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Hier aolgt het tzueede deel aan dr antnling aan het onder -
iclÉ dat Sogyal Rinpoche ilt oktober 1995 gaf oaer de takst
'Lijden en Geh.k Omzetten in Verlichting' , wn ligmé Tenpé

Nyima, de derde Dodnrychen Rinpoclrc.
Het eerste deel begon met een kleine inleiding ooer de

achtergrondaan deze tekst, die zijnwortelsluefi inhet com -
passie-onderricht. Daanm keken zue naar Ine we normaal,
aanuit onze aenlarde geest, met lijden en geluk omgaan.
Vmsolgenswerd de strukhtur uan de telcst aangeduid: eerst

wordt lijden belmndeld, daarna geluk, beitle eerst panuit
de relatieaewaarlrcid en danoarudt de absolute waarheid,
en deze twee utaarlrcden roorden een beetje toegelicht.
Ten slotte oolgde de oertaling oan lrct enste deel in cleze

struktuur: lrce aia de relatitae waarheid het lijden als lut
pad nam oulichting te gebnt*'en. Op ong*'end lrcklne wijzc
zet Dodrupchen Tenpé Nyima uiteen Ine we lijden wer
onszzlf afroepen door dehouding dieue ertegenuter aan -
nemen, en er wordt em begin gemaakt met ailuies mer hoe
je deze Inuding kunt aernnderen:
De Inuding waarin je alleen aoor jezelf geen lijden wílt ,
lauijnaken;
De nuttelowlvid van lvt kijktn nam lijden als icts dat alleen

maar sclmdelijk is en ongewenst;
De enorme pijn en stress die deze lnuding met zích mee -
brengt.
De moetlertekst aan Jigmé Tenpé Nyíma en het com -
mmtam tnn Sogyal Rinpoche zennlg! met meu galetnlbrd
aduies ooerlnelijden om te zeftminoerlichting. Hierbegint
deel2. De moedtrtekst is groot gerlrukt.
Vertaling T. Peeters.

b) Een houding cultiveren waarin ie vol
vÍeugde bent dat liiden zich voordoeL
Oefeá iezelf in het 

-ontwikkelen 
van een

gevoel van vreugde omdat je lijden als een
Ë.rtp op het paÍziet.

A ls je kijkt naar het leven van een groot me€s-

f\ ter, zoals Milarepa, ontdekie dat alle nega-
I ltiviteitmmoeilijkhedendiehijondervond hem
aanspoorden tot verlichting. Door de moeilijkheden
werd Milarepa de grote meester waar we steeds
over horen praten, want moeilijkheden leerden hem
hoe lijden met vreugde te verwelkomen en te trans-
formeren tot brandstof voor verlichting. We praten
nu over Milarepa omdat hijbekend is, maar veel
meeters en beoefenaars hadden soorfielijke ervaringen
in hun leven.

Lijden en Geluk Omzetten in Verlichting (Deel 2)

Door Jigmé Tenpé Nyima, commentaar van Sogyal Rinpoche

Foto: J. l-anby
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gevoel van oj{bechgng en ryIgdg{gg_laten inspi-
reren. Als je werkelijk vrij wilt zijo is dat gevoel
van onthechting heel belangrijk. Het Tibetaanse
woord voor onthechting is ngé jung, onthechting is
je motivatie en de kracht die je in beweging doet
komen. Hoe beter je beseft hoe lijden de natuur van
sarnsara is, hoe meer je eruit wilt komen Ons p'robleem
is dat we lijdery maar niet echt beseffen dat het lijden
door samsara komt. We denken dat het normaal is
en proberen de dingen eromheen te plooiery maar lij-
den is een feit in het samsarisch leven.

Waarom zijn we in samsara? Vanwege onwetendheid.
Onwetendheid brengtnegatieve emoties voort en nega-

tieve emoties zijn de straling van onwetendheid.
Negatieve emoties zetten aan tot negatieve daden, die
op lijden en pijn uitlopen. Wanneer je dit beseft wil
je jezelf van lijdenbewijderi hetis onveldraaflrik 7-an-

der dit besef ga je gewoon door met lijden. Het is net
zoals samenwonen met een monsterlijk ieman4 die
je steeds weer vergeeft in de hoop dat hij of. ai zalvev
anderen. Maar samsara is een partner die nooitver-
andert. Hetzal van alles beloven, maar hetzal nooit
veranderen. Verspil je tijd nieten ga scheiden van sam-

sara.

Het boeddhisme vertelt ons dat het leven heerlijk is,

maar safirsara niet. Nu kun je jezelf afwagen: "Wat
is het verschil hrssen samsara en het leven?" Samsara

is de manier waarop je leeft; als je op een neurotische
manier leeft, zul je lijden. Het leven zelf is heerlijk
de erkenning dat samsara lijden is wil niet suggere-
ren dat het leven zelf vreselijk is.

De Vier Redenen voor Onthechting2 zijn de drij-
vende kracht achter en de motivatie voor beoefe-
ning. Wanneer er lijden opdoemt zou het je de
innerlijke kracht moeten geven die je helpt ont-
hechten. In plaats van bedrogen te worden laat je los.

Beseffen wat samsara in feite is, is als de ontdekking
dat iemand die je vertrouwde je heeft bedrogen. Als
je weet van hetbedrog, tuin je er niet meer in- Maar
we worden zo vaak terug gelokt - samsara is zo

slecht nog nie! het kan er heel goed uitzien. Het is
als een junkie wanhopig op zoek naar zijn volgen-
de shot, alleen maar denkend aan de intense sensa-

tie van high zijn waar hij zo naat verlangt, en de
verschrikkelijke afgrond van wanhoop die erop volgt
volledig negerend. Herinner je steeds weer dat sam-
sara sÉunsara is, en laat jezelf niet beetnemen. Train
jezelf in onthechting en wees wijs.

Dan is het, zelË al lijden wq niet zo erg. Anderen lij-
den veel meer dan wij. Als we ons eigen lijden niet
kunnen verdragery stel je voor hoe vreselijk het voor
ons zou zijn om nog moeilijker situaties te verwer-
ken te krijgen. Je hoeft niet eens aan andere bestaans-
werelden te denken - stel je voor hoe het voor mensen
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in Bosnië, Ruanda, Tsetsjenië en alle andere dbor
oorlog verscheurde landen van deze wereld is. We
hebben het in feite nog niet zo slecht hier. Als je dit
lijden niet kunt verdragen heeft het niet eens zin
om het lijden wat elders wordt ervaren ook maar te
noemen. Besef dat, en laateen diep gevoel van droef-
heid en desillusie in je opkomen - samsara heeft
geen einde, dus keer je geest in de richting van bevrij-
ding.
Samsara lokt je en bedriegt je. Je krijgt geduld met sam-
sara in de veronderstelling dat in naam van het geluk
iets goeds zal gebeuren, maar in feite is er alleen
maar lijden. Zelft het gelukdatwe zoeken isnietzon-
der lijden. We brengen ons leven grotendeels door
onder de betovering van samsara, maar als die een-
maal is verbroken, kun je ook al ztrl je een zekere droe'
fenis voeleru er bovenuit stijgen.

b) Liiden eebruiken om iezelf te trainen
in hdt Nefien van Toevlícht
Denk als volet: "In al miin levens, hetene
na het andu*lit de enige Énrn van toevludrt
die nimmer tekort zaléchieteru wegvan de
onophoudeliike piin van al deze anes0 de
Boeàdha, dÍrarmá en sangha - dé drie
juwelen. Daarom moetikvóllu-dig o-p hen
vertrouwen en ze, wat er ook gebeurt,
nooit verwerpen." Raak hier krachtig van
overtuigd eri doe dan de beoefening van
het nenien van toevlucht.

Jn de opbouw van de boeddhistische beoefening

I zoeken we naar bewijding nadat we onthech-
Iting h*ben ontwikkeld. De ingang tot dit pad wordt
'toevlucht'genoemd enwordt gezien als het funda-
ment van de beoefening.Ikzegvaak dat we vluch-
telingen uit samsara zijn en toevlucht zoeken in de
Boeddha, dharma en sangha.

Wat zijn de Boeddh+ dharma en sangha? 7-'e ziln onzr-

manier om uit sarnsara te geraken, ons middel CItbevrii-
ding. We hebben de hulp nodig van een expert die
het gelukt is om uit samsara te ontsnaPPen en weet
hoe het moet deze expert is de Boeddha. Boeddha
was een mens net zoals wij, die de waarheid zag
zoals hij was en verlichting bereikte. En niet alleen
werd de Boeddha verlicht waardoor hij ons liet zien
dat het mogelijk i9 maar hij liet ons zien hoe verlichting
te realiserèn - hij onderwees honderden verschil-
lende methodes die bij alle verschillende soorten
mensen Passen.

Het pad, en de beoefening die we doeru wordt dhar-
ma genoemd.Watis dharma? Heel eehvoudig dhar-
ma is het onderricht en het spirituele pad van de
boeddha's. In het boeddhisme gebruiken we het
woord'religie' niet, we gebruiken het woord dhar-
ma- Dharma betekent onderricht en beoefening en
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Lijden leert ons nederigheid

a)ant wekunnen duidelijk zien

dat we niet anders zijn dan anderen!

Rigp" Nieuwsbrief December 1996

c) Liiden gebnriken om arÍogantie tever-
wiideren
Oíderzoek hoe je zelf geen wiiheid genie[
(zoals hierbovm uitgelegd) en hetbeheerst
worden door lijden nooit overstiigL Neem
dan hetbesluit om zelfwaarrdering en tots,
die alles wat goed of positief is kapot
makerL opzij te zetten en op te houden
anderemànden met minachfing te bena-
deren.

wordt alleen veroorzaakt door ie eigen
schadelijke, negatieve handetingen (dikpa).
Denkdaarom zorgvuldig en diep na oveÍ:. de onfeilbaarheid van karma, de wet
van oorzaak en sevole
. de tendens diËkarfia heeft zich enorm
te vermenievuldieen
. dat ie no6it de s"evoleen zult ondervin-
den vin iets datlË niut?"aaan hebt
. dat wat je hebt'gedaan"nooit verlonen zal
gaan

et zelfwaardering wordt hier de zeltwaar
dering van het ego bedoel4 niet een gezond

van zelfrespect of eigenwaarde. Een
gezond gevoel van eigenwaarde is belangrijk, als
we dat niet hebben lijden we en handelen we neu-
rotisch. Wanneer de dingen goed gaan, worden we
zelfuoldaan, we denken dat we onoverwinnelijk ájn
en worden uitermate arrogant. Ons succes maakt
ons minachtend naar anderen toe; we verbeelden
ons dat we superieur zijn. Wanneer er lijden opdaagt,
komen we plotseling tot het inzicht dat we niet
onoverwinnelijk zijn en komen weer met twee benen
op de grond terecht. Oog in oog met lijden zijn we
als ieder ander. Lijden leert ons nederigheid want we
kunnen duidelijk zien dat we niet anders zijn dan ande-
ren.

Er is een verschil tussen arrogante trots en zelÍver-
trouwen. Een gezond zelfrespect en zelfuertrouwen
betekent weten wie je bent en wordt verzacht door
bescheidenheid. Het heeft niets te maken met valse
trots en arrogantie.

Zijne Heiligheid de Dalai Lama heeft een heel spe-
ciale redenering om de stupiditeit van trots aan te
tonen. Hlj zegt: wanneer we trots zijn en over onze
k:raraliteiten en rijkdommen opscheppen, verwachten
we dat iedereen het erover zal hebben hoe fantastisch
we wel zijn. Maar in werkelijkheid zeggenze alleen
maar: "Oh, daar heb je hem weer".

d) Liiden eebruiken voor het zuiveren
vatr áil" s;hadeliike en negatieve han-
delineen
Al dit"liiden dat je hebt doorgemaakt, en
nog onÍoorstelbaar veel grbter lijden,

Daarom moet houden dat

neem het vaste besluit zeir. de toekomst
te venrrijden.

Inzicht in karma zal je inspireren meer verantwoor-
ding voor je eigen daden te nemen.

ek al zijn de gewlgm oan onuhnndelingm rcg niet gniipt,
eens zullen z.e onhenoepelijk tot ijping lomen, u)anneo
de juiste omstandigheden aanuezig zijn. Meestal oerge -
ten we anat we doen en pas oeel later wordcn ate dom de

geaolgenaan onz.e daden achtthaald.Tegen die tiidziin
we z,elcer niet in staat aerband te leggen tussen oorznak en

ganlg.ligmé Lingpa gebruikt het beelil Ttan een adclaar.

Hij alicgt hoog in de lucht. Hij utrpt geen schafumt. Uit
niets bliikt dat hij er is. Plotselingkrijgt hij zijn gooi in
het oog. Hij duikt m schiet ontlaag. Pas als hij de grond
nadert, wor dt zijn dr eigenile sdudttw zichtbaar.

De geoolgen oan onz.e handelingen manifesterm zich
uaak latq, soms pas in aolgende loens; er is niet één

oorzaak aan te arijzen, omilat elkz sifuatie een uiterst
complexe oerstrengeling kan zijn oan diperse lcarma's die
gezamenlijk tot rijpingkomen. Dus gaanwe tr geuroon -
lijk aan uit dat dingen ons hij toanal' ooerlamen, en als
alles goed gaat noemcnwe dat'geh*lrcbbenD.

Het probleem is dat we de gevolgen van onze han-
delingen vaak niet meteen zien en ons daarom hun
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sie (Bodhiciua) het zuiveren van alle negatieve ver-
duisteringen door de vier krachten in de Vajrasattva-
beoefening en het teweegbrengen van positieve
verdienste door het offeren van de mandala, en goe-
roe-yoga. AlleNgóndro beoefeningen worden in dit
gebed in grote lijnen aangegevenen ze kunnen alle
gebntikt wordm als doeltreffende nniddelen. Iiiten
kun je als je inspiratie gebruikeo welke beoefening
je ook doet.

0 Liiden gebruiken om iezelf te trainen
in mededosen
Denk eroveína hoe alle levende wezens net
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geloos mededogen die er uiteindelijk toe leidde dat
Asanga hem kon zien6.
Shantideva, de grote meester uit Indi+ zegt in de
Borlldcharyaaatara (Hoofdstuk VIIL vers 29):

AlIe weugde in deze wereld, welklrct ook is

Komt poart uit het aerlangen dat anderen gelukkig
rnogen zijtt
En alle lijden in deze wereld
Komt ooort uit het aulangen naar geh* ooor onszdf.

Het is uiterst moeiliik lijden als het pad te
eebruiken wanneer het ie in het sèziót
ítaart. Daarom is het van êssentieeÉetang
tevoren met deze beoefenineen vertrouwd
te rakerg om ze in probleíratische sifu-
aties toe te kunnen passen. En daarom
ook is het bij uitsteË nuttig een beoefe-
nine toe te oassen die vooriou de meeste
betËkenis h^eeft en waar je 

-een duidetijke
persoonlijke ervaring mée hebt.

Hier wordt bedoeld dat je, als je geen beoefuning hebt
en het onderricht niet ken! je de middelen niet hebt
om lijden in verlichting om te zetten. Dan zalhet wan-
neer lijden je in het gezicht staart moeilijk zijn om lij-
den als het pad te gebruiken. Je hebt een beoefening
nodig die werkt.

Lijden simpelweg een hulp laten worden
in ie beoefenins is niet genoeg; ie moet er
vóor zorgen dàt je het krachfrge, stabiele
en onafeébroken sevoel van vreuede ont-
wikkelídat voortlomt uit de herËenning
dat het ook is gebeurd.

Het volstaat niet om alleen maar met het idee te spe'
len liiden op je pad naarverlichting te góruiker9 noch
is het voldoende het onderrid'rt ontvangen te hebben
en je erdoor geïnspireerd te voelen. Wat je werkelijk
nodig hebt, is een direkte persoonlijke ervaring hoe
dit onderricht en de beoefeningen toe te Passen oP
specifieke moeililkàeden" wanneer deze zich vmrdoen
Wanneer je in staat bent omstandigheden te trans-
formeren geeft dat een enorïne vreugde. Je kunt lij-
den tansformeren en te bovm komen en daarom hoef
je het niet langer te vrezen. ln plaats daarvan kun je
naar lijden gaan uitkijken, want je weet nu hoe wel-
dadig het voor je is.

Wanneer lijden eenmaal is getransformeerd door
beoefening moet je die ervaring gebruiken. Op deze
manier helpt lijden niet alleen je beoefening, omdat
je kunt zien dat het werkb maar wat nog belangrij-
ker is, is dat je het kunt gebruiken om ie zelfuer-
trouwen en kracht op te bouwen. |e weet dat dit
onderricht o ver Lijdei Omzttten in Vqtichting werkt
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als jii dmr eenzelfde of nog erger liiden wor-
deí-terneereedrukt. Train iezelf. erin te
denken: -Ffo"e soed zou hetán ab ookzii
wii werden .rafr at dit liiden." ÉIierdoor zul
ie óaan beeriioen hoe iê [efdevolle wien-
h&tt eia fuíit Ueoefenen - de aspiratie om
herite helpen die geen geluk kelnnen.

f lTijkomje heerg naar je vrienden en familie, je

l( collega's op het werlg de mensen die je tegen-
I \komt, en je zult zien dat iedereen lijdt. Mis-
schien realiseer je je niet dat anderen lijden tot je
zelf lijden ervaart. Je eigen lijden zal je helpen begrij-
pen hoe anderen zich voelen wanneer ook zij lijden.
Zo komt er vanuit je eigen lijden een mededogen
omhoog en ook een begrip voor en meevoelen met
al diegenen die lijden. Lijden kan je ogen openenvoor
het lijden van anderen.

e) Liiden eebruiken vooÍ de meditatie
6ver hoe afrdere wezens dierbaarder ziin
dan iezelf
AanÉezien het feit datie sinds tiiden zon-
der béein iezelf als het allerbelaneriikste hebt
eekoeËteíd nu iuist de reden is"#aarom ie
fiiet wii bent ván fiiden, kun je nu oefenó
denkeríd: 'k zÀlalleen andeiren koesterert
want dat is de bron van alle geluk en wel-
zryn!'

-f -Íelaas koesteren we onszelf, in de veronder-

H stelling dat het goed voor ons is. 'Koesteren'
I Islaat hier op het koesteren van ego, het zelf-
zuchtig op zichzelf gericht zijn. Het slaat niet op het
zorgen voor jezelf en het voeden van jezelf. Het is
gezond onszelf te voeden, we verdienen dat. In feite
ís in het onderricht het hebben van mededogen een
manier om goed voor jezelf te zorgen.
Het allerbeste wat je kunt doen is jezelf te vergeten.
Mensen die werkelijk aan anderen denken bijvoor-
beeld, en anderen helpeo hebben de meeste vrien-
den, terwijl je als je slechts jezelf koestert, geïsoleerd
raakt. Nadat hij vele jaren lang de Boeddha Mai-
treya had aangeroeperL was het een daad vanbelan-
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Er is bewijs hiervoor. Kijk alleen maar naar de vele
beoefenaars die door de Chinezen in de gevangenis
werden gegooid, vooral tijdens de culturele revolir-
tie, en die onder buitengewoon moeilijke omstan-
digheden beoefening deden. Bijvoorbeeld het geval
van een p,rins van Nangchen inKham. Hijenzijn fami-
lie waren allemaal leerlingen vanm|n meester en ont-
vingen onderricht van hem. Ír het algemeen was er
het gevoel dat de prins een uitermate goed begrip van
het ondenicht had maar omdat hij een prins was werd
hijdoorzijn vele verplichtingen afgeleid en kwam niet
aan beoefening toe, tot hij door de Chinezen gevan-
gen werd gezet. Hij had het geluk in de gevangenis
een ander groot meester te on&noeteo ook een gevan-
gene. Al waren de omstandigheden moerlijk toch kon
hij de prins aan de beoefeningen herinneren, en na
achttien jaar werd hij zeer gerealiseerd. Dilgo Khyen-
tse Rinpoche was verbaasd over zijn realisatie.

Dit is het bewijs dat hoe moeilijker de situatie is,
des te beter zijn de omstandigheden voor je beoefe-
ning. Wanneer je dit weet brengt het je een onwan-
kelbaar vertrouwen. Het doet er niet zoveel toe wat
de uiterlijke omstandigheden zijo want het is alle-
maal vergankelijk en verandert voortdurend. Daar-
om is niets uiteindelijk echt.

Wanneer je zegtd,atiets een'illusie' is, betekent het
dat het uiteindelijk niet echt is. Als er zekere oorza-
ken en omstandigheden zijn, kan een illusie zich tij-
delijk manifesteren; als die oorzaken en
omstandigheden oplossen, lost ook de illusie op.
Elke ontmoeting is een scheiding, elke geboorte een
dood, alles wat we scheppen wordt weer vernie-
tig4 alles wat geschapen is, is onderhevig aan ver-
gankelijkheid.

Het enige dat niet geschapen is, niet-geboren, en
voorbij aan geboorte en dood, is de natuur van de geest
Ditbedoelde Milarepa toen hij zei,

In afgrijzen wor de dood trok ík mij terug in de bergen-
Tellcens war mediteerde ík op ile onzzlcerheirl pan lut uur
oan de clood.

Nu lut bolwerk aan de onsterfelijkz, oneindige natuur
aan dc geest is ingenomen,
Is alle arees aoor de dood uoorbij en ootr.

Denk hier steeds weer opnieuw zorgvul-
dig over na en maak een gewoonte van dit
innerliike sevoel van vrede en seluk. Als
je dit hêbt fedaan lijkt het wel of"p door de
geweldigeovervloed aan geluk in je geest
het lijden van de zintuigen niet meer merkt.

We kennen allemaal wel mensen die van nature blij
en positief zijn, en heel plezierig gezelschap. Op
dezelfde manier zul je altijd blij zijn als je deze inner-

December 1996

lijke vrede en dit zelfuertrouwen hebt, wat de omstan-
digheden verder ookmogen zijn. De innerlijke vrede
en het innerlijke geluk worden een gewoonte - je
bent van nature vredig en altijd gelukkig.
Zijne Heiligheid de Dalai Lama is zo, hij lacht altijd,
er borrelt altijd een glimlach bij hem op. Hij noemt
zichzelf als voorbeeld van devreugde die dharma geeft.
Hijzegt dat hij in zijn eigen geest altijd gelukkig is,
en hij straalt een aanstekelijke vreugde uit.

...de overvloed aan gelukin je geestzal het
lijden van de zinfuigen onóerl<baar doen
lijken.

Kort geleden bijvoorbeeld in Delhi, had een leerling
van mij hoofdpijn Ook al voelde hij zidr door die hoofd-
pijn nogal ziek, we raakten toch in gesprek. Het
gesprek was erg inspirerend en hij vergatzijn hoofd-
pijn volkomen! Wanneer je geihspireerd bent, wordt
wat voor lijden je ookmeemaaktbijna onmerkbaar.
Pas later herinnerde hij zich dat hij hoofdpijn had.

Dit is een van de redenen waarom je zieke mensen
moet inspireren. Vrolijk ze op - dat is de beste manier
om pijn te boven te komen. Leg ze ook uit hoe ze lii-
den als een pad kururen gebruiken" als een manier van
zuiveren. Ze kunnen het aanbieden, zeggende: "Ik
neem alle pijn en lijden op me van anderen die net
als mij lijden, of nog erget." Op deze manier wordt
lijden een daad van mededogen.

In hoeverre ie in staat bent ziekte door
eeduld te ovêrwinnen staatin direktver-
Ëand met de vaardigheid waarmee de
geest in staat is niet door liiden van streek
fe raken of erdoor gescháad te worden.
Het is belaneÍik in te áen dat heEelfde prin-
cipe geldt r7oór zaken als het overwirinen
van vijanden of negatieve geesten.

Zoalsik al eerder uiflegde, is het omkeren
van de houdine van hel niet willen van lii-
den debasis orÀliiden tothetpad temakeá.
Wantzolang je dé moed verliest en je geest
door nerveuze anest verstoord wordt kun
je lijden eenvoudi"g niet op het pad bren-
gen.

Doo- r jezel i erin te trainen-lijden -werkelijktot hét pad te makeru zul je ook nieuwe
kraclt ohtdekken in je verrnogen om geluk-
kig te àin, aarrgezien, wanneerieiebeoe-
fening ontwildielt door lijden te gebruiken
een van de resultaten van je ervaringzal
zijn dat je steeds opgewekter wordt.

Er wordt sezesd dat wanneer ie iezelf
langzaamían o"efent met kleine' proble-

Rigpa Nieuwsbrief
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Lerab Ling.
Verslagen van de retraites, geillustreerd met foto's van de bezoekende leraren

op de derde retraite

Verslag van de eerste retraite

Door Nína Goqres
Voor de tweede keer arriveer ik op de top van eeÍr
prachtige berg in Frankrijk 'thuií bijSoEyal Rinpoclre.
Het is wij rustig, wat inhoudt dat er in plaats van 4O0

mensen in'95, nu zo ongeveer200mensen zijn. Het
is weer even wennen om zo samen op een totaal
gei'soleerde plek te zijo maar ook spannend door het-
geen ons samenbrengt. Sogyal Rinpoche blijft voor-
lopig nog onzichtbaar, maar is wel in alles aanwezig.

Vanuit de nieuwe struktuur ben ik een kersverse
Stroom l-cursist, wat een soort identificatie liikt in te
houden naar andere Stroom L-cursisten toe, over eÍ[
weer, en dat op intemationaal nivo. J4 wij weten waar
we over spreken!
De praktische organisatie is nog beter geregeld dan
vorig jaar. Mjn complimenten!

Maan wie is de nieuwe chefl<ok? Het overigens heer-
lijke vegetarische eten mist nu toch iets van de ver-
fijning van de smaak, die er vorig jaar in te vinden
was. Rinpoche zal later opmerkeru dat we misschien
rnaar eens Tibetaans moeten gaan eten. Hierna is
het gemor over het eten snel afgelopen.
}vfiin slaapplaats bevond zich vorig jaaronderaan de
berg in het donkere bos, waar ik's nachts bijna werd
weggevoerd door bosgeesten en hellewezens, waar
ik dieren op zoek naar voedsel, dat ik weliswaar
zelf voor ze had neergezet, vlalóij de ingang van mijn
tent hoorde knagen en rommele& en waar's avonds
soms zeerlaat, luidruchtige retraitegangers met grote
schijnwelpers mijn nachtust verstoorden en soms bijna
in mijn tent vielen. Daarom slaap ik nu bovenop de
berg met uitzicht op de bergtopperg met de zorL
maan en sterren als gezelschap en met meer ruimte
en stilte om mij heen.

van van met
teken, verder wordt er veel witte rook gemaakt en kleurige gebedavlaggen wapperen in de wind. Foto: Menno Bijleveld.
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Enkele bczoekers van Lrrab Ling in augustus, van links naar rechts: Tulku met Orgyen Topgyal meegekomen, Chóling Rinpoche,
Orgeyen Topgyal Rinpoche, Tulku met Orgyen Topgyal meegekomen, Dzongsar Khyentse Rinpoche, Khyentse Jigmé Rinpoche.
Deze zijn allemaal gekomen ter ere van een bijzondere initiatie gegeven door Dzongsar Khyentse Rinpoche, foto: Xandra Reelick.

Verslag van de tweede retraite

Door Madelon Broekhuis
Deze zomer ben ik in Lerab Ling in retraite gegaan
van 18 juli tot 5 augustus. Het was eigenlijk een ret-
raite voor mensen die stroom 2 hadden gevolgd, en
daar ik slechts stroom t had afgesloten, wist ik dat
ik met beoefeningen zou worden geconfronteerd
die ik niet kende. Ik kon echter onmogelijk de eerste
retraitg die eind juni van start ging bijwonerl omdat
ik in die periode moest werken.Ikheb hierover met
Eric een gesprek gehad en hoewel het enigszins
bezwaarlijk was, raadde hij me aan toch te gaan.
Ik ben ( nog steeds ) blij met deze raad, want ik heb
er een fantastische tijd gehad, waar ik ontzettend
veel van heb geleerd en wat mijn gevoel bevestigde
dat dit het juiste pad voor mij is.

Hetwas mijn eerste retraite en ik wist niet wat ik ervan
verwachten kon. En om eerlijk te zijn vond ik het ook
een beetje eng om alleen te gaan naar een plek waar
ik maar een paar van de vierhonderd andere rnen-
sen zou kennen.

Maar vanaf het moment dat ik in het busje zat en in
gesprek raakte met een Finse jongen, voelde ik mU

opgenomen en besefte ik dat al die onzekerheid
maar spokerijen warm van de mind', om met de woor-
den van Sogyal Rinpoche te spreken.

Ik ben erg onder de indruk geraakt van de prachti-
ge plek van Lerab Ling en de goede organisatie. De
grootste bewondering en ook danl$aarheid voelde
ik voor Sogyal Rinpoche, dat hij zich zo volledig
inzet om ons deelgenoot te maken van een zo diepe
en rijke spirituele traditie die nog zo springlevend
is.

Het is in onze cultuur gebruikelijk om je kritisch op
te stellen en een al te groot enthousiasme wordt
soms wat argwanend bekeken en aangezien voor
nalviteit, maar ik moet zeggen dat ik niet anders
dan enthousiast kan zijn. Ik vond en vind ook nu nog
prachtig wat daar gebeurde. Er was een sterke sfeer
van rust, tolerantie en vooral van liefde. Ik merkte,
dat er met de mensen veel in positieve zin gebeur-
de en na tien dagen zag bijna iedereen eruit als opge-
poetst zilver.

Het thema van de retraite was 'healing', waarbii
Sogyal Rinpoche inging op de Ngóndro en de
Vajrasattva visualisatie. Dit was voor mij nieuw,
maarikkonhetwel goed volgen en hij heeft een aan-
tal hele sterke teachings gegeven. Toen ook merkte
ik dat je niet alleen naar zijn onderricht luistertzoals
je dat naar een goede lezing doeL maar dat er tijdens

13
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de komst Khandro Tsering
en Nyoshul Khenpo Rinpo-

in Lerab Ling straalde Sogyal Rin-
een diepe tevredenheid uif Het rvas

voelbaar, alles kwam ineens

en was'gewoon'perfect
Khenpo al s onze belal grijkse

van de Dzogchen instrukties e.n

sraalde constant Grote

Vrede uiten Khandro raak-

ons met haar compromisloze nede-

gheid en uiterst eenvoudige
direct in het hart.

dit allemaal niet genoeg was zorg-

bijzonder goede omstandigheden

dat Dzongsar Khyentse Rinpo-

de incamatie van Rinpoche's leraar,

Khyentse Chókyi Ln&ti, samen

Chdling Rinpoche en Orgyen Top-

Rinpoche met zijn gevolg van mon-

op bezoek kwamen om een

itgebreide inwijding te geven van

Phakma (Witle Tara in vereniging

Avalokiteshvara), een terma-onder-

van Jamyang Khyentse Wangpo.

deed Dzongsar Khyentse

voor de toekomstige voor-
van de Rigpa Sangha een twee

lang ritueel (Djinsé) volgens deze

(zie de foto op blz.l4). Het inten-

gebeuren werd afgesloten met de

van de AchtlvÍanifestaties van

Rinpoche.

foto's zijn Indien niet anders vermeld Nyoshut Khen Rinpoche

.,*lííl#
''' ':t'" ''

)':Àii{$iflfiH$ir:

Philippe klluch.

Topgyal Rinpoche Chóling Rinpoche,(Xandra Reelick)
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Kaart van Tibet. Rechts ziet u de belangrijkste provincies van Kham in oost-Tibet liggen.

zegft dat hij één keer in zijn leven een beetje heeft
opgeschept want zijn antwoord was:"Oo[ voor
ons Nyingmapa's is dit geen punt. We gaan een
tijd in een grot mediteren en de rest komt van-
zelÍ!".

December 1996

iedereen het gezien had en dat zijn reputatie nu
velpest was. De tulku antwoordde dat het karma
was en dat hij echt niet anders had gekund. Kort
daarna stierf hii. Een tijdje later kreeg het meisje
een zoon. Deze bleek de fulku of incarnatie van
Palgi Samten te àjn, Dza Patrul Rinpodre.

Nadat Patrul Rinpoche erkend was werd hii naar
Palge Latrang gebracht, het verblijf van ziin voor-
ganger. Hii werd in het Dzogchen Klooster tot
monnik gewijd en studeerde met vele meesters.
Zijn principiële leraar was echter |igmé Gyalwé
Ny,rgu. Deze leefde als een asceet hoog in de ber-
gen in een aÍgelegen vallei, vlak onder de sneeuw-
lijn. Er was niet eens een grot op deze door de
wind geteisterde berghelling en als verblijf had hii
slechts een kleine verzakking in de grond. Daar
ontving Patrul Rinpoóe vele belangrijke inwijdin-
gen en hij beoefende deze direct met grote toewij-
ding en ijver. De instructies over de voorbereiden-
de oefeningen van de LongchenNyingtik ontuing
hij daar vijfentwintig keer van ]igmé Gyalwé
Nyugu. Dit onderricht schreef hii later op en
noemde het Kunzang Lamé Shyalung letterliik
vertaald als'De Woorden uit de Mond van mijn
Samantabhadra Lama" (fhe Words of my Perfect
Teacher).

Later ontmoette Patrul Rinpoche de onconventio-
nele meesterDo KhyentseRinpoche, de geest

Zijn geboorte en zijn leraren
Patrul Rinpodre, voluit, PatrulJigmé Chókyi
Wangpo (1808 - 1887) werd in Dzadruka geboren,
een nomadenstreek in Kham, oost-Tibet, ten noor-
den van Shechen enDzogchen. Er wordt gezegd
dat hij vijf dagen na zijn geboorte heel duidelijk
OM MANI PADME HUM reciteerde en dat de let-
ters van deze manha op zijn nek te lezen waren
evenals de letter HRIH op àjn tong. Hij werd niet
direct erkend als de incarnatie van Jigmé Lingpa
maar hij werd door Dola Jigmé Kelzang2 en de
Eerste Dodrupchen Rinpochee erkend als de twee'
de incarnatie van een Chenrezig siddhaa, Palgi
Samten Rinpoches genaamd die bekend stond
vanwege een muur van honderdduizend stenen
gegraveerd met de manha OM MANI PADME
HUM die hij gebouwd had.

De eerste incarnatie van Palgi Samten Rinpoche,
dus de voorgËrnger van Patrul Rinpoche, was in
zijn twintiger jaren gestorven. Het verhaal gaat dat
hii tiidens een initiatie met zijn mala6 een meisje
aangeraakt had wat voor een monnik niet toege.
staan is. Zijnleraar gaÍ hem een standie en zei dat
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opstapte en wegging.
In de nacht, toen Patrul Rinpoche sliep, sloop hij
naar hem toe en begon zijn spullen te doorzoeken.

Aangezien er niet veel was, kwam hij er al heel
snel achter dat het sfuk zilver niet aanwezig was.

Hif werd nog brutaler en begon Patrul Rinpoche

zelf te doorzoeken. Patrul Rinpoche werd wakker
en woeg wat de man wilde. "Ik wil het stuk zilver
dat je vandaag gekregen hebt", sprak de man,
waarop Patrul Rinpoche antwoorde:"O, dat heb ik
laten liggen waar ik het ontvangen heb, ga maar
kijken, *aarschiinlijk ligt het er nog". De dief kon
zijn oren niet geloven en bleef aandringen maar
Patrul Rinpoche hield vol en stuurde de dief weg.
De dief ging toch maaÍ voor de zekerheid terug en

vond inderdaad het grote stuk zilver dat daar
gewoon op de grond achteqgelaten was. Dit deed

àe dief plotseling beseffen dat Patrul Rinpoche
wel eenheel bijzondere lama was. Snel keerde hii
terug om hem weer te vinden. Patrul Rinpodre
had de volgende dagninweg vervolgd en zag de

dief van de avond daarvoor weernaar hem toe
komen. "Wat wil je nu weer? Heb je het zilver niet
gevonden?" riep hij uit. Waarop de dief woeg of
hij zijn discipel kon worden.

Patrul Rinpoche gedroeg zich altifd onopvallend
en hij was niet te onderscheiden van een Sewoon
persoon. Niemand kon raden dat hij zulk een hoge

lama was of. zo-ngerealiseerde Persoon.
Eens kwam Patrul Rinpoche terwiil hii op weg was

naar een klooster waar hij uitgenodigd was om les

8e jaargang nr.3

te geven, een wouw
tegen die dezelfde
bestemming had. Ze
besloten samen oP
te trekken. Ziiwas
weduwe en hij hielp
haar met koken en
haar kind te dragen.
Ze konden heel
goed met elkaar

Rigpa Nieuwsbrief December L996

Op eenkeerkwam
Patrul op zijn
omzulervingen een

kamp van nomaden
tegenwaarhijom
een onderkomen
vroeg omdat hij uit-
geput was. De fami-
lie waar hiigastwii
heid aanwoeg,
wilde weten of hij
gebeden ko'n lezen.

Patrul Rinpoche alle offerandes aan de weduwe
toekomen.
Een andere keer toen hij weer incognito met een

eenvoudige pelgrim aan het reizen was, kwamen
ziibii het Dzogchen klooster aan en besloten zii
rondjes om het klooster te lopen om respect te

betuigen. Toen zij weer voor de ingang van het
klooster belandden zag Patrul Rinpoche dat er een

fout was gemaakt in de calligraÍie van de Sanskriet
naÍun van het klooster boven de poort. Hii maakte
er een opmerking over waaÍoP zijn metgezel hem
een harde klap op de rug gaf en zei: "Ach, wat
weet iij daar nou van, dit soort dingen zijn niet
voor ons eenvoudige menseru laten we verder
gaan met rondjes lopen om het klooster". Hierop
antwoordde Patrul Rinpoche dat hii inderdaad
gelijk had en vervolgde zijn rondgang.Hii heeft de

fout op het bord nooit laten verbeteren.

Een andere keer trok Patrul Rinpoche een tijdje op
met een lama die hem niet herkend had. Op een

dag gaÍ hij Patrul Rinpoche onderricht over de

Kunzang Lamé Shyalung omdat hij vond datzdn
goeie gast als hij ongetwijfeld veel voordeel zou
óndervinden van zo'n fantastisch onderricht.

Zijn leerlingen
Zijn eenvoudige en bescheiden manier van leven

bracht menig van zijn riike en machtige discipelen
in verlegenheid.

opschieten en na een
pàar weken zei de wouw tegen hemlJii bent een

àardige man, we kunnen het goed sarten vinden.
Ik voel me goed met iou, een weduwe heeft een

mannodig, waarom trouwen we niet?" Patrul
Rinpoche bedankte haar voor haar vertrouwen
maar zei niet in de mogeliikheid te verkeren hier
op in te gaan. Een tijdje later toen ze op hun
bóstemming kwamen, nam hij afscheid van haar

met de mededeling dat hii belangrijke zaken moest

aÍhandelen. De vrouw hoorde dat de beroemde
Patrul Rinpoche in het klooster onderricht gaf en

besloot ernaar toe te gaan. Tot haar vetbazingzag
ze dezelfde mÍLn waar ze een paar weken mee

opgetrokken had op de hoon zitten en onderricht
gèven aan een groot publiek. Na het onderricht liet

"Een beetid', antwoorde hii, en daarop lieten ze

hem binnen in de tent waar hij in een hoek kon
gaan zitten terwiil iedereen druk bezig was met
voorbereidingen omdat een heel belangrijke lama

met zijn gevolg uitgenodigd was om een groot
ritueei te voltrekken. Na een paar dagen kwam de
verwachte lama en zijn gevolg in een grote proces-

sie aan. Veertig ruiters in brokaat gehuld kwamen
in een pompeuze stoet aan en iedereen haastte

zich náar buiten om de grandioze optoót gade te

slaan en respect te betuigen. Patrul Rinpoche eó-
ter wilde binnen blijven maar hii werd hardhandig
naarbuiten gesleept ombii de opwachting aanwe-

zigle ajn.Toen de lama aankwÍiln en Patrul
Rinpoche herkende tussen de anderen sprong hij
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3. De Frrste Dodrupchen Rinpoche, Jigmé Trinlé ózer,
enJigmé Gyalwé Nyugo waren de belangrijls[e discipe_
len van Rigdzin Jigmé Lingpa.
4. Een siddha is een gerealiseerde beoefenaar.
5. Vandaar de naam Patrul Ri:npoche; de samenvoeging
van Palgi Samten is PaQ en trul komt van t(r)ulku: incar-
natie.
6. Een mala wordt gebnrikt om manta's mee te tellen en
heeft 108 of I l1 lffalen.
7. Gyalsé Shenpen Tbayé was een belangrijke leraar van
de Nyingma school. Ilj stichtte het Shri Singha Shedra
shrdie college van het Dzogchen klooster.
8. MingyurNanf,tai Do{e, de vierde Dzogchen Rinpo-
che was een bijzonder hoog gerealiseerde leraar. Vele
verhalen en anecdotes geven hier getuigenis van.
9. In het Tibetranse boek van leven en sterven staat op
blz. t49 beschreven hoe Patnrl Rinpoche Nyoshul Lrmg-
tok introdrrceerde in de nahrur van de geest.
10. De Derde Dodrupchen Rinpoche, Jigmé Tenpé
Nyima, is de schrijver van "Lijden en Geluk Omzetten in
Verlichting" waarnuin deze Nieuwsbrief deel 2 van ver-
schijnt In de vorige Nieuwsbrief vindt u meer informatie
overhem.
11. Jamyang Khyentse Wangpo is de lichaam incamatie
van Rigdzin Jigmé Lingpa en één vau de grootste m€es_
ters van de Tibetaanse Eaditie. Hij was de bron van inspi-
ratie voor en instigator van de vemieuwende en
non-sectarische Rimé beweging samen met Jamgón
Kongtnrl, Dechen (hógyur Lingpa, Patul Rinpoche,
Mpham Rinpoche en anderen.
12. NyaHa Pema Dti&il was een dhanna broeder van
Tertón Sogyal. F[j was ook de leraar van Changchub
Dorje, de leraar van Nanokai Norbu Rinpoche.

Bronnen:
The Words of my Perfect Teacher, Patnrl Rinpoche, The
Sacred Literahre Series, Harper Collins.
The Heart Trexsurs sf ths Fnligbtened Ones, Dlgo
Khyentse Rinpoche's commentary on Patrul Rinpoche's
text, Shambhala.

Masters of Meditation and Miracles, The Longchen
Nyingtik Lineage of Tibetan Buddhism, TrÍlu Thondup,
Shambhala.
Natrual Great Perfection, Nyoshul Khenpo, Snow Lion-
ffistory of the Nyingmapa's, H.H. Dudjom Rinpoche,
IVisdom Publications.

De viif 
ï.ï#ïii.n en de

Rigpu Nieuwsbrief December 1996

Een verhaal verteld door
Ringu Tirlku Rinpoche

Een oertaling uit 'View nr.L'

1-1€Írs, vele hondeÍden jaren geleden" was
fi er in hdia een koning, die viif dochters had; allen
J-J waren zij prinses. Welnu, die prinsessen waren
zo wild en ondeugend, dat niemand ze iets kon
leren. De ene na de andere leraar kwam en pro-
beerde ze iets te lererg maar de prinsessen waren zo
ongehoorzaam, dat alle leraren het opgaven en ver-
fokken. Jaren gingen voorbij en de prinsessen leer-
den niets. Geen leraar kon ze ook maar iets biibrengen-

De koning w;s zeer teleurgesteld en heel bedroefd
en wist niet wat hii moest doen. Hij ging naar een van
ziin ministers gnvroeg hem: "Mijn prinsessen kun je
niets leren. Ik heb alles geprobeerd- Wat moet ik nu
doen?" En de minister antwoordde: "Wel, u zou
kunnen laten verkondigen, dat wie ook maar uw
kinderen iets weet te leren, een grote beloning krijgt
en missóien komt er dan de juiste leraar.,'

De \oning stemde toe en liet door het gehele konink-
rijk bekend makea dat wie de prinsessen ieb zou kun-
nen leren een beloning zou krijgen van honderd
{ofpgu tientallen kuddes vee en vele andere geschen-
ken. De koning beloofde zelf.s, dat wie oók maar
zijn prinsessen les kon geven, minister zou worden
en een heel rijk man.

Een maand later versdreen er een rishi bij het paleis.

!_en 
rishi iseen wijze oude man met een lange baard.

Hij zei tot de konin g: "Ik zaluw kinderen ló gevery
maaÍ om dat te kunnen doen, moet ik ze wel mee-
nemen." De koning stemde toe.

De rishi nam ze mee en weet je wat hij deed? Hii ver-
t-elde ze iedere dag een verhaal. Dat is attes wát ni;
deed, hij vertelde ze alleen maar een verhaal. Ná
ongeveer zes maanden bradrt hij de prinsesen terug
naar het paleis en zei tot de koning: "Ik heb uw kin-
deren les gegeven en nu zullen ze alles leren waar-
in u ze les geeft." En dat deden zijl Ze sfudeerden
goed en leerden alles wat hen werd gezegd.

De verhalen" die de oude wijze man hen had verteld
hielpen de prinsessen het leven te begrijpen: over wat
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Verslag van de retraite

in Ierland in juni
Door Anneke Hakman

J\rinses Beara, de dochter van de koning van Cas-

l-ztille trouwde volgens een van de vele Ierse
I legendes, met een ler. Daarom werd dit mooie
en tot op de dag van vandaag nog steeds meest
ongerepte schiereiland van Zuid-Ierland naar haar
vemoemd. Sogyal Rinpoche werd in L986 spiritueel
leider van een boerderij die op het uiterste puntje van
Beara's rotsen tot de meest inspirerende meditatie-
ruimte was verbouwd. Hij speelde met woorden
om een naam te verzinnen toen Dzogchen Beara
ontstond, als in 'Beara' of 'dtage{ van hetDzogchen
onderricht. Nu isDzogchen Beara netals Lerab Ling

Foto: Menno Bijleveld

het hart van de Rigpa Mandala. Naast de jaar-retraite
die al voor het derde achtereenvolgende jaar plaats-
vindt, trekken veel leraren hier naartoe en leidde
Rinpoche er al meer dan 25 retraites.

De muren zijn gemaakt van ramen en eindeloos ver
kan je hier vandaan over de oceaan kijken. Het
zomerzonnetje prikt gaatjes in de wolken zodat af en
toe de golven baden in goud. Normaal gesproken draai
ik me s'morgens liever nog even om maar nu kan ik
niet wachten tot om 7 uur de meditatie begint.

December 1996

Het daarop volgende ontbiit is in een hele grote
party-tent die beschermt tegen zon en dan weer
regen maar vooral tegen wind. Het weer verandert
iedere L0 minuten dus over voorbeelden van ver-
gankelijkheid valt niet te klagen.

Tijdens de lessen heb ik een plaatsje gevonden recht
achter de cameraman, vlak voor Rinpoóe. Er zijn maar
150 mensery de zaal is klein en intiem en zes dagen
lang, s'morgens en s'middags zo dichtbijRinpoche,
deze week kan niet meer stuk.

Deomsandigheden zijn meer danideaal, dus tercom-
pensatie maak ik halverwege ons verblijf hier ruzie
met mijn verloofde, die natuurlijk alles verkeerd
doet erger nog verkeerd is.

Grommend staar ik over de intussen woest gewor-
den zee, krampachtig vasthoudend aan negatieve emo-
ties en alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is
begint Rinpoche over relaties.

Rinpoche adviseert ons op te houden met zeuren
overwaternietgoed is aan de ander. Hijzegtdatdevo-
tie het belangrijkste ingredient in elke relatie is en dat
we dat als eertse vergeten.'Als IK maar niet tekort
kom'.IK IKIK IK of inhetengels ME ME ME ME zo
testRinpodre zijn sternbandm alsof hijeen operazanger
is.'Hoe gaat het met jou, wat kan ik voor jou doen'
verdwijnt in de wolken van ons individualisme.
Maar tegelijkertijd moet je niet over je heen laten
lopen roept een stemmetje ergens in mijn hoofd. We
moeten eenbalans in die dingenvinden zegtRinPoche.
Als we ons werkelijkbewust zijn van vergankelijk-
heid, maken we noit meer ruzie.

Buitery op het rand van het muurtje naast de e*;^aL
ga ik naast mijn verloofde zitterq als hij tenminste nog
mijn verloofde wil zijn. We lachen om ons gedrag in
het licht der eeuwigheid dat hier zo duide$k aanwezig
is lost elke onenigheid op als dauw in de ochtendzon.
De laatste dag maakt ieder zich op om de illusie van
de bewoonde wereld weer in te gaary of naar Lerab
Ling voor nog een portie realiteit.

Rigpa Nieuwsbrief

Dzoschen Beara
DraEer van het
Dzofichen onderricht
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Foto: Desiree Schneider

Verslag oan PauI ter Weijde

p 7 m 8 november jJ. gaf Sogyal Rinpoche twee
in de aulavan de VLI in Amsterdam,

met als thema 'natural great peace'. Op ver-
zoek van Dorine Rieffe van de redactie heb ik onder-
staande persoonlijke impressie geschreven...

De eerste keer dat ik aanwezig was bij een lezing van
Rinpoche werd ik persoonlijk geraakt door zijn woor-
den en ervaarde ik zijn lezing alsof die tot mij per-
soonlijk was gericht en ging over mijn persoonlijke
ervaring, problemen en gevoelens. Zo niet dit keer.
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Sogyal Rinpoche in Amsterdam

December 1996

Tijdens het eerste deel van de lezing,
op donderdagavond, had ik onder het
maken van korte aantekeningen op mijn
toegangskaartje het gevoel "de aanslui-
ting" te missen. Rinpoche's begon met
een uiteenzetting over de onderricht
van Longchenpa over natural great
peace, die ik niet goed kon volgen" ik denk
mede als gevolg van het gebruik van
enkele voor mij onbekende Tibetaanse
begrippen. Tijdens de daarop volgende
uiteenzetting over meditatie had ik het
gevoel weinig nieuws te horery en begon
ik te geloven dat de opmerking van Rin-
poche aan het begin van de lezing dat hij
vaak de laatste is die het thema van zijn
lezing hoort geen onschuldig grapje was
geweest, maar dat hij werkelijk geen
tijd had gehad om het thema van de
lezingvoor te bereiden. En dat het wel-
bekende onderricht over meditatie voor-
al diende om de avond nog enigszins
zinvol door te komen.

Navraag na afloop bij mijn buurvrouw
in de zaal en enkele andere toehoorders
Ieerde rnii datnj mijn scepsis over deze
eerste lezing niet deelden.Ik besloot om
de vrijdagavond, het tweede deel van de
lezing, geen aantekeningen te maken
om opener te kurmen luisErery d.wz. met
wat Rinpoche noemt de 'wijsheidsgeest'
in plaats van mijn sceptische oordelen-
de geet De tweede avond herhaalde Rin-
poche in grote lijnen wat hij de eerste
avond had gezeg4 sprak opnieuw uit-
gebreid over meditatie en voegde daar
nieuwe elementen aan toe.Zo ging Rin-
poche uitvoerig in op de invloed op je
bewustzijn van shamata ('mindfulness')
en vipassana ('awareness') en het effect

van meditatie op innerlijke negativiteit, die lang-
zaam en ongemerktverdwijnf zoals lucht uit een lek
luchtbed; het duurt even, maar 's morgens lig je wel
op de grond. Ookwees Rinpoche op hetbelang van
het ademen door de mond, wat rustgevend werkt op
wat hij noemde het'movement aspect'van de geest,
dit ter onderscheiding van het 'clarity aspect' van de
geest. Aan het eind van de vrijdagavond stond ik
opnieuw buitery nog nagrinnikend over de grapjes
van Rinpoche maar toch nog steeds met een forse dosis
scepsis over de inhoud van beide lezingen. En zon-
der aantekeningen.
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/'ï inds de verschiining van hetTibetaanse boek

\van leven en sterven is het werk van Sogyal
\-rZRinpoche in omvang enorïn gegroeid. Als
stichting Rigpa hebben wij dat werk gelukkig kun-
nen ondersteunen, zowel op landelijk als op inter-
nationaal niveau.

Om een aantal voorbeelden te noemen:
. Wij ontvangen Rinpoche twee maal per jaar in
Nederland en organiseren zijn lezingen. Dat
maakt Rinpoche en zijn onderricht voor een ieder
toegankelijk.
. Sinds 1993 hebben we in Amsterdam een cen-
trum. Er wordt hard gewerkt en veel tot stand
gebracht. Het wordt echter alweer wat klein en we
zoeken naaÍ een groter centrum.
. Nederland is het eerste land waar het nieuwe
Curriculum van start gegaan.
.Er wordt iedere maand de Tape van de Maand
naar vele abonnees gesfuurd.
. We dragenorganisatorisch en financieel bij aan
de ontwikkeling van de internationale organisatie.

Er is de afgelopen jaren het nodige gebeurd. Er
staat echter nog veel meer te gebeuren en het kost
de grootste moeite gelijke tred te houden met Rin-
poche's visie. Zo wordt er gewerkt aan het opzet-
ten van cursussen in andere plaatsen dan
Amsterdam en Groningen" het opzetten van een
archief en (uitleen) bibliotheek met boeken, tapes
en video's en het opzetten van een administratief
en ondersteunend apparaat. Ook zullen meer lera-
ren voor een bezoek aan Nederland uitgenodigd
worden; de bezoeken van Ringu Tulku Rinpoche
en Rabjam Rinpodre werden mede door RigPu
georganiseerd.

Aan al dat werk kan iedereen die zich betrokken
voelt bij het onderricht van Rinpoche een bijdrage
leveren. Op die manier ondersteun je Rinpoche's
visie en neem je daaraan deel. Die bijdrage kun je
leveren door je persoonlijke inzet en/of een gift.
Eerder werd al een oproep geplaatst voor vrijwilli-
gers. Als je je aangesproken voelt neem dan

Rigp^ Nieuwsbrief

Rigpa Re-Membership

gerust contact op met Helen Roeten, de wijwilli-
gers coórdinator via Ritpu het telefoonnuruner
van Rigpa.
Een mogelijkheid om een structurele financiële bii
drage te leveren bestond tot nu toe niet. Vandaar
dat er een lidmaatschap ontwikkeld is, waaraan
iedereen kan deelnemen.

Et zijnin principe drie mogelijkheden:

Optie 1.: |e ontvangt 3 x per iaar de Rigpa Nieuws-
brief en wordt regelmatig van alle aktiviteiten van
Rigpu op de hoogte gehouden. Ook kun je gebruik
maken van de bibliotheek. fe betaalt fl. 300,- per
jaar of fL.25,. permaand.

Optie 2: Je ontvangt hetzelfde als in optie 1 en
kunt tevens op Rigpa orsussen ZS % korting krii
gen. ]e betaald fl. 480,'per jaar of fl. 40,- per
maand.

Optie 3: )e krijgt hetzelfde als in optie 2 en een
abonnement op het internationale tijdschrift View.
Jebetaald fl.L2W,- periaar oÍ fl.100,- per maand.

Daarnaast kun je uiteraard ook op andere wiize
een bijdrage leverer; bijvoorbeeld door een abon-
nement op de Nieuwsbrief te nemen, of een inci-
dentele bijdrage te geven.

Overigens zijn giÍten aan Rigpa onderbepaalde
voorwaarden financieel aftrekbaar. Voor degenen
die meer dan fl 25,- per maand kunnen en willen
betalen hebben we een aantal Íinanciele mogelijk-
heden uitgezocht.

Binnenkort kun je een folder verwachten met uit-
gebreide inÍormatie. Mocht je deze folder niet heb
ben gekregen dan kun je er een aanwagen bij
Rigp". Ook als je mssl algemene informatie wilt of
informatie over de aftrekbaarheid van giften dan
kun je bellen met Rigpa tel:02M2-8022.

December 1996
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Introductiecursus:

Het Tibetaanse boek van leven

en sterven

Een introductiecursus in meditatie, het ontwikke-
len van mededogery devotie en de basisprincipes
van spirituele beoefening.

"Zoals de Boeddha in zijn eerste leing zei, is de wortel
aan al ons lijden onwetendheid. Onwetendlrcid lijkt ein -
ileloos, totdat we onszelf ercan bewijden, en zelfs als zoe

ons op het spirituele pad begeaen lrcbben, wordt onze
zoektocht erdoor aersluierd. Maar als je dit onthoudt,
en het onderricht ín je hart koestert, nil je langzamer -
hand Irct ondersclrcidingsaermogen onfwikkelen om de

ontelbare aerwarringen oan onwetendlrcid te herkennen
ooor uat ze zijn, zoclat je nooit je oerbondenheid in
geoaar brengt of je perspectief aerliest."
Uit "Het Tibetaanse boek van leven en sterven",
Sogyal Rinpoche.

Sogyal Rinpoche ziet het "Het Tibetaanse boek
van leven en sterven" als basishandleiding voor
degenen die het Tibetaans boeddhisme in het alge-
meen en zijn onderricht in het bijzonder, willen
beoefenen en in praktijk brengen. Rinpoche onder-
scheidt in het boek vier fundamentele thema's, de
zogenaamde vier Peilers: Meditatig de geest thuis
brengen; Mededogery het wensvervullende juweel
in jezelf vrijmaken; Devotie en de beoefening van
goeroe-yoga; en Reflectie over leven en sterven lei
dend tot dat wat eraan voorbij is, de Natuur van
de Geest.
De cursus staat open voor iedereen die kennis wil
maken met bovengenoemde thema's. De bedoe-
ling van de avonden is dat de cursist door middel
van instructies en gezamenlijke beoefening direct
ervaart wat de betekenis van de thema's is en
daarbij ondersteuning vindt om deze ervaring in
zijn of haar leven toe te passen. Naast meditaties
en geleide visualisaties zal er ruimte zijn voor het
uitwisselen van persoonlijke ervaringen en het
stellen van vragen.

De cursus bestaat uit acht dinsdagavonden in
Amsterdam en start weer in het nieuwe jaar. In-
dien er voldoende belangstelling is zal er ook op
de vrijdagavond een boekcursus beginnen. In
Groningen begint ook weer een Introductie-
cursus.
De cursussen worden gegeven door oudere stu-
denten van Sogyal Rinpoche.
Na het volgen van deze introductiecursus is het
mogelijk in September met Stroom L te beginnen.

December 1996

Praktische informatie over de

boekcursussen

AMSTERDAM

Data: dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur
Januari: 21en28
Februari: 4,11.,18 en25
Maarh 11en25
N.B. 4 en 18 maart vallen uit

Onder Voorbelnud:
Vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur
|anuari: 31

Februari: 7, L4,2'1, en28
Maarh 7,'1.4en21.

Plaats: Rigpa Centrum
Sint Agnietenstraat 22

Kosten: f1120,- minima fl 100,-

GRONINGEN

Data: 6 woensdagavonden van 20.00 tot 22.L5 uur
Maart 19 en26
April: 2,9,'1.6 en 23 + een zondag

Kosten: f1120,- minima fl 100,-

Plaats: Vipassana Meditatie Centrum
Kamerlingh Onnesstraat 71

Groningen

Opgaae:

Je kuntje opgeven bij het secretariaat door het
benodigde bedrag over te maken naar de giroreke-
ning van Rigpa: 3533736 onder vermelding van
"Boekcursus Amsterdam, dinsdag of vrijdag".
Groningen : opgave telefonisch: Jaap Verhoeven
050-3139028
Zodra je overboeking onwangen is, ben je inge-
schreven. Voor alle cursussen geldt dat je je alleen
voor het hele blok kunt verbinden.

Rigpa Nieuwsbrief
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Tonglenavond en Phowa-avond
Maandagavond uan 19.30 tot 2'1-.30 trur in Amsterdam

Meditatie en tonglen avond
Deze beoefeningsavond is toegankelijk voor ieder-
een die bekend is met meditatie en enigszins
bekend met de tonglen-beoefeningery bijvoorbeeld
door het lezen van hoofdstuk twaalf uit Het
Tibetaanse boek van leven en sterven, over mede-
dogen.
Voor de pauze wordt zitmeditatie beoefend, en
worden kleine stukjes voorgelezen uit Rinpoche's
boek. Na de pauze worden geleide tonglen-beoefe-
ningen gedaan.
De avonden zijn ook bedoeld voor mensen die
regelmatig de oefeningen willen doen.
Accumulatie van zit- en tonglen-uren zijn bijvoor-
beeld onderdeel van Strooml. Hoewel de avonden
een cyclus rnet een geleidelijke opbouw vormen
kunnen zij ooklos van elkaar bezocht worden.

Phowa-avond
Een keer per maand op de maandagavond rond
volle maan wordt in plaats van tonglen een Phowa-
beoefening gedaan. Deze bestaat uit twee delen: tii
dens het eerste uur wordt zitmeditatie beoefend.
In het tweede uur wordt in plaats van tonglen, een
geleide Phowa-goeroeyoga beoefend, dit is een beoe-
fening ter voorbereiding voor het momentvan de dood
(zie hoofdstuk 9 en L4 van Het Tibetaanse boek van
leven en sterven). Daarna doen we beoefening voor
zieken en gestorvenen in de vorm van een ritueel, met
name de Narak Kong Shak beoefening (een zuive-
ringsoefening) en hetlezen vanbardo gebeden voor
overledenen. Het is mogelijk om namen door te
geven van overledenen voor wie je graag beoefe-
ning wilt laten doen. Zie volgend artikel.

Data Tonglen (T) en Phowa-ao onden (P):
januari: Tonglen L3, 20 en Phowa 27
Februari: Tonglen 3,'10,17 en Phowa 24
Maaril Tonglen 3,'1,0,17 en Phowa 24
April: Tonglen7,1.4, en Phowa 21

Kosten: f.10,-
f.7,50 voor minima en degenen die aan de
Stromen meedoen.
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Dzogchen Rinpoche

Gebeden voor gestorvenen

In de Nieuwsbrief van december '95 stond een
stuk over het Rigpa Sponsorprogramma dat spe-
ciale mogelijkheden biedt om Rigpa als
Internationale organisatie te sponsoren. Via het
sponsoren van gebeden voor zieken, stervenden
en gestorvenen door middel van een donatie van
fl. 3000,- is het mogelijk om aan dit programma
mee te doen.
Wat misschien niet voor iedereen duidelijk is, is
dat het ook buiten dit sponsorprogramma moge-
lijk is om gebeden voor stervenden of gestorvenen
te wagen. Traditioneel wordt hier altijd een bijdra-
ge voor gevraagd. Hierbij bepaal je zelf hoe groot
je bijdrage is.
De bedoeling van zo'n donatie is een goede oor-
zaak te leggen voor de gestorvene door geld te
geven voor een goed doel, en het legt ook een kar-
rnische verbinding met de lama die het geld ont-
vangt en de gebeden doet. Het gaat dus niet
zozeer om de hoogte van het bedrag, maar om de
oorzaak en de verbinding die men legt.
In de regel gaan donaties die worden gegeven
samen met de namen naar Dzogchen Rinpoche die
in het Dzogchen klooster in Zuid India verblijft.
Op de Phowa-avonden in de Agnietenstraat wordt
ook beoefening gedaan voor de betreffende Persc'
nen en de namen worden ook doorgegeven aan de
één jaar retraite gangers in Dzogchen Beara in
Ierland.
Mensen die namen willen doorgeven kunnen dit
opgeven aan het secretariaat ten name van Eric
Soyeux. Het is hierbij van belang om de volledige
naam, datum en oorzaak van overlijden en de
geboortedatum of leeftijd door te geven. Mensen
die belangstelling hebben voor het groter oPgezet-
te sponsorprogramma kunnen een Engelstalige
folder hiervan aanvragen.

Rigpa Nieuwsbrief
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monnikken reeds gebruikt voor hun gezamenlijke dien-
sten. Het aantal één-persoons kamers (monnikken cel-
len) is beperkt en zal in volgorde van betaling
toegekend worden. Verder zijn er twee, vier, vijf en
zes-persoons kamers. De warme maaltijd wordtver-
zorgd.Wel zullen we een aantal huishoudelijke taken
verdelen, zoals groente snijde+ tafel dekken en
afwassen.

Praktische gegevens

rijit:
Vrijdag 27 december vanaf 17.30 uur inloop met
avondsoep.
Start beoefening om 20.00 uur.
De retraite eindigt op l januari na de lunch.

Plaats: De Weijst, Pater Petrusstraat 21, Handel
Tel:049232-2509

Kosten: f 325,- all in
Voor mensen met een minimuminkomen is in over-
leg korting mogelijk.
Korter verblijf is eveeens in overleg mogelijk. De
slaapkamers worden verdeeld in volgorde van bin-
nenkomst bealing. Als je een één persoonskamer wilt
moet je snel reageren.

Opgaoe:
Tot uiterlijk 20 december bij het secretariaa! tel. 020
- 6238022. Het inschrijfgeld graag overmaken op
gto3533736, tm name van RigPa SintAgnietenstraat
22 Amsterdam, o.v.v. "Kerstretraite Handel".

Meenemen:
Meditatiekussen, lakens en sloop, handdoek, alle
meditatieteksten die je wilt gebruikery studiemate-
riaal.

Route:
Per trein naar Eindhoven reizen. Daarbus 21 richting
Nijmegen nemen. Deze doet er ongeveer 50 minuten
over. Uitstappen bij Halte Huize Padua. Dan 100 m.
teruglopen. Ook is het mogelijk vanuit Nijmegen
de bus (dezelfde lijn 21 te nemen). Deze doet er vijf
kwartier over.
Met de auto iets voorbij Den Bosch rijden, afslag
Veghel/ Helmond. Langs de Zuid-Willemsvaart door-
rijden tot Veghel. Daar even in de richting van
Uden/Nijmegery dan afslag Erp. Via Erp en Boekel
richting Handel. Bij hetbord'Gemeente Handel' is
het klooster de Weijst.

Tot slot:
In het gebouw van de Weijst mag niet gerookt wor-
den.

Individuele studie en
beoefening

100.000.000 MANTRA'S

72 96

Om Ah Hum Vaira Guru Padma Siddhi Hum

In het kader van beoefening heeft Sogyal Rinpoche
ons gevïaagd om metz'n allen over de hele wereld
100 miljoen Benza Guru mantra's te reciteren. Dit is
2\ oktober, de sterfdag vanTertón Sogyal, de voor-
gangervan Sogyal Rinpoche is hiermeebegonnm. Het
is de bedoeling dat wij dit in een jaar voor elkaar krij-
gen. De L00 miljoen mantra's worden op advies van
Dzongsar Khyentse Rinpoche gedaan om gurstige spr-
rituele omstandighedenvoor de Rigpa sangha te
creëren. Dzongsar Khyentse Rinpoche heeft ook
geadviseerd om zoveel mogelijk lichtjes te offeren.
Iedereen wordtvan harte uitgenodigd ombij te dra-
gen aan deze gezamenlijke inspanning.
In de Tibetaanse traditie wordt vaak op deze manier
gezamenlijke beoefening gedaan. Het is een vaardig
middel om positief potentieel als groep te verzame-
len. De teksten zeggen dat het positief karma van het
reciteren van L00 miljoen mantra's aaniederePeÍsoon
die mee doet toe zal vallen. Ditheeftmet
te maken: het karma van daden die als groeP uitge
voerd worden komen aan ieder Persoon van de
groep evenredig toe.

Het aantal mantra's dat gedaan is, wordt per land bii-
gehouden en iedere maand aan Sogyal Rinpoche
doorgegeven. In de afgelopen twee maanden zijn
in Nederland reeds meer dan L miljoen mantra's
gedaan. Je kunt de aantallen die je doet doorgeven
aan het centrum: 020-6238022. Het beste is ze iede'
re keer aan het begin van de maand door te geven.

Rigpa Nieuwsbrief December 1996
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Tape van de Maand

Veel abonnees van de Nieuwsbrief hebben zich de afge-
lopen tijd opgegeven voor de Tape van de Maand.
Er zijn nu al meer dan 160 mensen die maandelijks
het recente onderricht van Rinpoche thuisgestuurd
krijgen.

Elke maand kiest Rinpoche welke tape verstuurd
wordt naar al zijn leerlingen over de hele wereld. Het
is voor Rinpoche heel inspirerend om te horen dat er
zoveel belangstelling is voor deze tapeg en hij toon-
de zich in Lerab Ling opnieuw heel verheugd in de
groeiende verspreiding ervan.

Je kuntje telefonisch opgeven voor de Tape van de
Maand bij het Rigpa centrum in Amsterdam. De
kosten zijn f 1.50,- per jaar. Het is helaas niet meer moge.
lijkom de tapes van devoorafgaande maanden te krij-
gen; wel zijn de tapes van de maanden juli en
augustus, met onderricht uit Lerab Ling los in de win-
kel verkrijgbaar.

Zomertapes 696

Van het fantastische onderricht dat Rinpoche deze
zomer in Lerab Ling heeft gegeven zullen zeer bin-
nenkort audiotapes verkrijgbaarzijn in de winkel. Op
dit moment zijn alleen de lezingen met de titel 'TFIE
HEART OF DEVOTION" en "DYNAMIC MIND-
FULNESS" beschikbaar (dit zijn de Tapes van de
maand).
We verwachten dat vlak na het verschijnen van deze
Nieuwsbrief alle "edited tapes" uit Lerab Ling ver-
krijgbaar zijn. Ben je geihteresseerd om een of meer
tapes te bestellen, vraag dan telefonisch het bestel-
formulier aan. Hierop staan ook korte beschrijvingen
van de inhoud van de tapes.

Video tapes Lerab Ling '96
Voor het eerst zullen er video tapes te verkrijgen
zijn van onderricht van Rinpoche en de andere lera-
ren in Lerab Ling.In de volgende Nieuwsbrief zul-
len de geëditeerde videotapes aangeboden worden.

Studiepakketten

In de winkel ziin verschillende studiepakketten ver-
krijgbaar. Zoals je wee! legt Rinpoche er de laatste
jaren steeds meer de nadruk op dat we het onderricht
systematish bestudererL en deze pakketten zijn hier-
bij een belangrijke stap.
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Een studiepakket bestaat uit enkele audiotapes en een
map met transcripts. Deze pakketten zijn in het
Engels en zijn zorgvuldig samengesteld uit ver-
sóillend onderricht van Rinpoche. Zj beslaan een over-
zicht van alle onderricht die Rinpoche over een
bepaald onderwerp heeft gegeven.

Rinpoche zei deze zomer dat deze vorÍn van stude-
ren steeds belangrijker zal worden. Het is nu eenmaal
niet mogelijk dat de hele sangha bij elk onderricht aan-
wezig is.

De pakketten zijn in de eerste plaats bedoeld voor zelf-
studie en als aanvulling op de stromen. Voor dege-
nen die de stromen niet kunnen volgen, is dit een zeer
goede mogelijkheid om zelf met meer diepgang te stu-
deren.

TFanscriberen

Het transcribeerteam van Nederland draait goed.
Er zijnveel nieuwe enthousiaste meÍrsen die de cas-
settebandjes met onderricht van Sogyal Rinpoche
over de hele wereld transcriberen en we krijgen com-
plimenten van de 'international transcribing coór-
dinator', die zich verbaast dat zo'n Rein landje zoveel
transcribeert.
Er is echter een probleem: er heerst een nijpend com-
putergebrek. Verschillende transcribeerders hebben
geen computer om op te werken
Wie o wie heeft een oude computer staan die we kun-
nen lenen of krijgen? Hetlieftteen Mac, maareen pc
is ook goed als er WPS.1 op zlt.
AIs je kunt helpen, neem dan contact op met Selma
Verhoeven(transcribeercoordinator),0204207247.

Archief

Oproep aan degenen die Soryal Rinpoche's
ondericht reeds lange tiid volgen
Voor het archief zijn we op zoek naar alle aankon-
digingen van lezingen van Rinpoche in Nederland
vanaf het prille begin in 1980. Vooral van de jaren tot
1989 missen we nog veel van de aankondigingen en
programma's. Ze zijn essentieel om na te gaan of wij
werkelijk van alle onderricht opnames hebben.
Heb jij nog enkele of vele van deze aankondigin-
gen? Neem dan even kontaktop metfaapVerhoeverl
tel05G3139028.

Rigpa Nieuwsbrief
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