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heid. Hij 6"s1 'lvíanjun: "zacht", omdat hij zich be-
wijd heeft van alle hardheid (verduisteringen) en
'shri': 'glorieus" omdat hij alle verlichte kwaliteiten
verworven heeft. Hij is de manifestatie van het Li-
charm van alle Boeddha's en vormt vaak een drie-
luik met Vajrapani en Avalokiteshvara die respectie-
velijk de belichaming zijn van de Geest (de kracht)
en de Spraak (het mededogen) van alle Boeddha's.
Er zijn verschillende vormen van Manjushri. De
meest gangbare vonn van Manjushri is oranje, maar
er is ook een witte Manjushri. De wedige Manjushri
wordt in principe nooit in vereniging afgebeeld.
Sommigen zegp:en dat de reden hiervoor is dat hij zo
wijs is dat hij geen consort nodig heeft (in yab-yum
vormen van Boeddha's staat de wouw voor wijsheid
en de man voor compassie). Waarschijnlijk is dit
idee vooral onder monniken gangbaar. Saraswati, de
godin der kunsten, wordt wel eens de metgezel van
Manjushri genoemd. Er zijn ook een aantal toornige
vormen van Manjushri zoals Yamantaka en Vajra-
bhairava. Deze àjn meestal wel in yab-yum. Volgens
66 "|vfanjushri Nama Samgiti Sutra", Het Reciteren
van de Namen van Manjuhshri, heb je zes vormen
van Manjushri verbonden met de zes boeddhafami-
lies: Vajratiksna (scherp als diamant, lotusfamilie),
Duhkhaccheda ( het afsnijden van lijden, diamantfa-
milie), Prajnajnanamurti (belichaming van inzicht-
wijsheid, boeddhafamilie), Jnanakaya (lichaam van
lsgnnis, actiefamilie), Vagisvara (heer van de spraak,
juweelfamilie) en Arapacana (Manjushri met de vijf
lettergrepen, Bodhicittavajrafamilie).
Verder is er o.a. de Simhanada Manjushri die op
een leeuw gezeter is, Manjughosa (zachte stem) die
weleens staand wordt afgebeeld, ntarte Manjushri
(Kala Manjushri) die op zijn linkerknie leunt, Dhar-
madhatuvagisvara; geel met vier hoofden en acht
armen en een gevolg van 219 godheden en Nama-
samgiti Manjushri, wit met twaal" armen.

Manjushri is de leider van alle bodhisattva's en zijn
beoefening wordt vooral gedaan om onwetendheid te
verwijderen en intelligentie te ontwikkelen. Hij
houdt een avaard in zijn rechterhand. Dit zwaard
snijdt aan twee kanten en vlamt met het ruur van
wijsheid. Het snijdt dwars door verwarring en duali-
teit heen om de staat van wijsheid te onthullen die
gesymboliseerd wordt door de sutra van de perfectie
van wijsheid (Prajnaparamita Sutra). Deze ligt op de
lotusbloem die naast het oor van Manjushri bloeit.
Met zijn rechterhand houdt Manjushri de stengel
van deze lotus bij zijn hart vast.
Het zwaard van Manjushri geeft hem ondanks het
feit dat hij een wedige boeddhavorm is, een strijd-
baar aspect. Éen van de leringen die via Manjushri
tot ons gekomen is, is dan ook "De kunst van het
verlichte strijden, het scherpe wiel van zwaarden",

waarin de slimme trucs van het ego en zijn emoties
op strategische wijze worden ontmanteld, zod,at
liefde en mededogen zich voortdurend kunnen ont-
wikkelen.

Sáatidas

Een ander onderriót \pat van Manjusbri aftomstig
is, is de bekende 'Gids voor het leiden van het leven
van een bodhi-sattva', de Bodhicaryavatar4 die de
Mahasiddha Santideva in een staat van vervoering
avevend in de lucht voor een bijeenkomst van mon-
niken die hem wilden testen, onderwees.
In de Tibetaanse kloosterordes wordt de Sssefsning
van Manjushri veelwldig gedaan om de geest te
scherpen voor het filosofisch debateren. Dit wil niet
zegen dat de beoefening van Manjushri enkel is
weggelegd voor degenen die veel intellectueel werk
verrichten; dg beo€fsning van Manjushri kan een
grote hulp zijn om je begrrp van het onderricht te
vergroten en om je 'last but not least' inzicht te
geven in de introductie van de natuur van de geest

en zodoende om de "Viev/', het Zicht te verkrijgen.

In het Tibetaans Boeddhisme worden bepaalde
incarnatielijnen in het bijzonder in verband gebracht
met Manjushri. Net zoals de Dalai Lama's in de
regel als emanaties van Chenrezig/Avalokiteshvara
worden gezten, beschouwt men incarnaties van de
Khyentse-lijn zoals Jamyang Khyentse Chókyi Lodró,
Dilgo Khyentse Rinpoche en Dzongsar Khyentse
Rinpoche als emanaties van Manjushri. Dit geldt
ook voor Z.H. Sakya Trizin, het hoofd van de Salry-

apa school. De Gelugpa school, evenals eertijds de
Kadampa's, beschouwen Manjushri als de boeddha-
vorm waarvan de belangrijkste leringen komen. Je

Tsongkhapa, de stichter van deze orde, wordt dan

ook als een emanatie van Manjushri gezien.
Eic Soyeux
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over de ochtendhemel in Frankrijk en over de vallei
van Lerab Ling een teken is dat Dilgo Khyentse
Rinpoche de hele wereld zegent en zal blijven zege-
nen. Bewijd van zijn lichaam leeft hij nu in de onge-
conditioneerde tijdeloze pracht van het Dharmakaya,
met de kracht, die allen die verlichting bereikt heb-
ben bezitten om te helpen voorbij alle grenzen van
tijd of ruimte. Geloof in het niveau wat hij bereikt
heeft en roep hem aan met heel je hart, en je zult
merken dat hij direct bij je is. Hoe kan hij, die alle
wezens liefhad met zo'n volmaakte liefde, ons ooit
verlaten? En waar zou hij, die één met alles was
geworden, heen gaan?

Wat hadden we een geluk, dat een leraar zoals hij,
die alles belichaamde wat de Tibetaanse traditie was,
gedurende dertig jaar na de val van Tibet bij ons
\ryas, en les gaf in de Himalaya's, in India, in Europa,
in Azië en in de Verenigde Staten. V/at hebben we
een geluk dat we honderden uren cassettes met zijn
stem en zijn onderricht hebben, heel veel video's die
iets overbrengen van de glorie van zijn aanwezigheid,
yslalingen in het Engels en andere talen van enkele
van de rijke uitdrukkingen van zijn wijsheidsgeest. Ik
denk in het bijzonder aan het onderricht dat hij in
het laatste jaar van zijn leven in het Zuiden van
Frankrijk in de buurt van Grenoble gaf, toen hij,
uitkijkend over de vallei en de bergen, in een omge-
ving van bijna Tibetaanse wijdsheid, de overdracht
verzekerde van het belangrijkste Dzogchen onder-
richt aan vijftienhonderd studenten, waaronder, en
dit verheugde me bijzonder, studenten van mij van
over de hele wereld. Een aantal van de leraren die
aanwezig waren, hadden het gevoel dat Dilgo Khy-
entse Rinpoche door deze daad, in het laatste jaar
van zijn leven, definitief zijn goedkeuring gaf aan de
komst van dit onderricht naar het Westen, en dat hij
de erkenning ervan zegende met de gebundelde
kracht van mensenlevens van meditatie. Wat mijzelf
betreft, ik voelde met verbaasde dankbaarheid, dat
hij ook zijn zegen gaf aan alles wat ik gedurende de
jaren voor het onderricht in het Westen geprobeerd
had te doen.

Duizenden boeddhisten gezegend door Dil-
go Khyentse Rinpoche's uitvaartceremonie.

Onderstaand aftikel is ovetgenomen uit "Ktensel", Het
Blrutanese Nationale Nieuwsblad, van zaterdag 7
november 1992.

Afbeelding van Dilgo Khyentse Rinpoche (fhimpu)

In de boeddhistische leer is de dood één van de
grootste vormen van menselijk lijden. De dood br-
engt de boodschap met zich mee, dat er erg weinig
tijd op aarde is. Heer Boeddha leerde de wereld dat
de vergankelijkheid van het lichamelijke bestaan de
sterkste prikkel voor spirituele beoefening is. Het
onderricht over vergankelijkheid is een van de be-
langrijkste in het boeddhisme.
Deze boodschap werd deze week gebracht aan alle
boeddhisten bij de gewijde uitvaartceremonie van
één van de grootste boeddhistische leraren van de

eeuw, Zijne Heiligheid Dilgo Khyentse Rinpoche.
Toen de hoogste lama's, toegewijden, leerlingen en
pelgrims uit alle hoeken van het gebied van het
mahayana boeddhisme in de Paro vallei bijeenkwa-
men om afscheid te nemen van een geliefde Rinpo-
che en leraar werd de 'betekenis van vergankelijk-
heid' zijn laatste les. Toen het stoffelijk over-

5



5e jaargang nr. L

De crematie-oven werd tijdens de gehele ceremonie
omringd door tulku's en hoge lama's. Dzongsar
Jamyang Khyentse stond aan de oostkant van de
crematie-oven, Tulku Pema Wangyal aan de zuid-
kant, de Cholay Tulku stond aan de noordkant en
Namkhai Nyrngpo aan de westkant. Elf tulku's assis-
teerden hen bij de rituelen.
Van de mensen die de ceremonie bijwoonden vorm-
den de Bhutanese volgelingen de grote meerderheid.
Lama's en monniken-vertegenwoordigers kwamen
met traditionele offers vanuit elke dratshang, rabdeyT

en instelling in het koninkrijk. De koninklijke rege-
ring werd vertegenwoordigd op het hoogste niveau
door alle ministers en hoge ambtenaren. Geleerden,
leerlingen en boeren kwamen met duizenden, velen
te vo€t over lange afstanden. De gebeurtenis was

een van de grootste boeddhistische bijeenkomsten in
het koninkrijk en wellicht de meest internationale,
daar boeddhisten uit alle delen van de wereld waren
gekomen om samen met de Bhutanezen in eerbied
en devotie hun laatste eer te bewijzen aan Dilgo
Khyentse Rinpoche.
Onder de gasten tr/aren lama's, monniken, toegewij-
den, leerlingen en studenten van Dilgo Khyentse
Rinpoche uit Azië, Europa en Amerika. De meeste
Europeanen kwamen van het retraitecentrum in de
Dordogne, dat onder leiding staat van tulku Pema
Wangial en de Rigpacentra van Sogyal Rinpoche.
De Vajradhatu-centra van wijlen Chógyam Trungpa
Rinpoche werden vertegenwoordigd door zijn zonen.
De andere Europeanen waren leerlingen van Tulku
Orgren Rinpoche, Chókyi Nyima
Rinpoche en wijlen Dudjom
Rinpoche. Zijne Heiligheid
de Dalai Lama werd bij de \
ceremonie vertegenwoordigd
door de eerwaarde Samdog
Rinpoche en een delegatie
uit Dharamsala.
De betekenis van de ceremo-
nie was duidelijk af te le-
zen van de gezichten van de
geleerde meesters en toege-
wijde leerlingen op deze un-
ieke bijeenkomst bij Satsam
Chorten. Het werd beschouwd
als teken van de grootheid
van Rinpoche dat alle mees-
ters en leerlingen van elke
boeddhistische traditie bij-
een waÍen gekomen uit respect,
liefde en eerbied. Een rinpo-
che verklaarde dat de zegenin-
gen van de ceremonie ook zou-
den helpen het grote werk van
Zijne Heiligheid voort te zetten.

Nieuwsbrief Rigpa-Nederland april L993

De sfeer in Satsam Chorten was doordrenkt van het
religieuze vuur van de pelgrims die op de crematie-
oven toestroomden, hun offers aanboden en de zege-

ningen van de kudung zochten. De menigte lvas ver-
spreid oveÍ een groot oppervlak rondom de crema-
tie-oven en het nam meer dan zes uur in beslag voor
alle toegewijden en pelgrims eer hadden bewezen
aan de kudung.
De toegewijden prostreerden voor de crematie-oven
en baden alle dagen bij Satsam Chorten.
Sommigen baden in stilte, terwijl anderen in groepen
zongen. Zij baden voor de snelle wedergeboorte van
Zijne Heiligheid om zijn onderricht in de Dharma
voor het welzijn van alle levende wezens te kunnen
voortzetten. Zoals een toegewijde verklaarde, rwaren

zij bijeengebracht ter herdenking van Zijne Heilig-
heid Dilgo Khyentse Rinpoche en de enorme bete-
kenis van zijn onderricht.
In het boeddhisme is er geen notie van dood op het
niveau bereikt door Dilgo Khyentse Rinpoche en
men gelooft dat hij is overgegaan in de staat van
licht. De tulku's en leerlingen van Rinpoche nvijfelen
er niet aan dat hij opnieuw zal incarneren in deze
wereld om de lessen van de dharma te verspreiden.
ZH Dilgo Khyentse Rinpoche's erfenis van het voor-
tzetten van zijn activiteiten in deze wereld en het be-
houden van zijn traditie voor de komende generaties
berust bij zijn kleinzoon en erfgenaam Rabjam Rin-
poche. Als een leerling en volgeling legde Rabjam
Rinpoche uit dat hij geleerd had zich te ontdoen van
wereldse banden en zich te verbinden 6s1 ds innsr-
lijke Guru.

.Ê *= *'rltii._'-lj
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BODHICITTA

Ondentaand stuk is een gedeelte van "EÍracts from
the Heaft Treasure of the Enlíghtened Ones", venche-
nen in het 'Dharma Supplement' in uKtensel", ter
gelegenheid van Dilgo l0ryentse Nnpoche's oemaÍie.
"The Heafi Treasure of the Enlightened Ones, is een
gedetailleerd commentaar van Dilgo Khyentse Nnpo-
che op dc beroemdc tekt van Patrul Nnpuhe met
denlfde títel, die ook wel bekend staat als 'A Dís-
course Wftuous in the Beginning Middte and End".
Dít ondenícht beslaat alle aspecten von mwel het
Sutrayana ak het Mantrayana, met ols uitgangspunt
de beoefening van de mantra van Avalokiteshvary
Om Mani Padna Hunt.

dpal-sprul Nzpock

Van al de ontelbare levende wezens binnen de grote
uitgestrektheid van lst uriyel5um wil elk cÍeatuur,
het kleinste insekt inbegrepen, slechts gelukkig zijn
en niet lijden. Maar in hun zoektocht naar geluk
begtjpt geen van hen dat geluk alleen uit positieve
daden voorwloeit, in hun pogingen het lijden te
ontvluchten zijn het negatieve handelingen die hen
doen lijden.
Geluk verwachten zonder negatief handelen op te
geven is als je hand in het wur houden en hopen
dat je je niet verbrandt. Eigenlijk wil natuurlijk nie-
mand lijden, zLek zijn, het koud hebben, honger
lijden - maar zolang we doorgaan ons over te geven
aan foutief handelen" zullen we het lijden nooit doen
ophouden. Net zo min kunnen we gelukkig worden
zonder positief te handelen, spreken en denken.
Positief handelen is iets dat we zelf moeten cultive-
ren; het kan gekocht noch gestolen worden en nie-
mand loopt er ooit toevallig tegen aan. Wat we ook
doen, ons lichaam, onze spraak en onze geest komen
er aan te pas. Yan deze drie kunnen spraak en li-
chaam alleen geen aktiviteit in gaog zr-tter.i

2) Akshobya, in het Tibetaans Mikyópa, de onwrik-
bare, is een van de heren van de vijf boeddhafami-
lies. Hij wordt in de regel verbonden met de Vajra-
familie van spiegelende wijsheid. Htj is blauw.

3) Chakrasarnvara, in het Tibetaans Khorlo Dem-
chok, hoogste gelukzaligheid, is een boeddhavorm
die verbonden is met de jongere scholen van het
Tibetaans Boeddhisme; Kagnr, Sakya en Gelug. Hij
behoort tot de moedertantr4 die gericht is op het
ervaren en gensreren van wijsheid. Zijn metgezel is
Vajravarahi en ze zrjn beide rood van kleur.
4) Hevajra, in het Tibetaans Kye Dorje, eeuwige
vajra, wordt vooral door de Sakya school beoefend.
Hij wordt soms als manifestatie van Akshobya ge-
àen. Zijn metgezel is Nairatma en ze ájn meestal
blauw.
5) Kalachakra" in het Tibetaans f)ti khor, wiel van
tijd, is vooral een belangrijke boeddhavorm in de
Gelug traditie. Kalachakra behoort tot de Niet-Dua-
listische Tantra. Er wordt gezegd, dat de Kalachakra
Tantra de allerhoogste tantra is. Kalachakra is don-
kerblauw en zijn metgezel is geel. De Kalachakra
Tantra werkt heel sterk met de verschillende cycli
die er in het leven zijn; bijvoorbeeld op een uiterlijk
niveau met de cyclus van de sterren, en op een in-
nerlijk niveau met de cyclus van de ademhaling.
6) Yidam: Tibetaans woord voor de boeddhavorm
waar je de sterkste connectie mee hebt. (Sanskriet:
Istadevata). In algemene zin wordt het woord Yidam
gebruikt om de centrale boeddhavorm van een man-
dala aan te geven.
7) Dratshang en Rabdey zijn administratieve onder-
verdelingen die in kloosters gebruikt worden.

c
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vorm van een vogel of van een aap of iets anders.
De geest is eenvoudigrveg datgene, dat ontelbare
gedachten ervaaÍt, vormt, en zich herinnert. Wan-
neer de gedachtenstroom positief is heb je je geest
getemd, wantreer hij negatief is niet.
Om de geest te temmen en positief te maken is
doorzettingsvermogen nodig. Denk nooit: 'De Boed-
dha is volledig verlicht, en Chenrezig is de belicha-
ming van mededogen zelf; maar hoe kan een ge-
\poon wezen als ik ooit mensen helpen?" Verlies de
moed niet. Terwijl je motivatie steeds groeit, wordt
je capaciteit om positieve handelingen te verrichten
ook steeds groter.

Misschien ben je nu niet zo bekwaam als Chenrezig
maar de penisl om dat te ontwikkelen is het beoe-
fenen van de Dharma. Wanneer je voortdurend de
wens blijft koesteren anderen tot nut te zijn, krijg je
vanzelÍ meer macht om dit te doen, net zoals water
van nature naar beneden stroomt.
Alle moeilijkheden ontstaan door het niet aan ande-
ren denken. Wat je ook doet, kijk voortdurend in de
spiegel van je geest en controleer of je het voor
jezelf of voor anderen doet. Langzamerhiand onnvik-
kel je het veÍmogen om je geest onder alle omstan-
digheden de baas te zijn en door de volmaakte mee-
sters van het verleden in de voetsporen te volgen,
bereik je de Verlichting in één enkel leven.
'Een goede geest is als een rijke grond van glanzend
goud" die net zijn gouden straling het hele luchtruim
verlicht.' Maar als lichaam, spraak en geest niet zijn
getemd, is er heel weinig kens dat je ook maar iets
rsalisssll. Wees je ten alle tijde bewust van je ge-
dachten" woorden en handelingen. Wanneer ze de
verkeerde richting oitg"-, heeft je studie en beoefe-
ning vên de Dharma geen zin.

Nieuwsbrief Rigpa-Nederland april1993

Kirchheim winterretraite'93

... pure luxe !

Rinpoche, Dharma lessen, practice doen, bubble
bad, sauna, kindercreche, wandelen" open haard en
champagne op Nieuwjaarsdag.

Hoe kan ik de retraite in Kirchheim anders beschrij-
ven. Het was echt heerlijk. Luisteren naar Rinpoche
was een genot. Als ik m'n aantekeningen van des-
tijds bekijk word ik weer stil van de helderheid en

'diepte van de gegeven 1%shings. Het klopt: Rinpo-
che's onderricht is na de driemaanden retraite puur-
der, direkter, helderder geworden.
Een diepe indruk heeft de '6gm ftinpochs Fmpo-
werment' op mrj gemaakt. Rinpoóe heeft er veel
over verteld en mischien was dit daarom ook de
eerste empowerment die ik bewust kon volgen. Zo.
als Rinpoóe het verklaarde voelde het ook; alsof
'de kaars in mij door het licht van de meester werd
aangestoken".
Hoe lenger ik Rinpoche ken, hoe dieper hij ne
raakt.

ïjsa, en verder.... Tnals gezegd veel luxe. Een lek-
kere hotelkamèr met uitzicht op het meeÍ, op onze
sloffen konden we naaÍ de Gomp4 of naar het ane-
mbad of naar de sauna. Eindelijk tijd om ons even
de gelukkige familie te voelen. Ook het contact met
de rest van de Sangba was ontspannen en prettig.

Zo te horen hadden de anderen het ook naar hun
zin. De meesten verbleven in vakantie-bungalows

11
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Giften aan Rigpa

Voor wie dit jaar een of meer giften aan (of via) de
Stichtiag Rigpa Nederland doet, kan het verstandig
zijn eens na te gaan of er daardoor belastingvoor-
deel ontstaat. Wie al jaarlijks ssa aangiftehiljet in-
komstenbelasting toegestuurd krijgt zal daar waar-
schijnlijk vanzelÍ al naar tijken. Maar ook als je
geen biljet ontvangt, kuo je soms via een z,gn- T-
biljet (wat) geld terugkrijgen.

Als giften gelden alleen die bijdragen waar je in
principe niets voor tenrg krijgt. Dit zijn meestal
bijdragen welke enkel en alleen uit Eijgevigbeid
gedaan worden" maar soms kan er ook sprake zijn
van een zekere pliót zoals bij contributies en kerke-
lijke belastingen. Maar ook in die laatste gevallen
blijft voorwaarde dat er geen aanspraak op wat den
ook ontstaat.
Vrijwel alle donaties aan de stichting vallen hier-
onder, zoals de donaties voor het pand en voor
Lerab Ling en m.i. ook de Dzogchen Training-
bijdragen.

EEN CET{TR.I]M VOOR RIGPA IN NE.
DERIÁND

Op 26 februari 1993 heeft de overdracht, het 'trans-
port'zoals de notaris het noemde, van de beneden-
verdieping aan de Agnietenstraat van de vorige
eigenaar naar de stichting Rigpa plaatsgevonden. In
het korte en intensieve tijdsbestek van een maand is
de hele frnanciering uoo.tlk"", gekomen.
De avond voor de overdracht kregen we het bericht
van Sogyal Rinpoche dat de divinatie die Dodrup-
óen Rinpoche voor het pand gedaan had, goed was.
De volgende dag; de dag van de overdracht, was de
verjaardag van Rinpoche.
Het pand is voor de prijs van / 1ii0.000,- gekocht en
we hebben een hlpotheek voor de periode van 25
jaar afgesloten. De maandelijkse aflossing bedraagt
ongeveer .f 1500,-. Hier komen dus de variabele
kosten van gas, electra en telefoon nog bij. Op het
moment van het schrijven van dit stuk hebben we
meer dan/ 11.000,- aan toezrggjngen voor eenmalige
donaties en meer dan/ 1-600,- aan toezeggingcn voor
maandelijkse donaties gekregen. Vanwege de tijds-
druk hebben we een hypotheek bij een reguliere
bank genomen; het systeem van borgen van de Trio-
dos Bank was te omslachtig.
Op het moment is de hoogte van het bedrag aan
maandelijkse donaties nog een beetje krap om de
variabele kosten te kunnen betalen en we zullen het
pand dan ook goed moeten exploiteren.

Iedereen die het pand gezien heeft is er erg enthou-
siast over. Onze bovenbuurman, dhr. Hemels, een
professor aan de gemeentelijke universiteit, staat
open voor het gebeuren en \ile hoeven ons geen
znlÍgen te maken over geluidsoverlast.
In het pand zelf wordt een scheidingswand gebouwd
om de meditatie-ruimte van het kantoor annex win-
keltje en keukentje te scheiden. We hebben van dhr.
Hemels een klein kamertje in bruikleen gekregen,
dat we als opslag kunnen gebruiken.
Dat we nu esn eigen kantoor hebben is zeker znbe-
langdjk als het hebben van een meditatie-ruimte. De
adminishxtisys activiteiten van Rigpa zijn de laatste
jaren zo omvangrijk geworden dat het lrrrgzamer-
hand een obstakel voor de samenwerking en een
:mrare last voor de betrokkenen werd om aangewe-
znn. te zijn op de privé-ruimte van personen. We
hopen dat de nieuwe ruimte veel nieuwe wijwilligers
zal aantrekken en de activiteiten van Rigpa in Ne-
derland zal stimuleren-
Onze doelsteling is het boeddhistisch onderriót aan
zoveel mogelijk mensen beschikbaar te stellen, en
orn een ondersteunende en inspirerende omgeving
voor de studie en beoefening ervan te creëren en
aan te bieden.

'\
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Het leven in Lerab Ling

Hoewel de driemaanden-retraite al weer een flinke
tijd geleden is, hangt de hele atmosfeer er nog ste-
eds heel erg. Tijdens de winterperiode stond alles op
een laag pitje, maar sinds enige weken neemt de
bedrijvigheid weer sterk toe. Ter gelegenheid van het
Tibetaans nieuwjaar zijn de oude gebedsvlaggen
vervangen door nieuwe. Het werd gezamelijk gevierd
met een grote maaltijd en een fles champagne. Het
weekend daarop was er een open dag die door t
1(X) mensen uit de omgeving werd bezocht. Er werd
een film over Tibet vertoond en een beknopte uit-
eenzntting over het Tibetaans Boeddhisme gegeven.
Diezelfde avond begon het te sneeuwen en lrrab
Ling was een week lang met sneeuw bedekt. Een
dag lang \ilaren we geheel van de buitenwereld afge-
sloten.
Af en toe komen er mensen om een persoonlijke
retraite te houden. Lerab Ling is hier uiterst geschikt
voor, je kunt een chalet huren en je eten wordt ge-
bracht.
In maart kwam een versneld werktempo op gang.
De winkel heeft een transformatie heeft ondergaan
en is door Diane van prachtige toonbanken voorzien.
Vervolgens zijn de doucheruimtes van de chalets in
de lak gezet om de douches en wc's te kunnen insta-
lereq nu zijn het echt hele comfortabele onderko-
merxi geworden, met verwarming en alle sanitaire
voorzieningen. Op het ogenblik ligt het hele terrein
open omdat er greppels gegraven zijn voor de af-
voerbuizen.
De keuken is in het tvit gezet en de eetzaal uitge-
mest. Deze was de laatste tijd door de katten als

'carnal ground' voor de muizen gebruikt. Na een
flinke schrobpartij met de steamcleaner ?ag het er
een stuk schoner uit; een probleem is nog wel het
vocht dat door de buitenmuur sijpelt, maar daar
wordt natuurlijk

wel wat op gevonden.
Het 'Dutch Team' is daarna overgegaan tot het bou-
wen van omheiningen voor de te verwachten afral-
bergen. Dat was een hele klus op zich vanwege de
avare balken en het beton, die voor de stormvaste
constructies gebruikt moesten worden.
Op het ogenblik worden er weer een aantal nieuwe
chalets, die een iets ander model hebben dan de
reeds bestaande, bijgebouwd. Er worden allerlei
muren en balken in het landschap aangelegd om de
erosie van het land door de verschrikkelijke stortbui-
en te voorkomen. De wegen, parkeerplaats en het
terrein rond de wasruimtes zijn verbeterd.
Verder wordt er hard gewerkt aan een weekendpro-
gÍamma voor bela"gstellenden uit de omgeving. In
het kader hiervan heeft Ian een zondrgiddag een
lszing gehouden. Het Lerab Ling tean heeft nog
snel even een vloer gemaakt in de 'Barn' en de
nodige dekoraties sangebracht. Er wordt hard nage-
dacht over bronnen van inkomsten voor t.ela! I ing
want de financiele toestand baart grote zorgen. Het
voortbestaan van lrrab ling kan niet alleen afhangen
van de retraites, waaÍmee in het gunstigste geval net
op quitte gespeeld kan worden. In feite wordt l-erab
Ling niet ondersteund door een plaatselijke Sangha
zoals de andere RigTa centra en heeft daardoor een
bijzondere positie.
De energie wordt nu gericht op het bezoek van
Rinpoche in mei en de daaropvolgende driemaan-
den-retraite. Dit houdt in dat de shrine-tent en alle
kleine tenten weer opgezÊt moeten worden. Hier-
voor zijn wijwilligers uiteraard zeer welkom.
De stemming in het I-erab Ling werk-tearn is erg
goed en hoewel het af en toe nog wiest, is het voor-
jaar duidelijk in aantocht. Je kunt hier enorm van de
natuur genieten en het is onder alle omstandigbeden
een ideale plek om je beoefening te doen.

Rogier en Han
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talloze verplichtingen doen velen van ons hun medi-
tatie. Dat lijkt me al heel wat. En dan moeten we
van jou ook nog (beter) Engels leren? Want anders
zijn we lui?
Met dit soort moralistisch geheven wijsvingertjes
jaag je de mensen eerder weg dan dat je ze inspi-
reert! Iedereen heeft zijn eigen specifieke levens-
omstandigheden. Laat iedereen dan ook op zijn
eigen manier met boeddhisme bezig zijn zonder dat
daar over geoordeeld wordt. 7-n heb jtj tijd en zin
om beter Engels en ook Tibetaans te leren. prima.
Maar voor velen van ons ligt dat anders en dat is
ook prima.

Er zijn nog enige andere overwegingen m.b.t. het
gebruik van Engels.
Het gebruik van een weemde taal vergroot de kans
op een soort jargon. Dat maakt het moeilijker aan
buitenstaanders uit te leggen waarover het gaat. En
het vergroot dg ftans dat we zonder nadenken woor-
den gebruiken \ilaarvan we de inh6ud niet goed
gedefiniëerd en niet echt doorleefd hebben.
Onze eigen taal is ons het meest'eigen'. Onze erya-
ring drukken we het beste uit in onze eigen taal. En
Dzogchen heeft te maken met onze directe ervaring.
Kunnen \pe ons bij de beoefening dan niet het beste
van onze eigen taal bedienen? Kunnen we dr" als
we elkaar willen laten delen in onze ervaringen niet
het beste onze eigen taal gebruiken? Waarom elkaar
via de omweg van een weemde taal bereiken als het
direct kan? De Nieuwsbrief is ook bedoeld als com-
municatiemiddel tussen de sa"óaleden onderli"g.
Anders zouden we immers net zo goed de Engelse
nieuwsbrief kunnen lezen.

.Kortom, bij de keuze tussen Nederlands en Engels is
het goed om bij elke gelegenheid de afireging te ma-
ken wat zinvol is in díe situatie met díe mensen.

Ada

tussen derde en eerste wereld. Ik heb persoonlijk
geen enkele behoefte om deze ongelijkheid nog eens
te bevestigen door als hun voorbeeld te fungeren.
Wie zou ik zijn om hun te znggen wat goed voor hen
is?

Beter is het om de gerichtheid op het westen te ver-
minderen door concrete en materiële hulp te bieden.
Als mensen hun eigen leven op een menswaardige
manier vorm k'ntten geven, hoeven ze niet langer te
dromen van het 'paradijs' in het westen.
En verder: de omstandigheden en ik denk ook moti-
vatie voor Dharmabeoefening zijn voor ons geheel
anders dan voor Tibetanen. Dus of zij nu zoveel
wijzer worden van ons geschrijf vind ik uiterst twij-
felachtig.

2) Engels als een soort esperanto.
Je geeft voorbeelden uit de wereld van wetenschap.
Het gaat daarbij dus om mensen die in hun oplei-
ding de mogelijkheid gehad hebben om Engels te
leren. De vergelijking met Dharmabeoefening gaat
echter mank, want Dharmabeoefening is er niet voor
een geselecteerde groep, maar in principe voor ie-
dereen, ongeacht aÍkomst en opleiding. 7n zrln er
grote leraren geweest die zelfs niet eens konden
lezen en schrijven. Niet voor niets schrijft Rinpoche
in zijn boek op pagina 53 dat de mogelijkheid van
verlichting er voor iedereen is: '...niet voor een elite,
maar voor de hele mensheid...'
Nederlandse Dharma studenten spreken allemaal
Engels, zeg jij. Dat is niet verbazingrvekkend, er
heeft immers al l"'g een selectie plaatsgevonden. De
mensen die geen of weinig Engels spreken komen
zo wie zo al niet naar lezingen van Rinpoche. Jij
bent blijkbaar in de gelegenheid geweest om Engels
te leren. Maar niet iedereen heeft dat geluk gehad.
Engels 3fu so6mrrnicatiemiddel tussen sanghaleden
uit verschillendelanden is natuurlijk op zich zinvol.
Maar er zijn diverse gelegenheden waar het gebruik
van Engels niet op zijn plaats is, zoals bij contact
tussen sanghaleden uit hetzelfde taalgebied en bij
lezingen van Rinpoche waaÍ ook nieuwe mensen
k "'nen komen. In mijn ksnnisssnkring zijn diverse
mensen die wel naar een lezing zouden willen EàM,-
maar die het Engels niet of onvoldoende machtig
zijn. Om deze drempel te verlagen zou het optreden
van een tolk bij openbare lezingen zeker geen over-
bodige luxe zijn. En dit geldt trouwens ook voor
bijeenkomsten voor mensen die al student zijn. Niet
voor niets zijn er bij retraites altijd een Franse en
Duitse tolk aanwezig.

3) Je hebt het over luiheid. Een kenmerk van Dzog-
chen is dat je het kunt praktizeren in je gewone
dagelijkse leven. Je hoeft er niet voor naar een top
van de Himalaya. Dus: mèt werk, mèt kinderen, mèt
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Vmu*oufigpg
Faufuiut R6edh lqlod
Yan 26 juni tot en met 1l juli is er een retraite in
Dzogóen Beara in lerland. De retraite is speciaal

!_doeld voor beginners en zal gebaseerd ájn op
The Tibetan Book of Living and Dying". Sogral
Rinpoche zal er van 3 juli tot en net 11juli zijn.
Het is ons niet bekend of er andere lama's de retrai-
te zullen bezoeken. \ilel is het zo dat afgevaardigden
van verschillende landen Ian Maxwell zullen komen
helpen net het leiden van de retreat.

Hd Tbdute hektwt Leva at M
Een vertaalcomité van vijf mensen is op het moment
bezig met de vertaling van Rinpoche's boek. rilaar-
schijnlijk zal het boek in de Nederlandse vertaling in
het voorjaar van 1993 uitkomen. Het wordt door
uitgeverij Servire uitgegeven. Het Engelse boek is
tegen betaling van / 50,- bij Rigpa besóikbaar (f
56,50 inclusief porto).

Tlbarcse lezlstb
Op 2 februari 1993 is het Tibetaanse nieuwe jaar
begonnen (water vogel 212A). Ook dit jaar geeft
Rigpa een tibetaanse agenda uit. Deze is geillus-
treerd met foto's van leraren. Tsok-dagen en de
verjaardagen van de leraren van de Dzogóen tra-
ditie en de voornaamste leraren van de andere tradi-
ties worden eveneens arngegeven. De agenda's kos-
tenf L2,50 en zijn bij Rigpa te bestellen.

RIGPATIBETAN
CALENDAR
tgI-Lw

Áfiolagje culilat
Ajit Kaur sandhu gediploneerde astrologe en lid ran
onze sangha, biedt één keer pcr maand een astrolo-
gie- consult tegen de gereduceerde prijs ranll100,-
aan. Het consult bestaat uit een grondige analpe
van de horoscoop en er kan naar wens dieper op
bepaalde aspecten zoals beroepsleven, transits inge-
gaan worden. Eén consult bestaat uit meerdere
bezoeken. T el: tb479{l 53.

Umu*ontfiging
fun*twtTrognw mpn ut NeM
Trogawa Rinpoche is een Tibetaánse dokter en
lama Hij is de oprichter van het Chakpori projekt.
Chakpori is het voormalige klooster voor de beoefe-
ning van Tibetaanse geneeswijze dat in Lhasa op een
berg tegenover het Potala-paleis stond. Trogawa
Rinpoóe's incarnatie komt daar vandaan. Htj is
door de Nede.rlandse Stichting voor Tibetaanse ge-
neeswijze (NSTG) uitgenodigd om pariënten te
ontvangen en lezingen te geven. Trogawa Rinpoche
is een aantal jaren niet meer in Nederland ge$,eest
en verheugt zich erop om weer te komen. Hij heeft
te kennen gegeven dat hij op 29 juni (een Guru
Rinpoche dag), samen met de Rigpa groep een Tsok
(Rrgdrin Diipa) beoefening wil doen. Dit zal van 14
uur tot 17 uur plaatsvinden in de Agnietenstraat 22.

Het programma van Trogawa Rinpoche àet er,
onder voorbehoud als volgt uit:
n [rni, in de "amiddag: Medicijn Boeddha Initiatie.
29 juni: Tsok in Rigpa centrum.
30junt,'s avonds: lezing over geboorte.
ljult's avonds: lszing over de dood.
2jut, 's avonds: lszing over geestelijke gezondheid.
Voor neer informatie: NSTG, teL 654Íi8
Gedruende de oótenden van 28 juni t/n 3 juli ont-
vangt Rinpoche patiënten.
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