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Bij de training in (relatieve
bodhicitta gaar hlet onder meer
om de ontrvikkeling van de

vier onmetelijlfreden, liefde-
volle wiendelijkheid, mededo-
gen, weugde en geiijlanoedig-
heid. Gelijlanoedigheid komt
als eerste en de ontwilckeling
van liefde gaat vooraf aan de

ontwilkeling van mededogen.
Boeddha ldaitreya zei tegen
Asanga: "Het water van mede-
dogen gaat door het kanaal van
liefdevolle wiendelijkheid".
Liefdevolle wiendelijkheid be-
tekent datje anderen geluk toe-
wenst, mededogen dat je wenst
dat anderen geen lijden erva-
ren. Voor de ontr:rdkkeling van
liefde zijn twee voorbereidende
6ef6ningen, Jezelf en anderen
als hetzelfde beschouwen' en

Jezelf in anderen verplaatsen'.
Deze zelfde oefeningen kan je
gebruiken als voorbereiding op
Tonglen, de training in mede-
dogen. Over deze twee oefe-
ningen gaat deze les die Rinpo-
che op 20 juli 1993 in Lerab
Ling gaf.

Cnc,*' )i-w$ ie ? shli-a /ar^. ftWf.'^nr'Y)
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wilt en niet wilt lijden, heeft de

andere persoon die wens.

Vooral als we moeilijlfieden
hebben of wanneer we zonder
mededogen en ongevoelig zijn,
is het heel goed de ander het-
zelfde als onszelf te beschou-
wen. In zekere zin opent dat

een deur. Er zqn vele boeken
rqn fif onderwerp gewijd, maar

dit is het basisprincipe.

Als je bij voorbeeld moeilijk-
heden met iemand hebt op wie
je gesteld bent, zoals je moe-

der, vader, man, wouw, gelief-
de, wiend of wiendin, kan het
heel behulpzaam en bewijdend
zijn om de ander niet in zljn of
haar rol van vadet, moeder of
man te bezien maar eenvoudig
als een ander jij. Een ander
mens met dezelfde gevoelens

als jij, hetzelfde verlangen naar
geluk en dezelfde wees voor
lijden. Aan deze persoon den-
ken als een redel persoon, pre-
cies hetzelfde als jezelf, z.al je
hart voor hem of haar openen
en je meer inzicht geven hoe je
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DE BEOEFENING VAN MEDEDOGEN
Een onderricht van Sogtal Rtnpoche

Anderen hetzelfde als jezelf beschouwen

Een krachtige manier om mededogen op te wekken is
anderen precies hetzelfde als jezelf te zien. In het Ti-
betaans wordt dat 'daye njampa' genoemd. Alles wel
beschouwd zijn alle mensen hetzelfde, gemaakt van
vlees, beenderen en bloed, aldus de Dalai Lama. We
willen allemaal geluk ervaren en lijden vermijden. We
hebben een gelijk recht gelukkig te njn. Met andere
woorden, het is belangrijk om onze gelijkheid als men-
sen te beseffen.

Ik heb het gevoel dat dit in zekere zin de sleutel, de

eerste stap tot mededogen is. In het qlgemeen beschou-
wen we andere mensen als andere mensen. Vooral als

we erg zelfztcbltig of egocentrischnjn, zien we andere
mensen bijna als dingen en worden we ongevoelig of
zonder mededogen.
Daarom is het zeer eenvoudig, maar erg krachtig de

andere percoon niet als een ander persoon, maar als

een ander jij, hetzelfde als jij te zien. Net afs jij geluk

hem of haar hulp kunt bieden. Het zalje hart operen
voor mededogen. Je zult gevoeliger wotden, meer

open en met meer begrip.
Als je anderen precies hetzelfde als jezelf beschouwt,

zal dat je helpen je relaties te openen en ze een nieuwe
en rijkere betekenis te geven. Stelje voor dat de maat-
schapplj en naties slkaar sp dezelfde manier beginnen
te bezien, dan zouden we het begin hebben van een

stevige basis voor rnede op aarde en een gelukkig sa-

menleven van mensen. Als mensen in Bosnie bij voor-
beeld zulke consideratie met elkaar hadden, zouden er

geen problemen zijn. Dit is de eerste stE), anderen het-
zelfde als jezelf beschouwen. Deze beoefening kan je
doen en er zijn vele gelegenheden waarvan je gebruik

kunt maken.

Jezelf in anderen verplaatsen

De volgende stap in de ontwikkeling van mededogen

is jezelf in anderen verplaatsen. In het Tibetaans wordt
dat'daye chewa'genoemd. Als iemand lijdt en je weet

niet hoe je kunt helpen, verplaats jezelf dqn zonder
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welzijn en in het bijzonder hun verlichting op te

dragen.

Ik kreeg eens onderricht van Nyoshul Khen Rinpoche,
toen hjj iets heel ..lvesdigs zei: "Mededogen is in
wezen dat je een diep verlangen hebt wezens goed te
doen. Mededogen is dat je wezens werkelijk goed wilt
doen in wat je ook doet. Bodhicitta is in de eerste

plaats wezens werkelijk goed doen, wezens helpen.

Het tweede punt gaat nog wat verder. Het houdt in dat
je je hele leven wijdt aan de verlichting, omdat je be-
seft dat je door verlicht te worden het beste in staat
ztilt zljnhet lijden van wezens te helpen verlichten. Je

&ngt je verlichting derhalve op. Dal betekent in feite
dat je niet alleen werkt aan je eigen verlichting, maar
datjouw verlichting een investering is ten behoeve van

de verlichting van alle wezens."

Mededogen en het spirituele pad

Mededogen ontstaat op natuurlijke wijze als je het spi-

rituele pad op de juiste manier volgt- Om een persoon-

lljk voorbeeld te noemen, soms voel ik dat ik te weinig
mededogen heb. Ik zeg alnjd tegen mezelf dat ik niet
genoeg mededogen heb. Maar soms ben ik verrast,

want wat ik doe, schijnt een zodanig effect op mensen

te hebben, dat het mededogend is, hoewel ik me er niet
van bewust ben dat ik mededogen heb.
Als je je spiritueel inzet, on8taat mededogen vanzelf.
Je hoeft geen mededogen te voelen om mededogend te
zijn. Dilgo Khyentse Rinpoche zegl tn dit verband:

"Als een bodhisatfva alleen maar zijn pink beweegt,
doet hij rvezens al goed". Een bodhisattva hoeft zich
niet in te stellen en te znggen: "Ik ga mededogen to-
nen, dit is mijn strategie. Ik ga eerst dit en dan dat
doen". Wat hij of zij ook doet, het wordt een weldaad.

Want mededogen betekent dat iemand, die werkelijk
mededogen heeft, zonder meer wezens goed doet.
Daarom moeten we vurig bidden, dat we niet alleen
mededogen mogen ontwikkelen, maar dat wat we ook
maar doen een weldaad z-al zJjn voor alle wezens. Van-
daar de bede "Zegen me tot nuttigheid'.

Dedicatie

Draag altijd de verdienste van de hulp die je aan ande-

ren hebt gegeven op aan het welzijn van alle wezens.

Yandaag bd voorbeeld ontving ik drie mensen die mij
wilden spreken en zij begonnen me onmiddelUik te

bedanken. Dat was het eerste wat ze deden, ze dankten
me vanuit het diepst van hun hart. Als mensen dat

doen, raakt mij dat. Ik ben niet alleen geraakt, maar ik
bid onmiddellijk daama, dat ik nuttig mag worden. Ik
bid dat ik anderen en meer wezens kan helpen, net als

ik deze persoon enigszins kon helpen. Het is altijd
mijn bede dat ik anderen en steeds meer mensen kan
helpen. Als iemand je bedankt, bid je onmiddellijk, dat
je meer wezens kan helpen, in plaats van te zeggen,

"Dat is erg aardig vanje". Je draagt ook de verdienste

van je hulp op a^n het welzijn van alle wezens.

De Tonglen-beoefening

Een verslag van Jet Kellner

Ongeveer een jaar geleden, december 1992, maakte tk
de afspraak met Nynke, dzt ze me een bandje van de

Tonglen-lezing van mei '91 zou opsturen. In een viaag

van herinnering en opwelling, voelde ik de behoefte

om deze lg-ing over Tonglen weer te horen. Ik ben een

tage Dzogchen student (eigenlijk ben ik dat volgens

sommigen niet eens... ), mUn commitment laat vaak te

wensen over, rulmen van lama's, mantrawoorden en de

inhoud van retraites sn lssingen raken snel verloren in
mijn geheugen. Op een of andere menier was dat niet
het geval met Tonglen.
Ik was dan ook wel teleurgesteld toen het toegestuurde

bandje niet het bandje was waar ik op doelde. Maar de

lente brak aan en er was zoveel, dat me be-ighield, dat

ik het erbij liet...
Tot mijn grote verassing kwam ik weer met Tonglen
in contact tijdens mijn twee maanden retraite op Lerab

Ling. Ik wil in dit artikeltje niet beschrijven hoe de

Tonglen beoefening er precies uitziet. Belengstellen-
den kunnen dit beter nalezen in het boek van Rinpoche

of het via een bandje horen en meemaken.

De kem van de oefening is voor mij het besef dat alles

verwijst naar het vermogen om lief te hebben. In dit
vermogen is het accepteren, vergeven en weer geven

een essentieel proces. Dit kun je doen met je omge-

ving, je vrienden, familie, of met jezelf. En ten slotte

ook met een nog grotere 'onbekende' wereld (hoe ver
en hoe groot is aflrenkelijk van je eigen reikwijdte).
Met behulp van de ademhaling ontvang je al het lijden,
de zorgen, irritaties (inademing) en geef je je aan-

dacht, je liefde, je mededogen (uitademing).
Ik voelde zo vaak tijdens deze oefening, hoe dit proces

me opende en zegende, mijn hardheid verzachtte, mijn
verdriet heelde maar bovenal het verlangen om liefte
hebben (mezelf en anderen) aansprak als gtond van

mijnbestaan
In deze Tonglen-periode zijn heel wat familieleden,
wienden en kennissen op 'bezoek' geweest, maar ook
aI die weemde (en vertrouwde) vogels van mijn ego.

Het verleden en het heden, het wisselde elkaar af.

Soms was het een mederetraiteganger, die ik na de be-

6sfening kon onmoeten en mijn excuses kon maken of
mijn ondersteuning kon bieden; soms was het een ex-

wiend, die ik na de beoefening een kaartje zond. Be-

langrijk w:$ voor mij ook de ervaring, dat mijn moe-

der voor mij werkelijk een inspAatiebron was, waar ik
m[jn vermogen om lief te hebben aan kon relateren. Ik
realiseerde me daarbij dat allerlei andere personen

nauwelijks in aanmerking kwamen, omdat de herinne-
ring aan hun liefcle direct overspoeld werd met teleur-

stelling, woede, verdriet, tekortkoming. Dit betekent

zeker niet dat mijn moeder een volmaakt persoon is...

nee, wel dat ze er zo vanzelfsprekend altijd zal njn
voor mij, los van alle meningsverschillen, ruzies en

conflicten. Ik moest er om huilen, toen ik bedacht wat
dit betekende voor mensen, die nauwelijks

Rigpa Nieuwsbrief december 1993
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Visie op sanghazorg

(Jit een onderricht van Sogtal Rinpoche over sangha-
zorg, gehoudenin Lerab Ling op 17-8-93)

Vele malen heb ik erop gev/ezen hoe belangrijk het is
voor de sangha om samen te komen, om zich te vereni-
gen, een 6chte sangha te ziljn. Wat is een sengha ? In
het leven hebben we wienden nodig. Sangha is de

wienden op het pad die, als we door moeilijlfieden
gaarr, onze bron van inspiratie en steun zijn. En we
hebben deze ondersteuning nodig! Vooral in het wes-
ten, waar het leven niet gemald<elijk is. Zoals Z.H. de

Dalai Lama vaak heeft gezegd:. "in de oosterse maal-
schappij word je ds het ware in de spirituele beoefe-
ning getrokken, ook al zou je dit niet willen, in de

westerse maatschappij word je uit de beoefening ge-

trolken, ook al wil je graag beoefenen."

Daarom ben ik, na vele jaren van beschouwing, tot de

conclusie gekomen dat, als er geen echt sterke, vere-
nigde en blije sangha is, er een re€el gevaar bestaat dat
de lijn van overdracht van het onderricht nchntet zal
continueren... Soms waag ik me af: "Als ik nu dood
zou gaan, hoe zou het dan worden?" Weten jullie al
hoe jullie dez-e Leer zullen gaan voortzetten?...

Ik heb ai redelijk wat volbracht in mijn leven, maar het
hangt van jullie af of dit ook in de toekomst zal blijven
bestaan en of het op een zinvolle panisl mensen zal
kunnen helpen. Jullie zijn mijn kinderen. Ik heb geen
andere kinderen of eigen familie.... Alles wat ik bezit,
zullen jullie voortzetten. Jullie zijn de erfgenamen van
deze wijsheids-traditie. Jullie zullen deel worden van
de lijn van overdracht van Garab Do{e.

Deze keer, tijdens deze retaite, wil ik echt iets berei-
ken.... Ik zaf julie het onderricht geven, maar geef mij
een goede sangha- Als jullie me echt een geschenk
willen geven, dqn ls dit het grootsG geschenk datjullie
me kunnen geven: een sangha die 66n is. Als je echt
iets voor mU wilt doen, doe dit alan.

Dat is wat ik aan jullie vraag.

Over de noodzaak Yan een aktieplan
Yoor sanghu^org

(Samewaxing uit 'lart advies voor de nationale sang-
ha-bijeenlromsten', gehouden in Lerab Ling op 20 au-
gusas 1993)

Het doel is duidelijk: aan het eind van deze bijeen-
komst (ofin ieder geval voor het einde van deze retrai-
te) willen we een helder en praktisch aktieplan hebben.
We moeten het ijzer smeden als het heet is, nu we nog
geinspireerd zijn.
De 'Grond', de basis is gelegd. Jullie hebben allemaal
een glimp van de 'Vief gehad. Het Pad is enigszins

helder. Door meditatie, door mijn ondericht over

Garab Dorje

integratie en de Lojong-lessen, begrijpen we hoe we
verder moeten gaan. Nu is het tijd voor aktie.

Geinspireerde verantwoordelijkheid

Als jullie samen de beoefening doen, zal ik meer bij
jlllie aanwezig njn, evenals de zegen van de lijn van

overdracht. Willen jullie de inspiratie en de impuls van

deze beoefeningen, van deze retraite, voortzetten?
Dan is het aan jullie een nieuwe sangha, met nieuwe
gewoontes en nieuwe lnenislgn op concrete wijze te
credren. Later ni je niet zo verdwalen en zullen obsta-
kels je niet kunnen belemmeren. Als jullie geen plan
hebben waarin jullie elkaar kunnen ontnoeten en met
elkaar kunnen samenwerken, zullen de dingen weer
uiteen vallen.

Persoonlijke communicatie

Maar om dit te realiseren, hebben we een goed net-
werk nodig, goede kanalen, zodat ieders behoeften ge-

hoord worden. Als ik de verschillende landen bezoek,
wil ik de mengak, de essentie, van wat er in jullie le-
ven gebeurt. Niet alleen met betrelJ<ing tot het werk
voor Rigpa, maar ook hoor ik graag hoe het met jullie
persoonlijk gaat.

Onze toekomst

Sommige van jullie hebben gevrazgd. naar de toekomst
van Ripa^ IJoe z-al deze eruit zien ? De toekomst van

Rigpa hangt in grote mate af van wat jullie willen. Het
is wat jullie willen, samen met mijn visie, wat ik wil.
Jullie behoeftes zijn erg belangrijk voor mij. Jullie we-

ten dat de manier rvaarop ik werk, is dat ik altijd goed

luister naar een ieder van jullie. Daama breng ik het

allemaal samen. Ik vertaal wat jullie hebben gezegd,

op een geschikte manier, in aktie. Ik neem, net als een

RipaNieuwsbrief december 1993
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I
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geaccepteerd te voelen. Verschillende vo[nen van on-
dersteruring kwamen vanuit de driegesprekken naar
voren, zoals:

I informeel contact (socialiseren), zo leerje elkaar
beter kennen.

I de onderkenning enwaarderingvanelkaars
kwaliteiten.

. gewaagd worden in Ripa-aktiviteiten deel te
nemen.

. sarnen beoefening doen.
o elkaar helpen stabiel te zijn in fsssfgning in het

dagelijks leven.
. zotg voorkinderen en Dharma lessen voor hen
o plaatselijke meditatie- en Ngcindro-cursussen (ook

buiten Amsterdam, Groningen) organi ss1en.
e regelmatig activiteiten orgenisslsl, zodat het mo

gelijk is mensen die op hetzelfde pad zijn te

onfinoeten.
r ervaringen delen die menheeft gedurende ofvan-

wege de beoefening.

Tot besluit volgde een door Thich Nbat IIan geihtrodu-
ceerde theeceremonie, met de teruggekeerde kinderen
en Karel als ceremoniemeesters. Een prettige panisl
om 'mindfulness' en 'awareness' te trainen of op te roe-
pen. Na de 'bell of mindfulness', de stem van de Boed-
dha, werden door de kinderen koppen thee en delicate
hapjes rondgedeeld. Alvorens deze aandachtig tot ons
te nemen, welde er een golvende beweging op van ge-

ven en ontvrngen, buigen en glimlachen, over en weer.
In deze lredige ruimte lieten de kinderen stenen zien,
die ze in Lerab Ling hadden gevonden en de meest
ontroerende gebedsstenen, gebedsvlaggen en gebeds-

molens die ze er zelf hadden gemaakt. Sarah trakteer-
de ons op een gedicht wat ze heeft gemaakt (zie elders
in deze nieuwsbrief) en Ramon, Eva en ik deelden iets
van onze retraite-ervaringen in Lerab Ling en Dzog-
chen Beara.

Een retraite met kinderen

Alle drie een diep verlangen om te ga^n. Misschien
verschillend gemotiveerd, hoewel uiteindelijk...
De treinreis was voor Jerome QD et Lawie Jane (net
5) al heel spannend. Toen we Nynke en Eric in Roo-
sendaal, in de slaaptrein, ontrnoetten, voerde Jerome

spontaan een "wrathfril-deity-dance" uit: met een tur-
kooizen snoep-oog op z'n voorhoofd geplakt, plastic
messen i:r z'n mond en een wallirnan om, stond hij
wild schokkend op de bank te qpringen.

Laurie vond 't allemaal prachtig en liet me meteen aan

een reisverslag voor haar papa (toen in Indonesie)
beginnen.

De volgende dag in Lerab Ling. Een warme ontvangst
door de sangha en Rinpoche & retinue. Het voelde
echt als weer thuis ajn. Zo vertrouwd.. Alleen een
beetje een andere sfeer als vorigjaar..-
Het was net of ik nauwelijks was weggeweest. Het he-
le afgelopen jaar was, net zoals de 1992-drie-maanden-
retraite, intens geweest. Het wzts een bewogen jaar
voor me geweest, onder andere met relafieperikelen,
rommelig op 't werk, financi€le beslissingen, ziekte en
het overlijden van mijn vader. Het was soms zo moei-
lijk om zulke gebeurtenissen op die momenten als "pu-
rifoing" of als nblessings in disguise" te zien, te
ervaren.
Ik bad er zoh behoefte azm om weer terug te zijn op
Lerab Ling, in Rinpoche's aanwezigheid te zijn. Be-
hoefte a^n opheldering, ruimte, rust & eenvoud, weer
"schoon" te worden, kracht en inzicht te vergaren.
De rust kon ik wel vergeten (althans fysiek!). Het werd
een drukke maar wel speelse en vooral een heel (prak-
tisch) leeuame retraite voor me.
Nu ervaar ik afgelopen retraite ook als een soort ver-
klarende toegift voor de 3MR92. Een link, een brug,
die ik nodig had om, wat steviger in m'n vel, te
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eigenlijkniet. Het was ook fijn om blj IIan op
schoot te zitten als hij van de Boeddha vertel-
de. Ook vond ik het fijn als ik alleen in de
crdche tent zal te tekenen. Wandelen, vooral
klimmen en rennen vond ik fijn. Ik liep
voorop.

De vlaggetjesberg
Jerome: Mooi uitzicht, het leek net of ik er omver

werd geblazen. Ik moest er vaak aen papa
denken en aqn opa die dood is.

Laurie: Je moet dan heel veel trapjes op, dan liep ik
vooruit en verstopte me. Ik voelde me geluk-
kig op de berg, ik moest wel aan papa denken
enmiste hem en ook de poes en oma.

De grot
Jerome: Vond ik het allerspa:mendst.
Laurie: Heel spennsnd, ik droom er weleens over

Het zwemmen
Jerome: Was leuk, ijskoud water. Ik vond het leuk als

we nat gespoten werden en als Rinpoche
kwam kijken, ik vind ook dat hij al best goed
kan zwemmen.

Laurie: Leuk, wel naar als ik steeds uitgleed.

De tenten
Jerome: Leuk om in de tenten te wonen. Soms was ik

wel bang als mama 's avonds wegging of als
het onweerde.

Laurie: Leuk, geinig, leuk om in de tentstokken te
klimmen ook al mocht dat niet.

Empowerments
Jerome: Voelde heel lelil<er, vooral de amrit smaakte

lellker, daar lust ik wel meer van.
Laurie: Leuk, gaf een gelukkig en blij gevoel, 't leek

net ofik een beefe vliegde.

Ringu Tulku
Jerome: Hij vertelde leuk, mooie verhalen.
Laurie: Mooie verhalen en ook een beetje linap is hij.

Het eten
Jerome: Ene keer wel lekker, andere keer niet, pizzz

was heerlijk. Al het kabaal in de eetzaal was
wel vewelend, wel leuk om met mh vriendjes
te eten.

Laurie: Marcaroni was leld<er, de kaas vies, veel ge-

klets in de eetzaal.

Tsoks
Jerome: Een keer had ik een hele gote zak vol met

snoep.
Laurie: Leuk om geblesst snoep te eten, dat smaakt

le}kerder als gewoon snoep.

december 1993

IIad ik zo geleerd, dat kwam omdat ome
Jacob ons chocolade had beloofd.

vond ik de tekens op de weg heel mooi. Ze
gaven me kracht. Het leek ook net of ik veel
Iaacht lceeg als ik bij Rinpoche was. Ik vond
het leuk dat Rinpoche er ook was.
vond ik het jammer dat je bijna geen vogels
hoorde, bljna geen get'wiet. Ik vind Rinpoche
heel lief omdat hij veel 2en mensen geeft. Hij
zegt steeds iets tegen alle mensen, dat is be-
langrijk en dat vind ik mooi.

Twee geilichten van Sarah

Ik zit
ik zit in het duister
niks dan donker
ik kijk
ik kiik in het duister
ni/rs dan donker
ik luister
ik luister in het duister
naar het rutsen
van de wimd

naar de druppels
van de regen

ik weet

voor mij, is licht
ju'rst daarom

doe ik mijn ogen dicht

Ik kijk voor me
gewoon recht voor me uit
ik zie daken met dakpannen

en een vogel

een mooi klein vogeltje

hijhipt wat tussen de daken

maar vliegt dan weer weg
ik zie bomen

en bladeren

maa het mooiste

wat ik zie

zit diep in mij
als ik mijn ogen

dicht doe

dan komt het vanzelf
en het is zo mooi
het. is mijn kefde.-

voor alles wat om mij heen leeft en groeit

Rigpa Nieuwsbrief
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Verder
Jerome:

Laurie:

100 syllable mantra
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Sogyal Rinpoche's retraite in 1994

Instructies over het doen van beoefening en
studie

Over de Dzogchen Training en Dzogchen
Training interviews.

Onderstaand sak is samengesteld uit verschillende
brieven en fuen uit het buitenland. Voor meer uitleg
over Rinpochets retraitejaar en de beoefeningen die je
htnt doen, is er een uitgebreide brief in het engels bij
Rigpa beschilrbaar. Bel even als je een copie wilt!

Zoals velen van jullie weten zal Sogyal Rinpoche in
1994 geen pubiieke lezingen geven en een

persoonlijke retraite en retraites met de sangha hou-
den. De reden hiervoor is dat voor Rinpoche vanuit
astrologisch oopunt het komend Tibetaanse jaar als
ongunstig jaar beschouwd wordt. Sogyal Rinpoche zelf
heeft meerdere malen gezegd dat er voor ons geen re-
den is om ons ongerust te maken en dat hij gebruik
maakt van deze gelegenheid om de adviesen van zijn
leraren op te volgen en minder tn reizen. In de vrijge-
komen tijd wil hij langere trjd op 66n plek blijven en
persoonlijke retraite doen.

Tijdens de retraite in Duitsland zal definitief besloten
worden waar Rinpoche volgend jazr zal verblijven en
voor hoe lang. Hoewel er nog isle!@d nielg besloten
is, lijkt het erop dat Rinpoche zijn retraitejaar nl be-
ginnen in Sikkim waar Khandro verblijft. Dazrna zal
hij naar het Dzogchen Klooster in India reizen, dan

Cathtj naar Dzogchen Beara in Ierland waar een aan-
tal mensen voor 66n jaar in retraite zullen gaan. Deze
zomer zal Rinpoche verblijven in Lerab Ling. Vervol-
gens zal Rinpoche naar Califonrie gaan.

Steun voor Rinpoche

Hte komende jw zal voor Rinpoche en de hele sangha
van cruciaal beleng zijn. Daarom heeft Rinpoche zijn
leerlingen gevraagd het komende jaar speciaal beoefe-
ning voor hem te doen en langzamerhand over de hele
wereld een echte 'practice sangha' te cree€ren. Aan de

hand van divinaties is aan verschillende lama's ge-

wazgd wat het beste is om voor Rinpoche's lange le-
ven aan beoefening te doen.
Het is bijvoorbeeld mogelijk voor mensen om de be-

Iofte te doen om vanafnu tot het eind van het volgen-
de Tibetaanse jaar ( ong. tot maart '95) een bepaalde
beoefening op gezette tijden te doen, Bijvoorbeeld de

Riwo Sangchri beoefening 66n keer per maand op

nieuwe maan of gedurende de 15 d2gen van de was-

sende maan.
De divinaties van Dodrupchen Rinpoche, Trulshik
Rinpoche en Z.H. Sakya Trizin geven &rn dat het be-

langrijkste is dat we gezamenlijk 100 miljoen Vajraki-
laya mantra's afinaken v66r het Tibetaans nieuwjaar.
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Deze mantra-accumulatie is na het volbrengen van de

100 miljoen Vajra Guru mantras in 1992, aan het einde

van de drie-maanden-retraite, begonnen en met z'n al-
len zijn we nu ruim over de helft. Het is de bedoeling
dAt we volgend Tibetaans jaar nog een keer
gezamenlijk 100 miljoen Varakilaya mantras doen.

Een aantal mensen hebben op de drie-maanden-retrai-
tes in 1992 en 1993 de beslissing genomen om voor de

rest van hun leven dagelijks, voor het lange leven van

Sogyal Rinpoche, de beschermersbeoefening van Eka-
zati te doen.

Volgens een recente divinatie van Trulshik Rinpoche

is het o.a. heel goed om met zh allen op tsokdagen

samen te komen en de Tendrel Nyesel tsok te beoefe-

nen samen met Naxak Kong Shak (Confession and Ful-
filment) beoefening. Dit is niet 2111esn lslangrUk om

tijdens het volgende jaar te doen maar ook vooral nu,

zoals de divinatie uitwijst, voordat het nieuwe jaar be-
gint.

Andere beoefeningen die aange-

raden worden zijn:

o The verse of the Eight Noble
Auspicious Ones

. Prayerc to Guru Rinpoche for
Removing Obstacles and Ful-
filling All Wishes

o Tara
o Seng6 Dongma and Averting

Obstacles
. RigdzinDtipa withthe Long

Life Practice

In het algemeen is het allerbelangrijkste wat we kun-
nen doen, een zuivere en open figuding te bewaren

naar Rinpoche, de sangha en het onderricht en Rinpo-
che zoveel mogelijk te ondersteunen in zijn werk:
Sogyal Rinpoche is nu gekomen op een moment in
zijn leven dzt njn werk in grote mate vmchten begint
af te werpen. Met het uitkomen van het boek heeft
zijn werk een omvang gelcegen die we ons moeilijk
voor kunnen stellen. De periode die nu voor ons ligt
draagt een ongelooflijk potentieel in zich en Rinpoche

waagt ons om hiervoor klaar te staan net zoals hij er-

voor klaar staat. Er is niets wat Rinpoche meer inspi-
reert en weugde geeft dan te zien hoe het onderricht en

zijn werk mensen echt help en het is zeker niet de

bedoeling dat Rinpoche minder onderricht gaat geven!

Hoe meer we Rinpoche kunnen ondersteunen met zijn
Visie het onderricht naar het westen te brengen, des te

meer energie en vervulling het hem brengt.

Beoefening

Als je graag mee.r beoefening voor Rinpoche wilt
doen, en je vindt het leuk om samen met anderen de

beoefening te doen kun je met mensen die bij je in de

RipaNieuwsbrief
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Vajrakilaya

Onderstaand ingezonden suk staat in het knder van
een serie artikelen die over de iconografie van het Ti-
betaans boeddhisme gaan. Tot nu toe hebben we Man-
jushi, de boeddha van wijsheid en Tara, de vrouwelij-
lce boeddha van mededogen besproken. Dit lceer be-
spreken we Vajrakilaya, de manifestatie van de toorni-
ge activiteit van alle boeddha's. In het tantrisch boed-
dhisme is het van essentieel belang om initiatie te ont-
vangenvoordatje de beoefening kan doen. Dit geldtin
het bijzonder voor beoefeningen van toornige boed-
dhavormen zoals bijvoorbeeld Yamantaka, Hayagriva,
Singhamukha, Yajrakilaya etc. Het is daarom zeker
niet de bedoeling dat men aan de hand van dit sak de
beoefening van Vajrakilaya gadt beoefenen, de
redactie.

De beoefening van Vajrakilaya is een sadhana Tijdens
de beoefening van een sadhana ben je een bepaalde
boeddhavorm. Je essentie, je ware aard is niet te schei-
den van die boeddhavorm. Je visualiseert dus eigenlijk
wat je frrndamenteel al bent. De sadhana-beoefening
helpt je orn je onzuivere visie te transformeren in de
pure dimensie, of de 'mandala' van de betreffende
boeddhavorm. Je overstijgt je dualistische panisl vs11

waamemen. Je beschouwt je gehele orngeving, en nog
liever het hele universum, als puur en volmaakt. Wan-
neer de formele meditatie is afgelopen, verblijf je in
deze staat.

De Vajrakilaya werd beoefend door een aantal leerlin-
gen van Guru Rinpoche. Een van hen was Yeshe
Tsogyal die door middel van de Vajrakilaya de gave

ontw'ilikelde om leven in een dood lichaam terug te
brengen, evenals Nanam Dorje Dudjom, die later in-
canreerde in Tert<in Sogyal - die op zijn beurt weer de

'voorganger' is van Sogyal Rinpoche.
Er zijn veel verschillende vormen van Vajrakilaya-be-
oefening. Ook de visualisatie van Vajrakilaya is niet
altijd precies dezelftle. Zoheeft bijvoorbeeld de Vajra-
kilaya van Jamyang Kyentse Chdkyi Lodr<i zes axmen

en die van Tertrin Sogyal - degene die wij meestal be-
oefenen - slechts twee arnen.
De Vajrakilaya-sadhana werd en wordt veel in de

Sakya- en Nyingma school beoefend en is derhalve

ook voor ons van belang. Ook al omdat Vajrakilaya
werd beoefend door Dudjom Rinpoche, evenals door
Jamyang Khyentse Chdkyi Lodrci, beiden leraren van
Sogyal Rinpoche.

De Vajrakilaya is een toornige boeddhavorm. lvlaar
zijn toom is geen gewone toom. Het is de toom die

ontspringt aar- onze boeddha-natuur en die zich richt
op de obstakels die onvermijdelijk uit onze dualisti-
sche zijns-toestand voortkomen. In plaats van toom
zou je ook kunnen zeggen dat er een ongelooflijk ster-

ke uitstraling van energie plaatsvindt. Vajrakilaya ver-
trapt een vrouwen- en een mannenfiguur onder zijn
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Vajrakilaya

voeten. Hiermee wordt het overstijgen van dualisme
symbolisch weergegeven.

Wanneer je Vajrakilaya beoefent, word je normale,
illusoire waarneming doorgesneden. Het 'wapen' dat

daarbij wordt gebruikt, is de purba ftilaya), een drie-
kantige, korte dolk. De drie zijdes symboliseren de

drie kaya's: Nirmanakaya, Sambhogakaya en Dharma-
kaya. De gehele purba symboliseert je oorspronkelijke
staat, je Rigpa. In de purba komt de activiteit van alle
boeddha's bijeen. Wanneer je gezegend wordt met een

phurbq wordt dat dan ook als een zeer sterke zegen

beschouwd. Het is dit machtige wapen waarmee Vajra-
kilaya de drie vergiften - afkeer, begeerte en onwe-

tendheid - doorsnijdt. Daardoor ontstaat de ruimte voor
het ervaren van Rigpa, je boeddhanatuw.

De Vajrakilaya wordt beschouwd als een uitzonderlijk
sterk werkende beoefening. Het kan helpen om te gaan

met zeer sterke emoties, emoties die met behulp van
andere beoefeningsvormen niet zo makkelijk gehan-

teerd kunnen worden. Te denken valt aan emoties als

woede, arrogantie en paranoia- Ook wanneer dergelij-
ke emoties in een sangha spelen is het goed dat een

ieder de Vajrakilaya sadhana beoefent. Er wordt dan
gewerkt met de eigen negatieve energie: de 'vijand' is
niet buiten maar bi:rnen. Door de beoefening van

Vajrakilaya worden dergelijke problemen opgelost.

Bovendien wordt de toewijding voor de leraar sterker.

Rigpa Nieuwsbrief
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Kathmandu, hetzelfde klooster waar nu de troning
heeft plaatsgevonden.

De jongen is gevonden naar aanleiding van dromen
van de vrouw van Z.H. Dudjom Rinpoche, en een brief
met aanwijzingen van Z.H- Dudjom Rinpoche zelf. Er
waren vijf kandidaten en uiteindelijk wees Z.H. de Da-
la Lana de jongen zurn na een speciale retraite van
een week.
Tenzin Yeshe Dorje Rinpoche is geboren in een bhuta-
nese familie in Kathmandu en is nu bijna drie jaar oud.
Het programma duurde drie dagen, met op de eerste

dag rituelen en op de tweede en derde dag lamadansen
met o.a. g6a dqns van de acht manifestaties van Guru
Padmasambhava welke Dudjom Rinpoche als Daknang
(zuiver visioen) onwing. De ceremonie werd onvoor-
stelbaar druk bezocht; onoverzichtelijk en met continu
gedrang - zo kon bijvoorbeeld maax een minderheid
van de mensen een kfiata aanbieden aan de nieuwe
incamatie.
Ondanks al deze uiterlijke ongemakken was het toch
een hele qpeciale gebeurtenis. Kwam het door de aan-

wezigheid van zoveel tulku's dat de omgeving een gro-
te mandala werd, door het entlousiasme van iedereen
ofdoor de bijzondere uitstraling van het kind - zonder
t'"rdjfel een nieuwe manifestatie van Guru
Padmasarnbhava.

Little Buddha

Eenfilmrecensie

Op Donderdagavond 16 december
gtrg de nieuwe film van Bertolucci
"Little Buddha" in premidre in 25
bioscopen in Nederland.

De film speelt zich gedeeltelijk in
onze tijd af en gaat over Larna Nor-
bu (de chinese acteur Ying Ruo
Cheng), een in Bhutan verblijvende
Tibetaans boeddhistische lama. Deze

ontvangt uit Seattle (U.S.A.) bericht
dat de incaroatie van dn overleden
leraar mogelijk teruggevonden is.

Met spoed begeeft Lama Norbu zich
naar Seattle om Khenpo Tenzin
(Sogyat Rinpoche) te bezoeken. De-
ze heeft door middel van aanwijzin-
gen in dromen reeds contact ge-

maakt met de westerse familie Kon-
rad waar de vermeende incamatie,
de kleine Jesse, woont. Lama Norbu
wordt aan de familie voorgesteld en

al snel onnvikkelt zich een relatie
tussen de kleine jongen en de oude

lama. Na enig beraad besluit de fa-
milie Konrad dat vader en zoon mee

afretzen naar Bhr:run. Larna Norbu
geeft Jesse een plaatjesbo'"k cadeau

met een beschrijving van het leven van de Boeddha.

Aan de hand van dit boek wordt in flashbacks het hele

leven van de Boeddha (Keanu Reeves) verfilmd.

De fitm geeft op zeer integere wijze een beeld van het

Tibetaqns boeddhisme en de tulku taditie. Zowel de

hedendaagse scdnes - Seattle, Bouddhanath in Nepal

en Paro in Bhutan - als de historische scenes - uit het
leven van de Boeddha - ziin zeer sfeervol met prachti-
ge beelden weergegeven zoals we in andere films van
Bertolucci (Ihe Last Emperor, Sheltering Sky) gewend

zijn. Andere lama's die in de film meespelen zijn o.a.

Rato Khyungla Rinpoche als abt van het klooster in
Bhutan en Dzongsar Khyentse Rinpoche. Laatstge-

noemde heeft in de rol van technisch adviseur over het

boeddhisme en met zijn hulp om toesternming te lffij-
gen van de koninklijke familie van Bhutan om op loca-
tie te filmen, eerzeer belangrijke rol gespeeld.

De film geeft door middel van twee verhalen (het ver-
haal van de Boeddha en het verbaal van Lama Norbu

en Jesse) een indringend beeld van een van de belang-

rijkste thema's in het boeddhisme namelijk die van

dood en vergankelijlfieid.
Eric Soyeux

MEDEDELINGEN

Vooraankondigingen

In het nieuwe jaar Ajn de volgende

bezoeken van senior leerlingen van

Sogyal Rinpoche gepland.

Christine Longaker zal in het voor-
jaar een weekend komen geven over
stervensbegelsiding en Patrick
Gaffney zal eveneens uitgenodigd
worden voor een weekend over
Dzogchen.

In het najaax is weer een retraite met
Ian lvlaxwell gepland in het Theoso-
fisch centrum in Naarden.

Ook zal er in het voorjaar waar-
schijnljik weer een serie van Lunch-
parze Meditaties georganiseerd

worden

Tezijnertijd zult u hierover meer

informatie ontvangen.

RipaNieuwsbrief
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Yuthok Nyinthig

Tibetaanse geneeskunde is heel oud en vindt zijn oor-
sprong in het oude Bon koninkrijk Shang-Shung. Vol-
gens sommige bronnen gaf Shenrab Miwoche zo'n
3800 jaar geleden voor het eerst onderricht in genees-

kunde. Vanaf400 na Christus onderging Tibet steeds
meer invloed van het boeddhisme en de Indiase ge-
neeswijze. In de zevende eeuw nodigde koning
Songtsen Gampo vele grote buitenlandse artsen uit om
naar Tibet te komen. Hierdoor onderging de Tibetaan-
se geneeskunde grote invloed van India(Ayurveda),
Griekenland (via Galenos), Chixa en Penie.
De Vier Medische Tantras, de Gyu.shi, gecompileerd
door de indiase boeddhistische meester Chandrananda,
werden door Vairocana in de achtste eeuw naar Tibet
gebrachd. Daar gaf hij ze aar' Yuthog Yontan Gonpo,
de turkooise dokter, de beroemde dokter-heilige waar-
van gezegd wordt dat hij een spraak- emanatie was van
de Medicijn Boeddha. Yuthog was een monnik tot zijn
tachtigste jaar toen hij trouwde om njn
familie-overleveringslijn van artsen veilig te stellen
Hij was 125 jaar oud toen hij in regenbooglichaam op
grng. Op advies van Padmasambbavawerden de Gyus-
hi als Terma verborgen in Samye Ling. In 1038 wer-
den de Tantras onthuld door Trapa Ngonshe en later
zorgde Yuthok de Tweede voor de bewerking van de
Gyushi zoals deze tegenwoordig bekend staat en in
deze vorm raakte de Gyushi wijdverbreid in heel Ti
bet. De traditie die de spirituele kracht verbonden met
de medische kennis van de Gyushi behoudt staat be-
kend als de Yuthog Nyngthig.

StadsRetraite

De Yuthok Nyngthig initiatie in Amsterdam duurt 2
drgen en zal vooraf gegaan worden door een retraite
van 10 dagen op de voorbereidende beoefeningen zo.
als die in de Tantrische traditie van het Tibetaans
boeddhisme bekend staan. Deze vorn van Ngrindro' is
echter verbonden met de Medicljn Boeddha als centra-
le figuur.
Het is niet mogelijk om de initiatie te ontvangen zon-
der de retraite vooraf te doen. Wel is het mogelijk voor
mensen met een baan die zich overdag niet vrij kunnen
maken en de retaite graag willen doen om een specia-
le regeling te treffen.
De retaite zal iedere ochtend om 5 uur beginnen en de
hele dag duren. s'Avonds zal Rinpoche instructies ge-

ven over de verschillende onderdelen van de Ng6ndro.
Er zijn geen speciale voorwaarden om &tn de retraite
mee te kunnen doen. Van degenen die de initiatie ont-
vangen wordt wel een'commitnent' verwachd om da-
getijks de beoefening te doen (dagelijls een aantal
minuten!).
hr de ruirnte van het NSTG zal een groot mandalahuis
gebouwd worden. Omdat er in de NSTG ook consulten

"n 
lszingen gegeven zullen worden zal de retraite er-

gens anders plaatsvinden.

De Medioiju Boeddhe

Hierover en over accomodatie, prijs etc ontvangt u
nadere informatie.

Bronvermelding: Terry Clifford - Tibetan Buddhist
Medicine and Psychiatry: the Diamond Healing, Dr.
Lobsrng Dolma - Tibetaanse geneeskunde. Chakpoori
news, vol.l, nr.l, febr- 1993, a publication of Chak-
poori Tibetan Medical Institute ( in commemoration of
Chakpoori, Tibet I 69G 1959).

Een internationaal bericht voor kunstenaars

Op de drie-maanden-retraites van 1992 n 1993 zr;in

een aantal mensen bezig geweest gegevens te veva-
melen om een Rigpa Creative Directory op te stellen.
Dit is een adressenlijst waarin de kunstenaaxs van onze
sangba terug te vinden zijn met vermelding van de ge-

bieden waarin ze creatief bezig zijn. Op deze manier
hoopt men een intemationaal netwerk op te zetten.
Als je interesse hebt kun je je gegevens opsturen naar
RIGPA, c/o Julian Engelsrnan, 330 Caledonian Road,
London Nl 1BB. Vermeld daaxbij je naam, adres, en
watje doet €n/ofgerlaan hebt op creatiefgebied.

De Rigpa Agenda

In januari komt de Rigaa-agenda van het Jaar van de

Houten Hond272l uit. Deze agenda wordt door beoe-
fenaars over de hele wereld gebruiltt. Alle belangrUke
feestdagen, ve{aardagen van grote meesters van de

vier tradities van het Tibeaans boeddhisme met na-

druk op de Nyingma-traditie, en speciale dagen en tij-
den voor beoefening staan erin. Ieder jaar wordt de

agenda geillustreerd met lijntekeningen van meesters

van het boeddhisme en dit jaar gaar de aandacht naar

de meesters van het woege boeddhisme en het Mahay-
an4zoals bijvoorbeeld de 16 arhats, de 7 patriarchen

etc.
Vanaf dit jaar wordt de distributie van de Rigpa Agen-
da door Rigpa Nederland verzorgd. Idee6n en hulp bij
de distributie van de agenda zijn welkom!
De agenda kornt in januari uit, hij kost /12150 en is in
Amsterdam te bestellen, 020-6238022. Het Tibetaanse

nieuwejaarbegint op ll februari 1994.

Rigpa Nieuwsbrief december 1993
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RIGPA BIBLIOTHEEK

Beste lees-wienden en -wiendinnen,

Nu onze bibliotheek naar de Sint Apietenstraat is ver-

huisd, kunnen we er allemaal makkelijker gebruik van

maken, maar zljn een paax regels noodzakelijk
geworden:

Iedereen kan lid worden door een eenmalige

donatie van f1.25,- te doen of een donatie van
5 of meer boeken die in de selectie passen.

Betalende Dzogchen Training leden betalen
geen leengeld of donatie maar wel de eventu-

ele boetes.
De kosten voor het lenen zijn fl.1 ,- per boek.
De uitleentermijn is I maand.

Er mogen maximaal 2 boeken per keer wor-
den geleend.
Verlengen is niet mogelijk. Wel is het moge-
lijk om een boek, als het boek niet gereser-

veerd is door een ander, opnieuw te lenen.

Boete bij overschrijding van de uitleentermijn
is fl.l,- per week per boek. Er wordt niet uit-
geleend aan mensen die nog boete hebben uit-
staan of nog boeken in hun bezit hebben. Bij
beschadiging ofverlies van boeken benje de

waarde ervan verschuldigd.
Lenen kan op de Sint Agnietenstraat als er
mensen aanweAg zijn die bekend zijn met de

bibliotheekadministratie, zoals mensen van
het secretariax (aanweag gedurende ope-

ningstijden). Ook kunnen Dzogchen Training
groepen die van de Sint Agnietenstraat ge-

bruik maken, iemand aanwiizen die op de

hoogte gebracht wordt van het
uitleensysteem.

We vragen jullie medewerking om geen boeken mee te

nemen zonder dit te melden of te betalen, want anders

moeten de boeken weer achter slot en grendel en heb'
ben we niets aan onze bibliotheek.

Onze bibliotheek heeft meer dan 100 boeken, is gespe-

cialiseerd in het Tibetaans boeddhisme en heeft een

aardig complete selectie op het gebied van Vajrayana

en Dzogchen. Een lijst van de titels vind je op de vol-
gende pagina. Wil je thuis eens kijken of je nog boe-

ken hebt staan die je niet meer leest en die in onze bi-
bliotheek passen?

Ook zou het leuk zljn als lezers die daarvoor belang-

stelling hebben een kleine recentie zouden schrijven

van een boek dat ze gelezen hebben waar enthousiast

over zijn, voor publicatie in de nieuwsbrief.

De volgende boeken zijn uitgeleend maax we weten

niet meer door wie. Laat ons alsjeblieft even weten als

je iets thuis hebt.

Karel Lefevre

Lijst van de boeken die verkrijgbzar ziin:

MaNTR.rs, lacIScHE KRaCITTEN vAN IIET wooRD

Blofeld John
Buonrnsrtl ns CHINA, A HISToRIcAL suRvEY

Ch'en Kenneth
Tlre rlsronv or r$ S.cKvl TRADTnoN

Chogay Trichen
Gr-ncsss or ABIDHARMA

Chdgyam Tnrngpa
Srrei,mer-,l

Ch<igyam Trunpa
Ttn Lnt or M,c,RPe rIIE TRANSLAToR

Chogyam Trungpa
TIs' rgrrAN sooK oF TIIE DBAD

ChtigyamTrunpa
Tlmo.rm,i orreNTRA

Ch<igyam Trungpa
Ticcpserclrp

Chogyur Lingpa
Ttrp sARDo cupr soor

Chokyi Nyima Rinpoche
TlD rntoN or l"rane,MDnc, eND DzoccIIEN

Chitkyi NyimaRinpoche
lvlpaM pn Lal,tt DERvIJF wTJsHEDEN, RoMAtr

David Neel,Lama Yongden
Mvsfiei< sN MAcm rN TbEr

David-Neel Alexandra
ENLrorrrsNEo CoURAGE

Dilgo Khyentse
TIfu IIEanr T[rasrnr or lc ENr,rcrrrsNED ONEs

Dilgo Khyentse
SKy olNcEn, rrrr sEcRET LIFE AND soNcs or Ynsrn Tsoovnl

Dowman Keith
Br:npru,'s Lrous, Ttn llvEs oF TIIE EIGHTY FouR Snortls

ltbhayadattz
W.qys or ENLTcI{TENMENT

Mpbam Rinpoche
Crvsrnr,urnonVI

Tartbang Tulku
Tin h-rvrn ro rIIE LEGENDARY INcARNATIoNS

Drdjom Rinpoche

THr vane,v,c.Ne EsorERIc socIETY

Dudjom Rinpoche
THr 35rn lr.rNrvERsnev or VlnavlNA ESoTERIc socIETY

Dudjom Rinpoche
N{nerrB.c. nE crorE TIBETAANSE YoGI

EvansWen?
Cr,eAR l-rcrrr or slrss

Geshe Kelsqng Gyatso

Ttre r.ne lNo ThactrNcs or Gpsrm RaerEN

Geshe Rabten, Wallace Al
TbpraN TRADITIoN oF MENTAL DBvELoPMENT

Geshe Ngawang DhargeY

Rigpa Nieuwsbrief
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