm te denken, dat let het fi.urdaent is,
de basis van qrze beoefening.
Echt los laten, echt vrij ucrden van gehechtteid
aan de ÍEnsen en de dingen ín dit lerren
is best al een hele klus.

geproest.....

Vór

onderrícht belangríjk is (rwtry do re have to
learn all ttris?'), dat ons eígen spirituele pad
alle negen yanats belichaaÉ en rrelke plaat-s
Dzogclen binnen díe negen yanars innê€í!È.
Ook rprdt steeds duidelijker dat het al hee-

neer

anderrícht; tpofdzakelijk orrer de barrlo's.
tEe ba:rlo of thís lífer, rtbe banlo of dyÍngr,
Itlre bardo of dharaÉrtarr rthe bardo of beccrnir.^',
Gedrrrerde het orËerrÍcht over rtbe barrCo of
dyírg' begiÍt het allemaal heel zwaar te r,rorden
Nat se Einrg practice doen en door het
gebrek Íran zal:stof ín de nrírute waar \fle
zítten, lijlÈ het allemaal nog veel erger dan
bet naa:schíjnlijk ís.

irt

betueent

Ik sterf door gebrek aan zarstof, Ínaak rthe
ba:rlo of beccÍ&iryr niet trreer nee.....
Víerhonderd nrnsen ín een te kLeine nrínÈe
hebben niet genoeg lucht.....
llegatÍvíteit qrtlaadt zich.......iedereen dÍe
het nog niet ms rcrdt zielc. Veel getnest en

Iater (veef kter).....Er ís toch rrel veel
gebannl deze retraite. Od< al rras let waar'
nG is er veel óridelijlteid en \roelt het lÍcht.

HÍj spreekt

lêer begrip vat betreft de kleÍne veranderírgen
en de kleine verliezen in dit - mijn - leventje,
tne het atlemaal een voorbereidírg kan
zijn.. . . .
Et het nog reer ietsje duidelijker gekregen
tne belargrijk het is die geest Èe kennen
die het allenraal bepaalt,de naturr van die geest
te errraren, de errnrirg te koesteren, deel van ng

bijgebleven.

Áan

hebben toevlrcht gencÍrEn bij Khenpo, qrtroererde yogÍ-geleerde.
Als de groepsfoto is gencren, z4el;tt hij níjn

I&

mla.
de nantrars, blaast erop, storpt er
veel
heel
líefde in.
Van het zitten ret tgn is re vooral de nrinÈe

Eirdeloos veel rrrfuuÈe, rmar od< een op aarde
kcren. gpaiicnsly grcunded. .. ..
Zijn crderridrt raalct rre door de directheid en
de crgelmflíjke eerwo.rí enran. Al1es is órídelíjk, ík fijk níet reer uit het híer en nu teg
te s1aan......Ibt is zo sírpe1 vat hij z+t dal
ik re niet kan vmrstellen ooit wr ín samariscbe cirkels gerrargen'te raken.

jaanrisselíng. I{et feest is goed' Qn tmalf
u:r doen le practice op de dansrrloer'
IAEnpo zingt een blessirg díe ik rrooit zal
vergeÈen. ..Sogal crfelst iedereen,
spontaan geef ik tgu een ?rt\...-..belargríjk
díe lictraelijkteid.. . od'< di' sen eeurigheids
De

Èe doen rrcrden.

het eind van de retraíte vat Rínpoche
alles sat zo íngerrít<keld en uitgebreid
en íntellectueel leek, saen tot
iets teel eenvcrrdÍgs en ccr4>acts
wat re g€íE}kelijk tttae hrruten n€íIEn
en eat goed tranteerbaar is.
En zo t<cm ik terqg in Asterdau;
gegroeÍd, redelijk oPen en ontspannen
vooral. . ... nirder bang.
Goed ín het híer en tnr rzoor mijn doen.
Ihank yctr RÍnpoche, tbank yctt sarrgtta.

..

Jolanthe BerreÈty

ruent...

7

en

Trans c r i bee rde

rs

Het lígt in de bedoelíng cm aIle lessen dÍe
ninpocte ooít ín l'Iederlard heefÈ gegeven, uit Èe

helpen.
Graag opgerzen bij brynke,

te1.

050

I

t'

F

sctrrijven.
Dit is een ínspirerende taak, rsar betekent tevens een grote tnerveelheid verk.
Daarcm vragen E trensen díe zin hebben cm

hierbij ree te

'ihï=

k

gezocht
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.J
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Gronbgen

: I'€irrdro beoefenfug.
4I, borensÈe bel; aanLeliestr.
Grote
Adres:
urr
19.30
vang:
Iedere roensdag

,à

Info: 05È 122 588

5hanhdéoo

Agenda RIGPA - Amsterdam
do 29

s

t ud i eg roepen

7t
\rc
do
ZD

Árnsterdarn

Iedere eerste zo,':Ë.ag van de rnaard: Calling the
Laoa frcrn Àfar; transcript van qderrÍcht vart
Sogyal ninpoctc err thÍn1ey llcrhr RÍnpehe.
Ádres: Sarptntipark 120 hs ; tíjd 10.00 - t3.m
uJr.

Ït€ VÍshfaflJetrel;
boek over Grtr Yoga van Dilgo Ktryentse niryocie.
Adres: lhrcr.sstr. 2-II ; tijd 20.ffi - 22.6
Dorderdagavond trresnaal per maard:

fíIIíry

uJ.r.

Gronirgen

Iedere trreede ÍErdag van de Ínaard: Dzogchen en
Padnasarnbhava ;

Sogal niryocte.
Mres: wísselerd ; tíjd 19.00 r-u:r ; ínfo: 050boek van
25.356É.

rnaad

I april
april
5 april
8 april

lQórÉrebeoef enrng
Ridgzin Uipa Tsd{

april

Paasretraíte
Persrgfi'3ilg
Studiegroep !í.J.
Ngórdrebeoef enilg
Ridgzín Dipa Tsok
Studiegroep O,FA
Studiegroep III
lQórdrebeoefening
Ridgzin Dtpa Tsok
l€órdro-beoefenfug
Studiegroep ltl
l€órdrÈbeoef enírg
Ridgzín UFa Tsd(

4

13

22 apríL
do 2ó april
zn 29 apríL
vr 4 rreí
ze 6 nei
do l0 trei
zo 13 neí
za 19 rreÍ
zp 20 rrí
do 24 rci
za 27 reí
zD 3 juní
zo 10 juni
do 14 juni
rna 18 j unl

zo24j llnJ'
do28j un1
7t
ma

Str:diegroep tE WishflitfillíÍtg
Jerrel (híercnder afgekort als tll)

lj u1i
2j uli

SÈudíegroep I.II

Studiegroep Calliry the
Afar (hiercnder CtFA)

}.tsórdrÈbeoefen
Sbrdíegroep t{J

Lana frcru

jry

Ridgzin Diipa Tsok
b€órdro-beoef enirg

Terdrel D$esel Tsok, verjaardag
Janyang Khyentse Ctitkyi Iodró

Studiegroep O,EA
Rídgzín Uipa Tsok

ETF'ÍTlrDiG
Niguma

érmterdan

federe 10e en '/5,e ,18 van de maard vírdt een
gezarenlijke voedselofferarde plaats (Rrgdzin
Uipa Tsok) Info: 02È 9233t4.

Iedere zofiag (behalve de eerste van de rnaard)
lQórdrebeoefenrng en uítleg.
Adres: tíarcusstr. 2 II i tijd: 10.00 - 12.00 ur

8

Áangezien Sogyal ninpocte qrven achts llederlarrl

kan bezeken,

ís

er

een telefoonbocrn opge-

zet. lhb je hier beta'rgstellírg rrrcr bel Eric

I

aanbevol

en tapes

Door Sogyal RjnpoclE aanberzolen tapes van het

jaar

1989

Bardo-teachírgs (Ll/4 + L2/4, Df.inich, 3 tapes)

Brlrgrrg tlre Absolute to tte Relatíve
(L614,

Berlijn, I

tape)

Medítatiqr ard EVerSday Life
(21/4, IXisseldorf, I t"p")
G:ru Yoga
(615 + 7/5 + 3L/5, Paríjs, 4 tapes)

fte Qa1Íty of Lístenirg
(26/5, SÈrcdsiurg,

IJSA,

I t p")

Stupfífying cr:r Lives
(27/5, Strcudshug, IJSA,

I t"p")

B.rJdhíst tenre & practices
(27/5, Strcudshrrg, IISA, I

Te

De volgerde boeken, transcripts en

Bekeo,:

ïsik

De TÍbetaanse agerda

lb

Delc

(van

(18/8, Les Equiru:sses, Frankrijk)
(alleen voor degenen die hiercnzer al
eeníer mderícht crtvangen tnbben)
lbveos

zijn

de rclgÉ?Yre

t4es

beschikbaar:
Dzogchen en Pa&nasaobtrava

door Sogyal

(14/2/89, Paríjs, I t"p.)
* lkórdro (qrderrídrt)
(2614/89, Paríjs, 2 tapes)
* Vaj rasattva-beoef ening geleid
dmr Sog5zal ninpocte (r89, I tape)
l.EórdrÈbeoefeníng

(r89,

I

het LJzarsr Paard-jaar

2f 17)

the elaellent patJ: to enlíghtlrcnt
door Dilgo Khyentse niryocte

* DE 4 calses of renunciatiqr

*

soorLen

wierook zijn te koop ín de Marcusstraat,
bestellen per telefoon (020-92. 33.84).

t"p")

Integratrrg Pr:actíce ard Lífe
(28/5, Strcudsh-ug, ItrSA, I t"p.)
Sm

Koop

n:ryocte

f

L2,50

f

22,50

(in bestelling)
f 20,-

Three essential advices on

rreditatisr f

3,50

lQórdro practice (+ calling the LaDa)

f 5,-

lfyingthik l'tsónirc

f 7,$

Longchên

tape)

of te

tanscrígÈs:
De tapes

zijn te bestellen bij Mike, tel.

i@.9@.
Ze kosten

020-

f 10r- per stuk. Daer t(cren de rzer-

zerdlcosten noS

bíj.

IJnderstaníing deattr, belprng the dying,
l0 & 11 rei 1988
f

Hittiry the heárt

essence 7

Á$akenbg the heart,

8 d<tober 1987

dst. 1987 f

healjq

7

,50

3,50

t}re mird,

f 5,-

Tíbebanse vierodr
Draak

Gele doos
!áedicinaal

f
f
f

15,-

8,6,50

I

KRUISmRDilJzZEL
Horizontaal
l) Een van de zes paranitars.
4) Beesten die je bíj de Vajrasatbrabeoefenírg
h-rrt ví"s:alÍseren; ze syrnbotiseren negatívi-

t€Ít.

8) $rÉ@f vor de naturr van de geest.
9) Een van de eerste ÈekeneÍl rnn VerlidÈirg
tijdens rredÍtatie (rcrdt reestal niet als
?rd.erlig erraren)
10) È cancr vEIn l'rantrayane.

marbij je voedsel ls-utt offeren.
f4) Ibt uíteidelíjke doel van tet Pad.

17) IG*alÍteit van de vÍer lfaarbeden.
19) Een van de vier lcractrten fu de Vejrasatt\n.
beoefenirg.

tEn te helpen is het goed bíjv. de Shitro
beoefenirg te doen.
23) I(arrn.
24) I€ÍErd die de innerlíjke verdristerirgen
oÍrcrrcnnen tpeft. (Sanskríet).
25) Offeríng (mter crn te mssen) ín tEt SansOD

kriet.
27) Lictraacdelen die belangrijk

zijn bij

Dzogchen beoefening.

31) Aantal mnifestatíes van Cru Rinpocle.
33) Liefde, rededogen, rrreugde, gelijlsrcediS
heid.
36) Centnm van het lhirrcr:sro.
37) Attrih:uÈ van Grnr ninpocie mar rpctar in

4l)

zít.

paraoit:s.
42) l{egatieve erptíe.
43) FanilÍenaao nan 9l<yauni Beddha.
44) Hadelfurg in de ocht€rd Earrta tet aanbe\rolen rprdt te tediteren.
Een van de zes

Verticaal
l) Vierírg van Beddbars gebmrte, verlichtilg
en dood (rrclgens ïtpranada tradÍtie).
2) Beoefenirg rran rrredÍge en toornige
Boeddhars.

3)
5)
6)
7)

l0)

tl)

13)
15)

f6)

Tara (Tib. ) Od( de \r@maao van een Tibeaans arts.
Áklie (Sanskriet).
Rrst.
PosÍtieve tcacht van de Lam.
Verborgen dharrmschat (Tíb.).
t{editatie marbíj je de geest tot rust
brengt (tib.).
tbt actrtvurdige .. . .
Beoefening waarbij je je líóaan offert.
Ibt l(Gtbaar renselíjk lÍcha^{! Ís .. . eu el
begrnrstigd.

17) Ibe practrtig t (Sanskrit)
f8) Boeddhistisdre beoefenaar:s die
of nztníldren zíjn.

-10-

wrd
26>

n)
n)
30)

12) Iíardeljrrg

21)

le) IIet ztJ zo (Sanskrit).
20) llbgelljk object van offerírg.
2L) Org/elr meocte Ia Solm ...
22) De eerste drie letters nan bet

geen

Íslen

.

(-

TÍbeÈaanse

discr:::sieve gedactrten).
Aantal jr.relen marin Je toevlucttt rE€ÍÈ.
Tibetaanse letter.
..

Èdr

CmJs (Tib.).
Licbaardeel mar VaJrasattva sieraden

cm

tpeft.

32> Plaats sar de tellmzens zích bEvírríen.
34) 42 Boeddhars hebben deze lslÍteít.
3s) Een nan de eer:ste díscípelen van de Boed-

dha.

36) Klasse \ran rezensi.
38) Ilart (Sanskrit)
3e) Uitrep nan rrcrn:ldcirg (SaÍtskrit).
40) l{egatiane errctie (w.tr. ).

Qlossingen ínzerden vèàr 30 apri1.
Her de inurder:s nan goede oplossílgen trcrdt
een egenda ret Tibetaanse feestdagen rrcrloot of

Scrd.

PVZZEL

