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Zoals de meesten van jullie weten gaat Eric Soyeux voor een jaar in retraite. Het werk wat hii altiid
met veel inzet en expertise heeft gedaan wordt
overgedragen aan een drietal nieuwe redactieleden.
In de loop van h* jaar zal geleidelijk de eindredactie
worden vetzorgd door Harriet Visser, de lay-out
door Hans Sleeboom en de hoofdredactie door

ondergetekende. De rest van de redactie blijft
ongewijzigd. We zullen zeker proberen de geet van
de nieuwsbrief zoals die door de jaren heen gegroeid
is voort te zetten. Toch zullen zich onvermijdelijk

enige veranderingen manifesteren. We hopen echter dat jullie met netzoveel leesplezier de komende nieuwsbrieven zullen lezen als de vooraftaande.

In deze nieuwsbrief het slot van "Lijden en Geluk
omzetten in Verlichting" van de grote meester
Jigmé Tenpé Nyima. Tevens het spannende en
inspirerende levensverhaal van Do Khyentse Yeshe
Dorje. Het gebruikelijke sprookje van Ringu Tulku
en informatie over de cursussen en andere activiteiten van de stichting Rigpa. Daarnaast Persoon-

lijke verslagen van de kerstretraites in zowel

Kirchheim als in Handel.
We wensen jullie een heel goed, inspirerend Nieuw
(Tibetaans) jaar, namens de redactie.

Katja Vos

Colophon
De Rigpa Nieuwsbrief verschijnt drie keer per
jaar. Een abonnement kost Í 35,- per kalenderjaar.
Als u een abonnement op de Nieuwsbrief neemt,
wordt u op de hoogte gehouden vanbezoeken van
Sogyal Rinpoche in Nederland en alle andere activiteiten van Stichting Rigpa. U kunt u aanmelden
bij het seoetariaat, en krijgt dan een accePtgiro oPge
stuurd. Het opzeggen van een abonnement dient
schrifelijk te geschiedenvóór l januari van hetnieuwe jaar!

;
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LijËefit
Omzetten in

Verlichting

(Deel 3)
Door Jigmé Tenpé Nyima
commentaar van Sogyal Rinpoche

Ëir*S$
,,
i\i,lir\:i:

Hier aolgt het derde en laatste deel aan de aertaling uan
Iat ondenidt dat Sogyal Rinpodre in oktober 1995 gaf orrr
de tekst 'Lijdm m C*Iuk Omrettm in Verlidtting' aan lílvne
Tenpé Nyirna, de derde Dodrupchen Rinpoche.
Het eerste deel begon met een Heine inleiding oaer de
adttergrondaan dezetekst, die ziinwortelsheeft inhet cnm -

ile abnhÉe

unar -

Danrna aolgcle de znrtaling aan let eerstu deel ín deze

stnk -

uit

de relatíeuezpaarhetl

m ilaaarnaaanuit

heid.

tuur:

Itoe oia de relatiwe waarheid lrct

lijden

als het pad

naar oerlichting te gebruiken. Op zeer heldere wijre zette
Dodrupchen Tenpé Nyíma uiteen lrce zne zelf líjden oaer
onszelf afroepen door de houding die ue ertegenuJer aan nemen. Er werd adaies gegeoen ooer hoe je cleze Inucling
kunt aeran derenin de aolgende lrcofdstttklcen :

passie-ondericht. Daarna keken we nanr hoe we normaal,
ztanuit onre aerzaarde geest, met lijden en geluk ongaan.
Veroolgens uterd de struktuur aan de tekst aangegeaen:
eerst znerd lijden behandeld, toen geluk, beide eerst aan 1
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Willen ztte het Zicht in meditatíe stabilíseren, dan bena drukken de meesters dat lrct essentieel is deze beoefening
in eerste instantic in een speciale omganing oan retraite
te aohrengen, utam aIIe gunstige aoonoaarden aanwezig
zijn; temidaen van de afleídingen en de dnkte aan ons dnge Iiiks bestaan zal dc ware mtaring niet in je geest geboren

De houilingkwijtraken utaarin ie alleen aoot iezelf
geen lijden utilt;
De nutteloosheid oan het kijken naar liiden als iets
dat alleen maar schadeliik is en ongewenstl
De enorme pijn en stress die deze houdingmet zich
meebrengt.

anortlen, hoaneel je ook mediteert.
deel traee geefi de moedertelat aan likmé Tenpé Nyima
enhet commentaar aan Sogyal Rinpoche een meer gede -

ln

Hoeu)el er in dzogclrcn geen aerschil is tussen meditatie
en dageliflcs lanen, zul je nict in stant zijn de uijsheid van
meditatie in het dageliilcs larcn te integrnen aoor je usare
stabiliteit hebt gwonden door te beoefenen in formele zit -

taílleerd atloies ooer hoe lijden om te zetten in oerlichting
Een lnuding cultiaeren waain je aol weugde bent dat lii den zich aoordoet;

tingen.

Líjdm gebruikm om jezelf te trainen in onthech ben je na lang oefenen utel in stant tiidens de
met oertrowten in het Zi&t in de
meditatiesessies
formele
aoortdurende sttoomaanRigpa te aerblíjoen, mnar als je

Missclien

ting;
Lijden gebraiken otn jezelf te trninen in het nemen oan

toevlucht;
Lijden gebtuíken om aan affogantie af te komen;
Lijilm gebruikenooorhet zuiaerenoan alle schade -

niet in staat bent die stroom

te oinilen in positief han

allen tijde en in alle situ -

te integreren, zal zij niet als remedie dienen wanneer
ongunstige omstandighetlen zich aoordoen. Gedachten
en emoties zullen je blijaen afleitlen en in oenttaning

lijke en negatieoe handelingen;
Lijdm gebruikm om oteugd.e

te

aties te continueren m m j e beefuing in het dngeliik lmen

-

delen;

Lijilm gebruiken om jezelf te trainen inmededogen;
Lijdm gebruiken ooor meditatie ooer hoe andere

brengen.l"

roezens dierbaarder ziin d'an iezelfi

Daarom heb je eerst een goede omgeving nodig, een
plek die uitrodigt bt aandac.htigebeoefening. Ten tweede moet je in zo'n omgeving ookdebeoefening doen.
Als je niet oefent, werkt het niet. Alleen in een goede
omgeving zijn is niet genoe& als dat zo was zouden
dieren die in een prachtig stuk natuur leven verlicht zijn. Je voelt je natuurlijk wel beter, maar je
zult er geen voordeel van hebben als je niet in formele
sessies beoefening doet. Ten derde is formele beoefening alleen niet voldoende, je moet de beoefening
in het dagelijks leven integreren - dat wil zeggen in
de pauzes, wanneer je eet, wanneer je slaapt, wanneerje loopt. Biruren de rehaiteomgeving moetje inte'
greren. Zo verkrijgje de stabiliteit waarmee je naar
het dagelijks leven terug kunt keren.

DeeI die begint met aerder adaies hoe ie in ileze lnutlin gen kunt oefenen, en met de uiteenzetting hoe geluk om
te zetten in hetpad nam aerlichting. De moedertelcst is groot

gedrukt.

VutalingT.

Peeters.

Als ie druk bezis bent kun ie bd nvloed wor-

deí door allerËi verkeerá
wienden...

gel

nformeerde

Het is goed open te zijn. maar oPen en naïef zijn, is
vreselijk - je zult zonder mig ondersóeidingsvermogen
naar iedereen luisteren. Het is belangrijk stabiel te ziin
mdat je niet wordt beihvloed door verkeerde opvat-

tingen. Er zijn nog steeds mensen die menen dat
spirituele beoefening een vorrn van zwakte is; dat je
beoefent omdat er iets mis met je is. Er zijn mensen
die spirituele beoefening gelijkstellen met een beetje weemd zijn. Het zijn maaÍ vooroordelen van ande-

Tot we volledige stabiliteit hebben ontwikkeld zijn
we zeeÍ gemakkelijk te beinvloeden. Je zou nooit
een baby op straat achterlaterL want die is te kwetsbaar om dat te overleven.Zo is ook je beoefening als
een baby. Je moet er in de goede omgeving voor
zorgen en haar in veiligheid grootbrengen. Wanneer je dan sterk bent kun je rnet iedereen omgaan
en je overal

wijin

rery maar hun cynisme en spot kunnen je beiinvloeden.

moet het niet zo persoonlijk oPvatterL maar gewoon
mededogen hebben. Probeer niet te ruzieën of in
discussie te gaan. Geef wat eenvoudige argumenter9

bewegen.

Je

2
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wordt niet onzeker en laat je niet uit het veld slaan.
Wees sterk en betrouwbaar. Als een boom stevig
geworteld is kan de wind er doorheen spelen en de
takken laten zwiepen zonder de stabiliteit van de boom
in gevaar te brengen.
Het gaat er ook om hoe jij bent. Als iemand je aanvalt, gaat het erom hoe jij bent, hoe jij reageert. Als
je boos wordt, sla je de plank helemaal mis! Blijf vol
mededogen en luister naar de ander. Als mensen je
bekritiserery moet je echt luistererL ook al is wat ze
zeggen misschien niet waar. Je moet kunnen horen
wat ze willen zeggen, en hun manier van waarnemen
leren begrijpen.

ri

rt

I

cho

In de beslotenheid van eenretraite-omseving waarin deze dingen er niet ziin, zilie
Rigpu heel helder zijn en daardooi zalhêt
gemakkelíjkzljn de geest tot rust te laten
komen enie te concenberen. juist daarom
maken beoefenaars van Chó die hun eeest
trainen in het onderdrukken van lijdËn in
eerste instantie niet het lijden dát door
menseÍr veroouaakt wordt en temidden van
afleidingen ontstaat tot het voontrery van
hun meàitatie. In plaats daarvan lessen ze
de nadruk op bedefening met de iÏlisoire
manifestaties van goden en demonerL op
knekelvelden en àndere eenzame pleËken.

Als iemand biivoorbeeld voortdurend stilstaatbii de tekóntkomineen van werelds ole
zier err'afl eidingen zaL, Ëcrczerer ziin riikdom
of het aantal mensen om hem heerr ók toeleept, dit hem alleen maar nog meer de
keel uithangen.

Aan de andere kant zal iemand die de
genietingen van eenwerelds leven als iets
gogd beschouwt er zelfs naar streven zijn
welvaart en stafus te vergroten.
Als je werkelijk de tekortkomingen van de materiële en emotionele dingen van dit leven beseft en een
eche onthechting ontwikkelt, zul jeernaarmab jemeer
succes hebt meer genoeg van krijgen. Neem bijvoorbeeld Patrul Rinpoche, steeds wanneer hij in
een bepaalde streek te beroemd werd, kneep hij
ertussenuit en ging ergens anders heen. Laat succes
niet naar je hoofd stijgen. Wees je net als Patrul Rinpoche volkomen bewust van de nadelen ervan, terwijl iemand die dit wereldse genot als iets goeds
ziet er juist naar zal streven zijn welvaart te vergro-

Vanuit een psychologische invalshoek werk je in
een retraite eerst met je projecties, en daarna met
echte situaties . 7n rnkje alje overgevoeligheden krndjt,
zodat niemand daarop in kan werken. Je kunt je
pijnlijke plekken veroorzaakt door angst en onveiligheid pijn en booshei{ overgevoeligheid en misbruik loslaten. Dit heetvergeving.

ten.

moet de houding om negatieve dingen als ziekte binnenin je of viianden, geesten en verstorend gepraat
buiten je af te wijzen opgevery niet alleen
opdat je geest niet dobi problematische
sifuaties of lijden wordt aangedaar; maar
opdat je ui! diezelfde dingen geluk en
wede kunt halen. In plaats daarvan moet
je jezelf eenvoudig-gewennen aan het
geyoel van blij en verheu gd Àjn Hienroor
is het nodig gevaa{lijke en bedreigende
sifuatiesnietlanger als ieb verkeerds te zien
en aI ie enereie te steken in de trainine ze
ats vruchtUïar, waardevol en positie"f te
zien.
Samengevat

Je

Met dit soort trainine:
- zal. je geest en kar"akter vriendelijk en
flexidel frorden
en
worden
in de omgang zijn
en vol

Om hetpadnaarverlichting in deze gedegenereerde tijden te beoefenen kun ie niet
buiten een dérgelijk harnas.

Of iets aangenaarn is of niet hangt helemaal
af van de manier waarop de gèest eÍnaar

grijpt
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De heilieen uit het verleden hadden enkele gezegïen die ons wat inzicht kunnen
geven:
Wanneer je niet ongelukkig of ergens onte-

vreden over bent, zal de geest niet verstoord raken. Als de geest-niet verstoord
raakt, zal de innerliiËe lucht (lung) niet
verstoord raken. Datbetekent dat de andere elementen in het lichaam ook niet verstoord zullenraken. Daardoor zalie geest
onverstoord blijven, {LzÀLhet wiel vanómafgebroken geluk draaien.
Als je niet ongelukkig of ergens ontevreden over
niet verstoord rakerp je innerlijke lucht
en energie zullen niet verstoord rakery en dat betekent dat de andere elementen in je lichaam ook niet
verstoord zullen raken. Daardoor zal je geest wedig
bliiven en de andere elementen van je lichaam niet
verstoren. Dit is het wiel van onafgebroken geluk.
benq, zal je geest

Vrede in je geest heeft een effect op je lichaam, want
geest heeft effect op energie, en energie vertaalt zich
in het lichaam. Geest - energig energie - lichaam.
Patrul Rinpoche

Ook:
Voeels vinden in paarden en ezels met
op hun rug èen gemakkelijke prooi.
"*&en
deze[fde manier kunnen boze geesten
Op
gémakkeliik mensen schaden die altijd
Ëg""iga Àjírt*angst. Maarmensen die sie
vlg en vol zefvertrouwen zun Kunnen ze
he"el moeilijkraken.

zelf verdwijnen.

Leer goed met jezelf omgaan, schep thuis een goede
omgeving voor jezel| en leer te genieten van alles wat

Dit wil zeggen dat alles wegzal smelten. Net als in
Frankrijtc wanneer je daar heel charmantbent, smelt
al het andere weg. Hier is het de blije charme van verlichting die alles doet smelteru alle leed en moeilijk-

je doet.

Dit is heel belangrijk, want als je gelukkig bent trek
je minder negativiteit aan.

heden inbegrepen. Het is de grootste innerlijke
ontwapening.

Zíi die weten, beseffen daarom dat elk

eeluk of liiden volledie afhankeliik is van
áe geest. daarcm zoekeï ze wedeêngeluk
van birurenuit in de geest zelÍ, want alle oorzaken van geluk ziin daar al, volledig in ons

Boeddha zat onwankelbaar in meditatie gedurende
het eerste deel van de nacht waarin hij verlicht werd.
Terwijl hijdiep in meditatie zatwerd. hijaangevallen door het leger van demonische en negatieve
krachten van Mara. Hiervan bestaat een prachtige
afbeelding waarop de pijlen en sPeren die vanuit het
leger van Mara op hem neer regenen getransformeerd worden van instrumenten van het kwaad in

aanwe/ts.Ze zrin'tiet afhankeliik van iets
buiten ofis. Et id niets of niemand die leed
kan worden aansedaan door voelende
wezeÍE of iets andás, enhetzelfde geldtten
tiide van de dood. Je zult altiid wij zijn. De
sámadhi van de Bodhisatbvas, die'Alle
Verschiinselen Volledig van Geluk Doordringerí heet, wordt prràiies op deze manier
bereikt.

offergaven van verering: van sPere& pijlen en kokende olie in een regen van zachte, geurende bloemen.

Hier gaat het in het onderricht over. Wanneer je dit
tot in volmaaktheid verwerkelijkf zoals Boeddha
die nacht deed, zal alles oplossen.

Samadhibetekent meditatie, de diepe staat van meditatie van een Bodhisattva die'Alle Verschijnselen Vol4
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bron van ellende voornegatieve geesten of
van lijden voor jezelí en niets is vermoeiender voor de goden.

ledig van Geluk Doordringen' heet. Het is als die
momenten waarop valleien in bergachtige gebieden
met mist worden bedekt. Op dezelfde manier wordt
je waarneming bedekt met een deken van geluk.
Aangezien je waameming gelukkig is, wordt alles vol
weugde waargenomen. Als je waarneming zuiver ig

Dit hart-advies brengt honderrd vercchillende
essentiele punten bii elkaar.
-ft zijn veel ande
re manieren waalop ie liiden én ongemak
kunt aanvaarden in de binefening van het
pad. Er ziin vele andere eeheime instruches hoe ziêkte en kwade ínvloeden als het
Dad te sebruiken, zoalsbiivoorbeeld onder'*ezen"in de shijé (tot wódebrengen) Traditie. Hier eeef ik sledrts de erote liinenweer
hoe liiden ie aanvaardm, oËeen óanier die
gemákkeliik te begriipen ig gebaseerd op
het onderricht van de edelè Shantidevà
en zijn wljze volgelingen.

verschijnt alles zuiver.
Het fundamentele onderricht van de Boeddha legt de
nadruk op een vredige geet, het ontwikkelen van aandacht en gewaarzijn door de beoefening van meditatie en hetvermijdenvan kwaad. En in het lvÍahayana
is het hart van de beoefening mededogen. Het hart
van het Vajrayana is zuivere waarneming.

[r
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de beoefening van visua]isatie cree?r je niet een soort

verzonnen wereld of hemels rijk. Het doel van visualisatie is onzuivere waarneming te zuiveren in haar
inherente natuur, zodat hun inherente natuur zichtbaar wordt - de omgeving is de rnandala, alle wezens
de Boeddha's, enzovoort. De training van visualisatie, Kyéim, ontwikkelt zuivere waarneming en je begint
alles zuiver te zien. Als basis voor het ontwikkelen

Via Absolute Waarheid
Door beredenering - zoals het weerleggen
van de Vier Exbeuien- kunie latenzien dat
zoiets_als negatieve omstándigheden of
lijden helemaal niet bestaat.

van zuivere waarneming begin je te werken met
devotie naar de meester, zodat je uiteindelijk alles zui-

'f 'Íier wordt het absolute benaderd via een anaH lytische meditatie, viaberedenering zoals het
J- Iweerleggen van de Vier Extremen, welke

ver gaat zien.

Devotie voor en zuivere waarneming van de leraar
zijn een vaardige methode die je in staat stelt zuiver
te zien. 'Zuiver'betekent niet dat je alles weg wast

zljn:
- geloven
- geloven
- geloven
- geloven

of ieb verzint. Het is niet zo dat iets niet helemaal goed
is en je probeert het op een andere manier te zien.Je
gaat terug naar de oorspronkelijke staat van alles voor
het allemaal fout ging, en je neemt de dingen waar

dat iets bestaat
dat iets niet bestaat
dat iets zowel bestaat als niet bestaat
dat iets noch bestaat noch niet bestaat

vanuit dat perspectief.
Het niet vervallen in één van deze vier visies wordt
de realisatie van shunyata of leegte genoemd. Daarom heb je vele jaren nodig om ze te bestuderen. Het

Heel samsara is een nachÍnerrie, een droom, een
illusie. Wanneer je dat beseft en wal:ker wordt, is dat
verlichting. Wanneer je sterft besef je dat het allemaal
een droom is. Als het dus waar is wanneer je sterft,
is het nu ookwaar. Het enige is dat je het niet beseft!

weerleggen van de Vier Extremen laat zien hoe zoiets
als negatieve omstandigheden en lijden niet bestaat.

Het is allemaal illusie.

rl

t

r l"

scheidt ie van ie eeluk. Hoe een kraai ook
,roor edt"t koeí<oëkq orrg zorgt, hij zat er
nooit een ionse kraái van kunnen maken.
Enzo*oídt jé geest gewoon onbetrouwbaar en niet'góed aígestemd. Dit is een

c

6

.

{Jj

nr.1

9e

Rigpa Nieuwsbrief

Maart

lW

"Mensen kunnen een
hoop lijden aatt,
maar slechts een

klein beetje geluk"
Padampa Sangyé

Breng dus de geest naar de allerhoogste
wedËvan leegïe - de zoals-het-is natuurlijke staat van geest, en verblijf daar. In
die staat kan de naam van negatieve omstandigheden of lijden niet eèns gevonden
worden. Warureer je uit die staat komg is
de manier waarop lilden en bezorgdheid
in je geest opkomèn niet dezelfde aÍs tevorery ie kunt deze overwinnen door ze als
hol ie zieru als louter woorden.
- Meer zeggen is niet nodig.

Het voornaamste probleem met lijden is onze houding - het is onze afkeer van kwaad en problemen die
schade veroorzaakt . Zo is de oorzaak van onze problemen met geluk de manier waarop we eraan
gehecht zijn.

Zogenaamd geluk is niet helemaal'gelukkig', het is
nogal gecompliceerd en gewikkeld in lijden. Geluk
en het behoud van geluk is vooral in het Westen
gecompliceerd, maar de kunst is het te waarderen als
het er is. Geniet van geluk zonder eraan gehecht te
raken.

Geluk te Gebruiken als het
Pad naar Verlichting.
2. Hoe

Daarom moet ie vanuit vele verschillende
gezichtspunteir bekijken hoe al deze dingen die betaan vergankelijk ziin et van nahrre vol lijden. Ontindkkel een gevoel van
desillusíe over sarnsara, en spán ie in om
de seest ervan te weerhoudeh in-eedachtelo"ze zorgelooshei d te verglij denÏ

Via Relatieve Waarheid
Wanneer geluk komt, of.dingel die geluk

veroorzakery en le laat le erdoor over-

heersen, zullen kwaliteiteh als verwaande
arrogantie, zelfuoldane eigendunk en lui-

heid groeien, wat ie pad naar spirifuele

Waardeer gelulg maar besef tegelijkertijd dat het
niet zal blijven. Een besef van de realiteit van vergankelijkheid leert je de futiliteit van grijpen inzien.
Het is belangrijk geluk te waarcleren wanneer het
naar ons toekomt, en ook een gevoel van tevredenheid te ontwikkelen met watwe hebben.

T A fe kunnen het punt van het transformeren
Y V ;Ë,1;'J"ï lï:'"',k ïT;ff; i',íï "ï

We kunnen geluk waarderen en ervan genieten, en
van de dingen die geluk brengen. We kunnen ze
herkennen als heerlijke zegeningen en een welkome
onderbreking; maar het belangrijkste is dat we ons
tevreden voelen. Anders blijven we denken: "Is dit
alles? Ik wilde meer." Ons karma brengt ons vaak niet
het geluk dat we denken te verdienen. Merk je niet
hoe het leven maar zelden beantwoordt aan je ver-

ontwi-kkelíng zalblokkeren. Het is moeilijk niet in hun greep terecht te komery
want Padampa Sangye zei, "Mensen kunnen een hoop lijden-áan, maar slechts een
klein beetje geluk."

moeten transformeren. Waar het geluk betreft worden we zelfuoldaan. Het is als op vakantie gaan - we
onbpannen en worden slaperig zoqgeloos en adrteloos.
Wat ik toevoeg aan de uitspraakvan Padampa Sangye: "Mensen kunnen een hoop lijden aan, maar
slechts een klein beetje geluk", is "Als het om geluk
gaal zijn we net als babies". We weten niet hoe

wachtingen? Vanwege deze hooggespannen verwachtingen besef je pas als iets voorbij is datie een
kans op geluk hebt gemist. En dat niet alleery vaak

geluk tebenutten. Wathierwordtgetoond is hoe geluk
goed te gebruiken.

wordt je nog ontevredener, je wilt alsmaar meer.
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Zorg ervoor dat geluk je niet helemaal gaat beheerserl wees je ervan bewust dat heL ook al lijkt het gelu(
de oorzaak voor nog meer lijden wordt als we niet

invloed op je beoefening maar lijden maakt je wak-

oPPassen.

complicaties met zich meebrengt - ook al
heeít het een goede kant.

Herken geluk daarom als geluk. Heb er oog voor hoe
kostbaar geluk is, besef wat een bof het is dat de
zegen van geluk je toevalt. Vertel jezelf dat je het goed
zult gebruiken en investeren voor het welzijn van de
rest van je leven. Dit is je geluk omzetten in Dharma
- gebruik die gelukkige geestesstaat om beoefening
te doen.

Zoals Dudjom Rinpoche altijd zei, wanneer je hebf
heb je het lijden van hóben; wanneer je niet hebt, heb
je het lijden van niet-hebben. De tijd dat je helemaal
gelukkig bent is er nooit.

Aaneezien vrede en eeluk onafsebroken
.rar,fit de Dharma opËomeru moËtie jezelÍ
erin trainen geluk èn Dharma el-káar te
laten ondersteunen.

Geluk komt nooit zuiver, is altijd verbonden met
omstandigheden en gecompliceerde achtergrond-

Bouw je kracht op wanneer de dingen meezitten.

ker.

Denk erover na hoe al het geluk of de
materiële weelde die deze wereld kanbieden slechts onbeduidend is, en allerlei

Besef dat gelukkige omstandigheden, het resultaat van

verhalen. Je ontrnoetbijvoorbeeld iemand die heel charmant en aangenaam is, en voelt je erg tot hem of haar

goed karma, de beste voorwaarden zijn voor het
beoefenen van Dharma. Geniet daarom van de rmrcht

aangetrokken. De eerste ontrnoetingen zijn heerlijk
wordt erdoor verblind en raakt verliefd. Dit betekent dat je in een valkuil valt! Dan ontdek je pas dat
degene van wie je houdt alleen een vader of moeder
zoekt Of rnisschien is er een moeilijke psychologische
geschiedenis waar je niets van wist. Laat je niet zo

van je goede handelingen en gebruik geluk om te beoefenen en meer verdienste te creëren. Verspil het niet,
zet het om in blijvend geluk. Je moet Dharma en
geluk partners maken - "NV DHARMA en GELLIK".
Wanneer de dingen goed gaan beoefen je, en door de
beoefening creëer je meer geluk.

- je

gemakkelijk verleiden.

De Boeddha zei: het is erg moeilijk voor
iemand verlichtine te berêiken wanneer
diens wijheid woidt beperkt door lijden.
Voor iemand die gelukkig is, is het erg
semakkeliik. Wees ie ervan bewust dat
bharma beoeferren wanneer je gelulckig bent
zeer forfuinliik is, een uitermate goede
omstandigheid. Nu moet je-op alle mogelijke maniéren dit gelukinDharma omzetten.

(Geluk + Dharma: Geluk) + Dharma: Meer Geluk
Dit is de relativiteitstheorie van de Boeddha!

Anders liikt het meer op water koken in een
houten pot uiteindet4k ben je weer terug
bij af.

raakt bii de essentie van dit onderricht
áoor het gáot van vrede en geluk in je Dharmabeoefénine in te breneen. Dit is de visie
van Nagarjóa's Ratraïali (Rozenkrans
van ]uwelen).
Te

Lijden en moeilijkheden kunnen je belemmeren, en
doen dat vaak ook. Natuurlijk wordt lijden als je
het kunt transformerery bijvoorbeeld met ditmengak

Al ben je gelukki-g, als je_je er niet van

zi

bewust benI,
iehet nooit kunnen gebruiken om Dharma te beoefenen.

van Kyi Duk Lam Kryer, eengrote kans. ldaar niet iedereen weet hiervary en over het algemeen is het moeilijk beoefenen wanneer je lijdt of in de problemen zit,

Geluk is nutteloos als je het niet herkent. Als je ver-

terwijl het gemakkelijker is als je gelukkig bent.

wachtingen te hoog gespannen njw zul iezelÊ teleurgesteld zijn wanneer ie iets goeds overkomt, omdat
de dingen niet aan je verwachtingenbeantwoorden.
le zitte wachten tot er iets goeds gebeurt, maar het
komt nooit - het is alweer voorbij. Er is een Tibetaans
gvsgde:"Als geluknaarde mond komt duwtde tong
het naar buiten."

Wanneer geluk op je weg komt moet je dat op een
goede manier investeren.

Dtbetekenf als geluk je pad kruisf genietervar; wamdeer het Een goede en gelukkige staat van geest
draagt veel bij aan beoefening. Het enige probleem
is dat we zelfuoldaan worden wanneer we gelukkig
zijn en inslapeo omdat niets ons in beweging brengt.
Lijden maakt je wakker. Geluk heeft een positieve
8
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"WaÍmeer je hebt,
heb je het lijden van hebben,
Wanneer je niet hebt,
heb je het lijden van niet- hebben!"
Dudjom Rinpoche
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gezegde: "Als geluk naar de mond komt' duwt de tong

het naar buiten."
Misschien ben je een goed beoefenaar, maar door je
karma zijn er dingen die niet verbeteren. Mlarepa bij-

voorbeeld had altijd honger, maar dat hield hem
niet tegen. Het is heel belangrijk tevreden te zijn
met wat je hebt Waardeer het en wees te\neden - tevre
denheid is de allergrootste schat.

Als remedie voor de neiging je hele leven
door te brengen in de hoop op wat meeÍ/
extra eeluk. met allerlei proiecten en aktivitdbá, moetie de nectar vaá tevredenheid
met wat ie alhebt onderhouderu wat dat
ook i+ eri daarnaast het onderricht in Prak-

tijkbrengen.

Als je lijdt realiseer je jezelf pas wat geluk is. Daarom hebben we het altijd over 'goede oude tijden', we
beseffen pas hoe goed ze waren als zcvootblizijn. We
zijn altijd op zoek naar meer. Toen ik klein was,
kreeg ik altijd goed te eterL maar ik vond het eten van
de monniken er altijd zo lekker uitzien! Het is zo belang-

rijk tevreden te zijn met wat we hebben'
En als ie deze beoefening meedraagtwaar
ie ookleeft. ot> een eenz-arne plek of in de
êtad" in *aÉ.róor gezelschap dan oo19 god
of slecht, wat er óok op ie weg komt rijkdom of armoede, geluk of verdriet, wat je
ook hoort, lof of láitiek goede of slechte
oraat. zulienooit enige aásst hebben dat
het ie oiin'kan doen. baaróm heet dit de
Leeí#-fehjkende Yoga.

om

Boeddha Dharma en
1n
inskucties voor het
genoeg.
maaÍ voor nu is dit

de

tta

Net zoals bii het gebruiken van liiden als
het pad is het ook 6ij geluk nodig dát je naar
wàar j e alleen
_een'retraite-o. mgey4 g gaat
van
zuivering
bent, en de beoefeningen
doetvan
verdienste
en de verzameling
de een na de ander.

De leeuw is de koning van de diereru hij is zonder enige
angst of aarzeling. Je bent een echte krijger, een spi-

ritueel krijger.

Via Absolute Waarheid

Als ie niet kuntbeoefenen warureer je lijdt
dooi'wat dat met ie geest doet, en je kunt
niet beoefenen wánÀeer je gelukkig bent,
vanwese ie eehechtheid aan eeluk, zal et
nooit eË" hiá komen waarin ié kunt beoefenen. Daaíom is voor een Dharrna-beoefenaar niets meer auciaal oÍ nuttiger dan
dit.

Kadampas plachten te zeggen.

Met eeluk onder controle
En liiden tot een eínde gebrach!
Wanireer ie alleen bent
ZaI drtin je verdriet gezelschap geven;
Wanneer ie ziek bent
Zal het je- v er zorger zilin.

'Fl
ffi
Ll

eoefenine'betekent niet alleen maar een mala
zeggen of mediteren.
rrasthorri"o
^antra
""r,
naar het onderricht,
leven
Beoefening betekent
je
Het woord beoefebent.
leven naar wie werkelijk
Maar het allerbetekenenning kan vele, vele dingen
is,
geestesgesteldheid
het
een
is
dat
belàngrijkste
van
levenmanier
een
vanzij+
manier
een
10
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stond zijn voeten op de kruin van zijn
hoofd erí bood hem Liin respect aarr, tíir.
diensten en alles wat líii maàr nodig haá.
Maar de Brahmin Bháradvaia beàchuldiede hem enbekritiseerdehem wel honde"rd keer; de dochter van een Brahmin
beschuldigde hem van sexueel wangedrag; hij léefde in het land van Koning
Agnidatta drie maanden van bedorven
pa-ardevlees ...enzovoort. Maar hij bleef
zonder de kleinste rimpeling ínzijngeest
- omhooe of omlaas - netZoals-Mount
Meru nieï wordt be#oeen door de wind.
Hier kun ie weer aan zi-en hoe ie die eeliike smaaknodig hebt om voor het welzijh
van wezens teÏ.unnen handelen.

Goudsmeden verwij deren orzuiverheden

uit goud door het ih vuur te smeltery en
maken hetbuigzaam door het steeds weer
metwater te oÍereieter,:t.Zois het ookmet
de geest. Als je je"geest schoon en zuiver
maakt door geluk als het pad te gebruiken,
anl ie moeitelms de buitengewone samadhi
bereiken die je geest en lidraam in staat stellen alles te doen wat je maar wilt.

Naar mijn gevoel is deze beoefening alleen
de meest diepgaande en belangrijkste om
ie discipline, die de bron van alle positieve en hèilzame dingen is, te verrroËnaken.
Dit komt omdat nieï eehecht ziin aan seluk
de basis schept noorïe speciaÍe disci"pline
van onthechhng, en niei butg zijn voor
lijden deze disèipline volkomen zuiver
maakt. Men zegt:

wordt verlicht om twee redenen: omdat het welzijn brengt zowel voor jezelf als aan anderen. Dit zijn
de Twee Kayas. Verlicht worden voor jezelf is Dhar-

Je

Vrijgevigheid is de basis van discipline,
Geiíuld is datgene wat discipline zuiverL

makaya en je manifesteert voor het welzijn van

Door nu in deze beoefening te trainen zal
het,.warureer je de hogerepaden bereikt,
zo 7.\n:

Colofon
Dit soort onderrichtzoueigenlijk door de
Ig-wo Kadampas ge.geven moekrr lvorden,
dre ln frun levenswuze hun gezegde weerspiegelden: klaag nooit bij lijden,_en wees
ohth,echtbii eeluk Maar wanneer het door
iemand atóït wordt uitgeligd, weet ik
zeker dat zelfs miin tong Zich schaamt en
er genoeg van t"itgt Todi met het doel voor
mézelf de sewoóhte van eeliike smaak te
ontwikkelËru of ik nu eeËk'of droefheid
ondervind, lof of blaarí, winst of verlies,
roern of betekenislooshei4 heb ik, de oude
bedelaar Tenpé Nvima, ditinhetWoud der

anderer; wat Rupakaya is.

]e zultbeseffen dat alle verschijnselen als
een illusie zíjnel.,tdat al deze geboorten als
een wandeling in een park ziin. In goede
en slechte tijdËo of je àu welíareníbent
of gerul neerd, nooit zal er angst voor negatieÍe emoties of lijden zijn.

Ter illustratie wat voorbeelden
leven van de Boeddha.

uit het

Vele Vogels lescÉreven.

Toen Boeddha werd geboren, profeteerden wijzen dat
hij, mocht hij koning worderg de madrtigpte, universele
heerser zou worden, maar dat het meer waarschijnlijk was dat hij deze mogelijkheid zou verwerpen en
een groot leraar zou worden die licht in de wereld

T A fat Dodrupchen likmé Tenpé Nyima wil
Y V aïíï :',Í :ï;;h*:iï,Yl$:y;ïï
dat zelfs zijn tong misschien wel in verlegenheid
wordt gebracJrt, hij toch niet naar zichzelf kijkt en zegt"
Olu ik heb de kwaliteiten niet. Hij zit niet gevangen
in de acht samsarische Dharma't zoals Atisha het
noemt. Hij heeft geschreven vanuit zuivere motivatievoor hetwelzijn van allevoelende wezens. Ditzijn
de woorden van de grote meesters uit het verleden
en hij herhaalt slechts de traditie van deze oude
Kadampa meesters en brengt deze over.

brengt.

Voor hij verlióting bereikte, verwierp hij
de oositie van Universeel Heerser als was
hef een strootie, en leefde bii de rivier de
Nairamiara (Pali: Neraniará) zonder er
eniee acht oo te slaan hoé zwaar de ascese #us die hii beoefende. Dit laat zien dat
ie een eeliike smaak (d.w.z. seen onderêcfteiaf*<íet hebben voor zo#el getuk als
lijden om denectarvanverlichting te realiseren - en welzijn voor jezelf te vinden.

totin

Noot:
l. Zie HetTibetaanse boek van leven en sterveÍ! blz. 156

had bereikt,

van mensen en
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Terwijl ze zo met elkaar aan het kibbelen waren, kwam er een oude man
aanlopen. Het was een kluizenaa4 die
alleen in het bos woonde. "Eigenlijk",
zei de kluizenaal "is de reden dat alles
goed gaat in ons land niet dankzij
iemand van jullie. Het is omdat er in
het bos vier dieren leven die zo van
elkaar houden en elkaar zo respecteren
en zulke goede vrienden zijn, datze
vrede en welvaart in het hele land hebben gebracht."

L

B

Iedereen was verbaasd over wat de
kluizenaar zei, en vïoeg hem om hen

Een oud verhaal, verteld door Ringu

ïirlku Rinpoche

mee te nemen naar het bos om deze
dieren te zien. En zo ging de oude man
hen voor naar het bos, waar ze spoedig
de vier dieren vonden. Er was een
grote olifant, en bovenop de olifant zat
een aap, en op de aap zat een konijn,
en op het hoofd van het konijn zat een
vogel.

Er was eens een prachtig en welvarend
land, waar alles goed ging. Alle mensen die er woonden waren erg gelukkig.Op een dag hielden ze eetrbijeenkomst. De koning sprak als eerste, en
zei: "Dat alles in ons land goed gaat, is
dankzij mij. Ik regeer wijs en rechtvaardig over het land, en daarom is
iedereen gelukkig."

Iedereen zaghoe de olifant een vrucht
plukte en die, in plaats van hem op te
eten, aan de aap gaf. De aap gaf hem
aan het konijn, en het konijn gaf hem
aan de vogel. Zevroegen de kluizenaar hen het verhaal van deze dieren
te vertellen.

Vervolgens spraken de ministers: "Oh,
nee," zeiden zij, "dat alles in ons land
goed gaat, is dankzij ons. Wij weten
wat de mensen nodig hebben, en zor
gen ervoor dat we hen dat geven, en
daarom is iedereen gelukkig."

De kluizenaar legde uit dat deze vier
dieren de allerbeste vrienden waren,
maar datze hadden besloten dat er
een soort rangorde moest zijn zodat ze
elkaar konden respecteren en voor
elkaar zorgen. Om die rangorde vast te
stellen moesten ze hun leeftijd weten,

Ten slotte spraken de mensen van het
land: "Nee, nee" , zeiden z7j, " daï alles
in ons land goed gaat, is dankzij ons.
Wij houden ons altijd goed aan de wet
zijn aardig en vriendelijk, en daarom is
iedereen in dit land gelukkig."
12

9e

jaargang nr.1

Rigpu Nieuwsbrief

MaaÍï.19q7

De Vier Vrienden
zodat de jongere dieren de oudere
konden respecteren, en de oudere dieren voor de jongere konden zoÍgen.
Maar ze vonden het erg moeilijk om
erachter te komen wie de oudste was,
en wie de jongste, en daarom gingen
ze naar een grote boom.

En wat leert dit verhaal ons? Het laat
ons zien dat de essentie van Dharma is
om met anderen om te gaan zoals jij
wilt dat ze met jou omgaan. Als je
hallo tegen iemand zegt, zuTlen ze
hallo tegen jou zeggen. Als je naar
iemand glimlacht zal die naar jou
terug glimlachen. In het algemeen: als
je wilt dat andere mensen aardig zijn
tegen jou, moet jij eerst aardig zljn
tegen hen.

De olifant zei: "Toen ik klein was, was
deze boom netzo groot als ik." Toen
zei de aap: "Toen ik heel klein was,
was de boom net zo groot als ik.
Daarop zei het konijn: "Toen ik heel
klein was, had deze boom nog maar
twee blaadjes, en ik likte daar altijd de
dauwdruppels vanaf." En ten slotte zei
de vogel "En ik n.un een zaadje mee
uit een ander deel van het bos en liet
het hier vallen, en uit dat zaadle is de
boom gegroeid."
Wie was dus de oudste? De vogel
natuurlijk. En daarna kwam het
konij+ en dan de aap, en als laatste de
olifant. En op basis daarvan respecteerden de jongere dieren de oudere,
en zorgden de oudere dieren voor de
jongere, en de harmonie tussen deze
dieren was zo groot dat die zich buiten
het bos voortzette en vrede en welvaart naar het land bracht. Daarom
hebben Tibetanen nu nog steeds plaatjes van de vier wienden aan de muur
van hun huis, zodathun gezin net zo
harmonieus zal zijn als dat land was.

13
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Meesters van de Verlichtingsgeest
Do Khyentse Rinpoche
Enige anecdoten over zijn levenl, samenstelling door Eric Soyeux

ondenidrL Heel ziin levm werd hij bedrermd en geleid
door wonderbaarlijke wezens en hii verdween aÍ en
toe dagenlang en ging op bezoek in zuivere dimensies. Hii bracht vele dode wezens weer tot leven en
liet meerdere malen afdrukken vanzljn lichaam in
rots of steen achter.

Do Khyentse Yeshe Dorje ook wel Rigdzin jalii
Dorje genoemd, werd in het jaar 1.800 in Golo\ in het
noord-oosten van de Kham provincie in oost-Tibet
geboren. Het grootste gedeelte van ziin leven bracht
hij echter inTartsedo door (nu bekend als Kanding),
vandaar de naam Do Khyentse: Do geeft aan dat hij

uit (fartse) Do komt en Khyentse is een van

de

namen van |igmé Lingpa en geeft dus aan dat hij een
incamatie vanJigmé Lingpa is. Khyen betekent alwe.
tend/ wijs en Tse mededogend / liefdevol.
Do Khyentse Yeshe Dorje

Ziingeboorte en jeugd
Toen zijn moeder met haar echtgenoot op pelgrimstocht naar Lhasa was, bezocht zij op een gegeven moment een tempel. Daar leidden twee wouwen
de toekomstige moeder van Do lCryentse door een
muur, dre ài zelf als een deur waarnam. Ze kwam in
een rijk en prachtig paleis teredrt. Daar ontrnoefte ze
een adellijkeiongeman met wie zii de liefde bedreef.
Hierna werd zii door dezelfde twee wouwen weer
terug geleid en verscheen zij opnieuw in de tempel,
waar haar man en kennissen haar reeds drie dagen

T lorige keer hebben we het eenvoudige en
\ / UaAraden leven van Patul Rinpodre besprÈ
Y ken, de spraak-incarnatie vanfigmé Lingpa.
Dit keer zullen we het wonderbaarliike en excentrieke leven van Do Khyentse Yeshe Dorie besPreken, de geest-incarnatie van |igmé Lingpa, en de
volgende keer het onverdroten en vrlótbare levsr
van Jamyang Khyentse Wangpo de Grote, de
lióaan-incarnatie van |igmé Lingpaz
Sogyal Rinpoche werd door de 16de Karmapa,
Rangiung Ri gpáDor1e, herkend als een incarnatie
van Do Khyentse Yeshe Dorje en door zijn leraar
famyang Khyentse Chólgi Uidro als de incamatie
van Tertón Sogyal, een leraar van de Dertiende
Dalai Lama.

veqgeefs haddengezocht. De adellijke jongeman was
niemand anders dan NyenchenThangl4 de god van
het Thangla gebergte, een van de belangrijkste bergketens van Tibet. Nyenchen Thangla werd door Padmasambhavain de achtste eeuw onderworpen en tot
beschermer van het onderricht gemaakt.

Do Khyentse demonstreerde ziin leven lang de
zegenende kracht van de verliótingsgeest door
uitzonderliike mitakels. Wat ditbetreft was hij de
grootste meester in de Tibetaanse tantrische traditie in de laatste eeuwen3.

Vanaf dat moment werd Do Ktryentse's moeder een
medium en de familie was onophoudelijk getuige van
lichten, visioenen, stemmen en boodschappen Do Khyentse's familie was afwisselend verheugd en beang-

stigd, want zii hoopten dat het zegeningen van de
boeddha's waren en niet de manifestatie van demonisdre krachten.

Hif werd geborm met bijzondere tekenen . Ziinvader
was geen menseliik wezett. Van kinds af aan kreeg

Zodra Do lCryentse geboren werd ging hii in de
meditatiehouding zitten en terwijl hij een lichtstraal
die de tent binnenkwam aanraakte, reciteerde hij de
mantra van het Sanskrit alfabet.

hii in visioenen zegeningen en onderricht van de
boeddha's. FIij ontdekte vele dharmaschatten en heilige objecten als termaa. Hij maakte de realisatie van
de natuur van de geest in vele discipelen wakker en
verspreidde op onveÍïnoeibare wijze het esoterische
14
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Drie dagen na àir. geboorte verdween hij geduren-

Overal waar Do Khyentse met zijn ouders die nomaden wareri kvarÍ! zaghiidathijb$ verwelkomd werrd
door wonderbaarliike wezens en dat àj met verdriet
aÍscheid van hem namen als hij weer vertrok. Overal werd hij door dharmapala's (beschermers van de
dharma) bewaakt, gewasse& gevoed en gezegend.

de drie dagen en niemand kon hem vinden. De derde

dag zat hij weer op het kussen van zijn moeder.
Later schreef hij dat hij in die periode door een rode

wouw naar eenzuiverrijkmeegenomenwerd en in
een kristallen paleis door vele lama's en dakini's
(vrouwelijke gerealiseerde wezens) gezuiverd werd
met behulp van puur water uit een kristallen vaas.
Zlj zegenden hem en deden voorspellingen over

Onhoeting metzijn leraar

hern Vanaf dat moment zag Do Khyentse altijd liótstralen rondom zich en bollen van licht waar boeddhavormen in verschenen.

en herkenning als

incarnatie
Op een dag ontmoette Do l(hyentse een yogi die zei
dat hii Nyaog Nyima Ozer was (een grote tertón uit

de twaalfde eeuw). Deze vertelde hem dat hij op

Hii had het gevoel dat er altiid kinderen bij hem

zoek moest gaan naar Lama Sónam Chóden.
VanaÍ dat moment bleef de kleineDoKhyentsewagen naar Lama Sónam ChbCen en zei dat hij naar hem

waren om mee te spelen.
Op een dag stond hij op, gesteund door de handen
van de onzichtbare kindertje m keekhijin dehemel
waar hij het pure land van Guru Rinpoche, Zangdokpelri, ontwaarde. Guru Rinpoche deed daar
srunen met zijn gerealiseerde discipelen en dakini's
een grote offerande beoefening (Isok). Toen de kleine Do Khyentse drt zagu vulde zijn geet zich met devo

toegebracht moest worden en dat hij anders zou
sterven.
Niemand kendeechter eenlamamet dienaam m toen

de Eerste Dodrupchen, Jigmé Trinlé ózer, in de
buurt op bezoek was, besloot de vader van Do l(ryentse om het eens met hem te bespreken. Hij vertelde aan Dodrupchen allerlei anecdoten over fin znon
en woeg hem: "Kent u toevallig iemand die Lama
Sónam Chóden heet?" Hierop viel Dodrupchen Rinpoche stil enstaarde een tijdjein dehemel, en ziinharr
den bij zijn hart brengend in een gebaar van devotie
zei hij: 'ïa ik ken hem heel goed. Hij is een dharmaarniend van rrul. Ik zal je zoon in ieder gwal bfumenlort
een bezoek brengen".

tie en tranen rolden over zijn wangen. Op dat moment

kwamzijnmoederbinnen enriep uit "Ooll debaby
staat!". Hierdoor schrok hij uit zijn ervaring en viel
op zijn billen Hierna werd hii een bee$e meer als een
gewone baby.

1s

=I
o

9ejaargang nr.

MaaÍt'1.997

Rigpu Nieuwsbrief

L

Dodrupchen erkende Do Khyentse
echter nog niet officieel als de incarnatie van figmé Lingpa aangezien er
eerst bevestiging van de spirituele
autoriteiten van de zetel van wiilen
jigmé Lingpa in centraal Tibet en
van diens familie moest komen.
NadatDo Khyenbe alle testen met succes doorstaan had en officieel in
Derge getroond werd in de aanwe'

zigheid van vele hoge vertegenwoordigers van de Salsya en Drigung
scholen en de Kathok, Dzogchen en
Shechen kloosters, verhok hij met pijn
in het harf omdat hij Dodrupchen Rinpoche moest adrtedaten, naar Centraal

Tibet om zijn studies te vervolgen.

Studie en beoefening
Do Khyentse bleek een uitzonderlijkgoed geheugen te hebben en was
in staat alle lessen die hii kreeg te
begrijpen en te herhalen. In L8LL,
toen hii elf jaar was, kreeg hij toestemming om terug te keren naar
Kham en hij kreeg de titel van khenpo (geleerde) van de regent vanTibet
Temo Thubten ]igmé. Hii kreeg vele

initiaties van Dodrupchen Rinpodre
en gaf zelf op zijn veertiende in Deqge

de initiatie van Longchen

Nyingtik.

Op ziin zestiende werd Do l(hYentse teruggestuurd naar Centraal Tibet
met viff opdrachten van DodruPchen

Hayagriva

Rinpoche:
Toen Dodrupdren op bezoek kwar+ vroeg hij Do Khyentse die toen iets ouder dan een jaar was of hij hem

1. De Hayagriva (een toornige boeddhavorm) en
lang leven initiaties ontvangen van Ra-nyak Gyalse,

kende. "J4 iijbent Sónam Chóden" ik ken iou, waarom heb je mij in de steek gelaten?", antwoordde de
baby. Dodrupchen nam hem in zijn armm en met tranen in ziin ogen zei hii: "I 4 het is zq ik begriiq * *om je je zo voelt, maar tot nu toe heb ik je niet kunnen

2. Honderdduizend mandala offerandes doen in
Samye6,

vinden. Vanaf nu zal ik goed voor je zorgen!"

3. Een retraite van zeven dagen doen in Chimphuz
gewijd aan het gebed aan Guru Rinpoche,
4. De obstakels die aan het opkomen waren in Samye

Dodrupchen deed vele gebeden" zegende het kind en
vertelde zijn ouders: "Sónam Chóden was mijn naam
en niemand behalve één lama wist dat. fullie moe-

5. Een spirituele connectie maken met de heilige
berg Chakpori.

opheffery

ten allemaal met mij mee want ik vrees dat jullie
zoon anders niet lang zal levens".

Op weg naar Lhasa bracht Do Khyentse een bezoek
aan Ra-nyak Gyalse, een meester van wilde wiisheid8. Eerst was Do l(ryentse die nog maar net monnik wasgeworden, niet erg gecharmeerd van Ra-nyak

Dodrupchen Rinpoche was een van debelanqrijkste
leerlingen van figmé Lingpa. Toen Dodrupchen en
Jigmé Lingpa elkaar voor de laatste keer zagery
rnoest figmé Ungpa Dodrupchen beloven dat hii bij
hem in de buurt herboren zou worden zodat zij weer
srunen konden ziin.

Gyalse's gedrag, maar omdat ziin leraar het hem
opgedragen had, vroeg hij o- de overdracht van
Hayagriva. Maar Ra-nyak pakte eengeweer en schoot
hem in het hart. De kogel verwondde hem niet maar
16
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veranderde in een kleine Hayagriva.
Voor de lang-leven-initiatie pakte Ranyak wat as van zijn pijp en vermengde het met ziin eigen speeksel waarop
het onmiddellijk veranderde in nectar.

In Gegye ging Do Khyentse naar een
berucht nomadenkamp om vlees te
kopen en werd aangevallen door twee
losgebroken honden, een witte en een
mvarte. Met zijn zwaard hakte hii de hon-

den in tweeën. Daarop kwamen de
nomaden van het kamp en wilden hem
afrossen omdat hii de honden gedood
had. Do Khyentse deed de helften van
de honden weer aan elkaar en zij stonden onmiddellijk op en renden weg.
De ene hond met een zwarte voorkant
en de andere met een witte. De verbouwereerde nomaden maakten hun
excuses en beloofden zich voortaan
beterte gedragen. De huiden van de horden ziin als herinnering aan dit mirakel
bewaard gebleven in het Gegye
Dzogchen klooster.
In Samye deedDo Khyentse de 100.000
mandala offerandes en had een visioen
waarin vier Vairocanae Boeddha aÍbeeldingery die met de rug naar elkaar toe
zaten, hem tegelijk onderricht gaven

r{fu a<i$rqqr31<uqaÈ1

waardoor hij grote gelukzaligheid in
zijn lichaam ervoer en ongelooflijke
realisaties in zijn geest werden geboren.

Vairocana

Tijdens zijn rehaite in Chimptl de derde opdraót van
zijn meester, ervoer Do Khyentse op intense wijze de
vergankelijLheid van het leven en met diepe eerrpuntige
concentratie zocht hij toevlucht en bad tot Guru Rinpoche. Op een nacht verschenen drie toornige dakini's die tegen hem zeiden: Je bent in deze menselijke

op te heffen. De eerste dag kwam het orakel van
Samye tijdens ziin trance naar Do Khyentse en sloot
hem op in de kelder. Het was volledig duister en stemmen noemden hem bij zijn naam en bedreigden hem.
Do Khyentse dacht: "Dit is wat Dodrupchen Rinpo.

*j opgedragen heeft om te doery dus zelfs als
ik hier miin leven bii laat, hoef ik niet bang te ziin of
spiit te hebben. Zelfs als de hele wereld zich manifesteert als mïn vijand zal het me niet deren". Toen
kwamen alle obstakels tot bedaren en werd hij
dig door het orakel, dat weer in bezit genomen"poewas
door de beschermer (Dharmapala), bewijd geprezen
.h"

dimensie onzuiver geraakt door de menseliike baarmoeder. Door het grijpen naar een zelf en naar wat
verschijnt is onwetendheid ontstaan. De enige weg
is jou van je lichaam te scheiden". Ze sneden zijn
lichaam in shlkken en aten het samen met ziin bewustàjnop.Hii raakte buiten westen en toen hij weer wakker werd stond hij oog in oqg met de metgezellinnen

en gerespecteerd.
VanaÍ dat moment begon Do Khyentse terma's te ont-

van Vajrasattva. Het licht dat van hun lichamen
kwam, raakte hem en hij kreeg het gevoel dat hij een
Iichaam van licht had. Hij kreeg vele zegeningen en
voorspellingen over zijn geestterma's.

dekken, maar het was belangrijk dat hii dit nog
geheimhield.

Voor zijn vierde opdracht bracht hij zeven nachten
door in Kord zn I,rng, de beschermerstempel in Samye,
om de Chóio te beoefenen en alle obstakels volledig
17
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Do Khyentse geeft zijn monnikschap op
Omdat Dodrupchen oud begon te worden en het
belangrijk was dat het onderricht dat Do Ktryentse
ontving voltooid werd, vertrok hij weer naar Kham.
Daar gaven àjnverzorgers er de voorkeur aan in het
paleis van de koning van Derge te verblijven in
plaats van in het ascetische klooster van Dodrupchen.
DoKhyentsebleef damtelang hangen enkreeg al spoedig bericht van een dakini dat hii moest vertrekken

omdat de omstandigheden niet voorspoedig meer
waÍen.
De koning van Derge, zijn eigen verzorgers, en alle
hoge spirituele autoriteiten waÍen echter bang dat als
hii verhok, Do Khyentse een kluizenaar of een wilde

yogi zou worden. Zj wilden dat hij eenbelangrijke
lama zou blijven. Do Khyentse echter weigerde dit
en zei dat zii hem in de gevangenis zouden moeten
opsluiten om hem tegen te houden. Uiteindelijk

De eerste Dodrupchen Rinpoche

besloot men Dodrupchen om raad te vragen.
Dodrupchen vertelde aan Do Khyentse dat het inderdaad niet zijn bestemming was om monnik te blijven
en dat hij een kluizenaar moest worden en later een
Vajradhar4 een meester van het esoterisch onderricht
Bovendien zei hij dat hiizelf spoedig zou sterven en
dat het belangrijk was voor Do Khyentse om nog te

blijven.
tament, waarin hij zei te verbekken naar het pure land

Op twintigjarige leeftijd gaÍDo Khyentse zijn monniksgeloften terug aan Dodrupchen.Hii gaf hem aI
de bezittingen die hii op dat moment bij zich had.
Dodrupdren zegende zijnhaar, dat hii voortaan kon
laten groeien als teken dat hij nu een kluizenaar was
en gaf hem de witte gewaden van de tantrische
lekenbeoefenaars. Do l(ryentse gaÍ de helft van ziin
verdere bezit, zoals kloosters en domeinen' aan
Derge en de andere helft aan het Drikung klooster in
Centraal Tibet. Dodrupchen was erg blij dat Do
Khyentse een kluizmaar geworden was. Hij gaÍ hem
het advies om nu een nederig leven te leidery en
zeí:"Geef. alle voordeel en winst aan anderen, neem
alle verlies en nederlaag op iezelf'.

van Guru Rinpoche, maar dat hii drie incarnaties
zou emaneren om hem gezelschap te houden. Daarna verschenen ongelooflijke lichtstralen uit het hart
van Dodrupchen en losten op in Do tGrymtse. Uit de
letter AH in Dodrupchen's hart verscheen een tweede letter AH die in Do Khyentse's hart oploste. Do
Khyentse verloor het bewustzijn en had de ervaring
van Vajragolven. Toen hij weer bii kwam, was
Dodrupchen verdwenen en drie dagen lang verbleef
Do l(ryentse in een staat waarin alle grove en subtiele gedachten opgelost waren en Rigp+ zijn wijsheidsnafuur, spontaan wakker gemaakt was.
Later voelde Do Khyentse verdriet omdat hii wist dat
Dodrupchen overleden was.
Toen het nieuws kwam van het verscheiden van
Dodrupchen kwam hij terug naar Yarlung, de zetel
van Dodrupchery om respect te betuigen aan ziin
lichaarrl maar weigerde de taak van regent op zich

In het jaar 1821 namen de meester en zijn discipel met

veel droefheid afscheid van elkaar. Zii wisten
elkaar in dat leven voor het laatst zagen.

datzli

te nemen.

Do Khyentse vertrok naar Rekong, noord-oostTibet,
wuur fu! een tijd doorbracht oP een knekelveldrt.
Hii werd echter spoedig geveld door pokken. Twee
weken lang was hij buiten bewustziin. Hii had aller-

Tot grote schrik van iedereen in Derge legde hii zijn
gewaad van tantrische lekenbeoefenaar af en liep
voortaan in gewone kleren rond en bradrt ziin tijd als
jager door in de wilde gebieden van Golok, waar hii

lei visioenen en ontving zeven terma's van Guru
Rinpoche. Na een visioen van DodrupchenRinpoche
herótelde hij, maar hij had een maand nodig om bij
te komen. Weer ervoer Do }Cryentse een visioen van

vele gedode dieren en gestorven mensen weer tot leven

bracht.
Getuigen vertelden datDo l(ryentse de dieren die hij
schoot eerst gewoon opat, daarna alle botten weer bii
elkaar plaatste en de huid er weer overhem deed- Daar-

Dodrupchen waarin deze in de hemel te midden

van liclrtskalen versdteen als een prachtig lichtlichaam
gekleed in lic-ht Z$n zetel werd door vier dakini's vastgehouden en hij gaf Do Khyentse zijn spiritueel tes18
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ziin wiend gestorven was. Hij rende achter de stoet
aan en bekende geschrokken ziin bedrog en smeekte Do Khyentse om ziin wiend weer tot leven te

Do Khyentse Rinpoche als leraar

wekken. Do Khyentse kwam terug, maakte een
uitte:'DZX', en vertnok weer. Toen
de jongen spoedig weer bijkwarn, was hij uiterst
teleurgesteld dat hij weer terug was, want hii wÍrs op
weg geweest naar een puur land. Hij rende achter de
stoet aan, werd een discipel van Do Khyentse en
later een gerealiseerde beoefenaar.

Do ICryentse gaf veel onderricht op diverse plaatsen
in l(ram en stichtte kloostersdie de Longóen Nyrngtik haditie volgden. In 1823 kreeg de gezellin van Do
I(hyentse een dochter die later met de koning vanTrokyap, een van zijn discipelen, kouwde.

oproepend gebaaq,

Op een van zijn reizen kwam Do l(hyentse langs
een gevaarlijke beqgpas die al versdreidene slaótoffers

Do Khyentse stichtte het Kyilung klooster dat later
de zetel van zijn lijn van incarnaties, de Alak Zenkar Rinpoóe's, geworden is.
De tegenwoordige Alak Zenkar Rinpoche, Thupten
Nyim4 is een van de grootste geleerden van de
Nyingma school, een ware verborgen bodhisattva die
in London een zeer bescheiden leven leidt.

geëist had.

Hijzeitegen zijn reisgenoot: "Laatzien dat je moed
heb en duw mij en miin paard van het pad".Deze
deed dat en Do Khyentse verdween in de Ngulchu
rivier, tientallen meters lager. "Nu is mUn lama
dood", dacht zijn reisgenoot en sprong hem achterna. Het paard, Do Khyentse, zíjnzwaard en de reisgenoot lieten aÍdrukken in de rotsen aclter alsof deze
van modderwaren. Bmeden lietDo Khyentse zijn reisgenoot achterop àjn paard plaatsnemen. Toen zii
weer omhoog klommen liet het paard bij iedere stap
afdrukken in de rots achter.
Vanaf die tijd waren er geen dodelijke ongelukken
meer op dit pad.

Do Khyentse werd de leraar van versóeidene konin-

gen van de provincies van Kham en begon overdracht te gwenvan zifnterma onderriót aan eerr groter
publiek.
Ook wist hii bewondering en vrede in de geet van
de rebelse oorlogsheer Gónpo Namgyal
op te wekken en hem te inspireren tot
het bewijden van vele gevangenen.

Een andere keer reed Do Khyentse
sarnen met zijn discipelery Ózer en
de koning van Chakla uit Tartsedq

Patrul Rinpoche en de tweede
Dodrupchen Rinpoche werden
ziin discipelen.
Op een dag slachtte Do Khyentse een ooi en nodigde

met aangestoken lampen een meer

in. De koning verloor zijn moed
toen het water bii de manen van
zijnpaard reikte en ging onverrichterzake terug.
Do Khyentse en Ozer gingen verder en verschenen na een tijdje
uit het meer. Hun kleren waren
niet nat en hun lampen nog aan.
ózer verteld e dat Ài gezamenlijk een
huis met vele verdiepingenbereikt hadden dat omringd was door driemuren

Dodrupdren en Pahrul Rinpoche
uit voor de lunch. Debegeleiders
van Patrul Rinpoche dachten dat

deze zeer ontstemd zou zijn want
ze wisten hoe heftig hij tegen het
doden vandieren was, zelfr hetkleinste insect. I\Áaar tot hun verbazing zaten
de drielama's gezellig keuvelend het
en vele dieren. Ozerbleef buiten wachvlees
op te eten.
AH, calligrafie van Sogyal Rinpoche
ten en Do Khyentse werd door mensen
Later zei Patrul Rinpoche tot zijn leerin het wit gekleed binnengeleid. Ni+.
lingen: "Hoe had dit dier beter profijt
kunnen trekken van haar lichaam? Drie gerealiseermand weet watDo l(ryentse meebracht uit hetmeer.
de meesters genoten van haar vlees, voor haar zal er
geen lagere wedergeboort e àjn" .
Op een dag besloten twee ionge herders die van Do
Toen er een epidemie van pokken inTartsedo uitbrak
Khyentse gehoord hadden, hem op de proef te stelwerd de Tweede Dodrupchen Rinpoche, Phuntsok
len.
Eénherder deed alsof hijgetorvenwas, de ander r,ende
Jungne, diep geraakt door het lijden vtrn de mensen
en besloot hij de epidemie op zich te nemen.
naar Do Khyentse en zijn gevolg en vroeg of er gebeZodra hijziek werd stopte de epidemie.Toen vedclaande
den gedaan konden worden voor zijn wiend die net
hii: "Een yogi hoort te sterven als een loslopende
gestorven was. Do Khyentse Rinpoche kwam naast
hond", en liggend op straat gaÍ hii de geest.
het lichaam zitten en rookte drie pijpen. Hij deed de
Spoedig kwam Do Khyentse eraan sarnen met ziin
as op het hoofd van de simulant en ging weer weg

zoon, Rigpé Raltri. Do Khyentse riep tegen het

zonder enig gebed te doen. Do Khyentse en zijn
gevolg vertrokken en de jongen kwam er achter dat

lichaam vanDodmpchou'"Wat lig je daar als een zwerf19
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hond op straat!", en gaf het een schop. Daarop ging
het lichaam van Dodrupchen in de meditatie houding
zitten alsof het levend was en verbleef gedurende een
week in die houding. Toen Raltri dlt zagondervond
hij een grote schok en deze maakte de natuur van de
geest in hem wakker. VanaÍ dat moment zei hij altijd
dat zijn belangrijkste leraar Dodrupchen was.

Aan het eind van zijn leven gaf Do Khyentse overal
les, zelfs in de straten vanTartsedo.

Do Khyentse Rinpoche sterft vroegtijdig
De ongebruikelijke levensstijl vanDo Khyentse inspi-

reerde ondanks alle tekenen van realisatie niet altijd

geloof en devotie inziin omgeving.
Een van ziin ooms bleef zeer sceptisch en zei altiid dat
hij niet begreep hoe zo'n hoge lama als Do Khyent-

se 'als een ordinaire zond.aat' dieren kon doden.
Bovendien vond hijhet weer tot leven wekken van
wezens maar toverij. Ook vanuit de traditie werd het
controversiële gedrag van Do lCryentse Rinpoche
niet onverdeeld geprezen.
De goede oorzaken voor Do Khyentse om als wonderen verrichtende excentrieke fulku door het leven
te gaan raakten uitgeput. In 1866 liet hij in de meditatie houding gezetenzijngeest oplossen in de dharmakaya staat van het absolute en gaf hij de levenskracht
die hij nqt over had aan Jamyang Khyentse Wang-

po. Vele manifestaties van regenbooglidrt in verschillende voÍïnen venschenen en hielden dagen aan.

Na de crematie van ziin lichaam vonden zijn discipelen in de as regenboogkleurige relieken (Iib.: Ringsel) met de vorm en grootte van een ei.

In de volgende Nieuwsbnef zal het leven van Jamyang Khyentse Wangpo de lichaam-incarnatie van
|igmé Lingpa wiens bijdrage als vemieuwer, instandhouder en hersteller van vele tradities ongeëvenaard is aan de orde komen.
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Noten:
1. Een groot gedeelte van Tibeta'nse biograÍieën (tib.
namthar leven en bewijding) bestaat uiteen opsomming van
alle leraren van een meester, het mderricht en de initiaties
die hij of zij ontvangen en weer doorgegeven heeft en de
discipelen die hem ofhaar gevolgd hebben. In dit verhaal

ervan te herstellen worden dezc schatten weer mtsloten door
reincar:raties van leerlingen van Padmasambhava, teÍón's

is deze informatie tot een midmum beperkr Ee'n volledi-

niet onhoeten om hun bestemming als leraar en vooral als
ontdekker van dharmaschatkn (terma's) te kunnen volbnengen, sterven zij vroegtijdig.
6. Samye is het eerste Hooster dat in Tibet gebouwd is in
de tijd van Padmasambhava.
7. In de grotten van Chimphu gaf Padmasambhava de overdracht van zijn esoterische leringen voor het eerst aan 2ij1
leerlingen.

genaamd.
5. Als hoge incarnaties de juiste omstandighrden in hun leven

ge biograÍie van Do Khyentse Rinpoche vindt je in het
boek 'Masters of Meditation and Miracles" van Tulku
Thondup.
2. Hoog gerealiseerde wezens hebben de geestkacht om te
bepalen of zij vmrbetwelzijnvan wezens t€n€ zullenkomen
in een volgend leven Meestal geven zij daar zelf ook aanwijzingen over. Het meest beke,nde vooóeeld is dat van de
I(amapa die aanwiiziagen geeft waar €n warrrcer €n bj welke
ouders hij herboren zal worden. Een leraar hoeft ook niet
persé als één persom tenrg te

Iingla

Wilde wijsheid wordt ook wel vertaald als waanzinnige
wijsheid. Irraren ktrnnen zich soms op een voor ontLe
8.

kmen, zols tijvoonbeeld Jigmé

gewone dualistische geest weinig verklaarbare manier
ge&agen. Datkan sms zijn om mze mncepteir die wij over
spirinnliteit hebben te doorbreken en ons te introduceren

die in &ie persmen gereimcaneerd is. Het aantal incar-

naties waarin iemand terug kan komen is onbeperkt en
aÍhankelijk van omstandigheden. Voor meer informatie
over Jigmé T ingl'a zie het artikel over het leven van Patnrl
Rinpoche in de vorige Nieuwsbrief (dec. '96).

in een grotere dimensie van zijn" maar ook doenlerare,n vanuit hun groter inzicht voor het welzijn van rryezens dingen
die wij niet kunnen overzien en vaak veel later begrijpen.
In de Tibetaanse taditie spreekt men van de "cïazy wisdom
tradition'en smmige lerarea zmls bijvoorbeeld Sogyal Rinpoche, belichamen dit aspect van de dhaÍma meer dan

3. Vanuit het boeddhisme besaat er een rationele, doch niet

empirische, verHaring voor wonderen. In de dimensie van
verlichtingsgeest zijn, kort gezegd" de mogeli.l'lfieden mein-

dig. Mrakels als manifestaties van de verlichtingsgeest
zijn in onze beperkte werkelijkheid punr en alleen aÍhankelijk van devotie, ontvankelijkheid en openheid van geest

anderen.

(geloof kan bergen verzetten). Een sceptische atmosfeer zal
weinig nrimte geven vu de manifestatie v41 di4gen die buiten de gewone, &ralistische e,n concephrle geest vallerr Vol-

Boeddha's.

9.Vairocana is de centale Boeddha van de vijf Dhyani
tfij staat voor de wijsheid van dharmata en is
de belichaning van het Zicht, het panoramisch aldoor&ingend gewaarzija Nebavipassana t{i wudt daarm vaak
afgebeeld met vier hoofden die naar alle richtingen kijken
10. De Chó is sen visrralisxtiebeoefening waarin men, kort
gezegd, beschouwt dat men het eigen lichaam als een lijk
achterlaat en dat het daarna door de laacht van menha
getransfcmeerd wordt in necbr dat aan alle bcddha's, levende wezens en demonen aangeboden wordt. Het is een
gevorderde beoefening die alleen gedaankan wordenindien
men euige realisatie heeft van verganke$lsheid e,nleegte van

in een begimengeest
& 7nt
een geest die open en mtvmlalijk is, de mogelijkbeden oeindig. In de geest van een expert, iemand die de weftelijlfieid
op een beperkte, ingevulde en vastgelegde manier ervaaÍt,
gens

rcester Suanki

Rchi zin

zijn er bijzonder weinig mogelijkheden.
De zestiende Karmapa, RiglÉ RangiungD{e,inwieirs aan-

wezigheid vaak nirakuleuze verschijnselen voorlcwamen,
zei altijd dat bet tij@erk van mirakels voutij is. Van de vierde Doetpche,n Rinpocbe, Thrpt€nïhinlé hlzÀng, die tegenwoordig in Sikkim woonl wordt gezegd dat hij dezelfde
capaciteit tot het vertmen van wonderen heeft als Do Khyentse Yeshe Dorje, maar hij is er vanaf zijn zesde mee
gestopt. lJrj zegl dat het in deze tijd niet passend is en
obstakels v6ff ds ls€dílhaÍlharma creëeÉ Als je meer wilt
weten hoe mirakels vanuit boeddhistisch standpunt verklaard wordea dan is 'Blessing Power of the Buddhas,
Sacred Objects , Secret l:nds ' van Norma lrvine een aanrader. Bove, dien vertellen vele anecdotenuithet onderricht
over de kracht van devotie en geloof, bijvoorbeeld het verhaal hoe Asanga retraite deed (blz. 181 uit Het Tibetaanse
boek van leven en sterven) en het verhaal van de tand van
de Boeddha uit de Kunzang Iamé Shyalrrng van Patnrl

onaÍhankelijk bestaan.
11. Op knekelvelden werden de lichamen van gestorvenen

achtergelaten om door wilde dieren opgegeten te worden.
In tegenstelling tot onze begraafplaatsen, die nogal vredig
zijn, waren knekelvelden gevaarlijke pleliken waar heftige
emoties zoals angstvrij spel hadden Allerlei geesten, spoken en beftige energiei:n waardeir daarrond en er werdzwar-

te magie bedreven. Het was in Tibet gebruikelijk dat
gerealiseerde beoefenaars (van bjvooóeeld de Chó) naar
dit soortplelken gingen om de stabiliteit vanhrm beoefening te testen.

Bronnen:
'X/íasbrs of Meditation and Mracles, The Longcben Nyingtik Lineage of Tibetan Buddhism", TulkuThondrp, Shambhala.
Ondenicht van Sogyal Rinpoche.

Rinpoche @lz.l73).
4. Terma's zlin

mdanicht en oliecbn die docr kdmasmbhava
zijn leerlingen zijn verborgen en verzegeld- Wanneer de
tijd er rijp voor is om de dharma te vemieuwen en de kracht
en
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Geluk betekent vrijheid
Een samenvatting van een interview met de Dalai L-ama over de overlevingsstrijd van zijn volk,

door Henk Heerink

'Ín eenrecentinterrriew heeft deDalai Lama ziin
I oiriu gegeven op de problemen waar ziin land
Ien volk door toedoen van de Chinezen mee

De Chinese politiek en haar gevolgen.
China oefent sinds 1959 volledige controle uit over
het land, het volk en de kultuur van Tibet. Door het
vestigingsbeleid van Chinaziin deTibetanen nu een
minderheid geworden in eigen land. Als dit beleid
nog vijftien jam duurt - aldus de Dalai Lama - zullen deTibetanen hun specifieke identiteit verliezen
en hun spirituele oriëntatie voor een materiële hebben ingeruild. Of boeddhistische structuren en instituten in Tibet dan zullen overleven is niet zekeq

geconfronteerd worden. Zelf woont hii sinds L959
in ballingsdtap in India, nadat China een olxtand
van ziin aanhangers hardhandig de kop indrukte.
OÍrdanks de voortdusrde harde politiek van Peking
tegenover Tibet bliift de Dalai Lama de geweldloze wijheidsstriid prediken- In 1989 ontving hij

hierwoor de Nobelpriis voor de vrede.
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Zijne Heiligheid legt uit hoe hii tot zijn keus is geko'
men. Na het raadplegen van een orakel trokken
Tibetaanse lama's doorTibet en gebieden in China
waarTibetanen wonen. Dat resulteerde in een liist van
vijfentwintig kinderen die mogeliik de reihcarnatie
van de Panchen Lama konden zijn. De volgende

maar van belang is dat een eenvoudige in de ethiek
gewortelde spiritualiteit blijft bestaan en wordt overgedragen aan volgende generaties. Zi staat garant voor
het ontstaan van een goede samenleving van deugdzrune mensen of ze nu gelovig zijn of niet.

Het geluk van zijn volk gaat de Dalai Lama voor alles
ter harte. En dat geluk stoelt volgens Zine Heiligheid
niet in de eerste plaats op materiële welvaart, maar
op de vrijheid om op democatische wiize zelf over
de toekomst vanie land te kunnen beschikken.

stap was vast te stellen of de authentieke rei'ncarnatiezich onder hen bevond. DeDdai Lamalegtuit dat
er verschillende methoden bestaan om dit te bepalen. Zjne Heiligheid beperkte de liist tot slechts drie

jongens door inzicht na veel meditatie en gebed.

De visie van Zijne Heiligheid op de toekomst
van TibeL
De Dalai Lama is bereid om altijd en zonder voorwaarden met China te onderhandelen
overTibet. In een evenfuele asso.
ciatie van Tibet met China
zou Peking de defensie
en de buitenlandse politiekvanTibet mogen
behartigen. HetChineselegerkaninTibet
blijven, maardeTibe'

hij de belangrijkste beslissingen in ziin leven genomer ook het besluit in 1959 om in ballingschap te gaan
Hierna heeft hij elk van de drie namen op een papiertje geschreven en in een iizeren bal
getopt Dmr de drie ballen in een
kom door elkaar te hutse.
lensprong eréénuit Dit
gebeurde tot drie keer
toe. Op deze wljze
was de Dalai Lama
eryan overtuigd de
iuiste reïncarnatie

Hoe vreemd het ook moge lijken, op deze wijze heeft
e.-

gevonden te hebben:
dezoon vaneenherder,

tanen moetenhet zelf-

beschikkingsrecht over
hun eigen levensstijl terug
krijgen. In tegenstelling tot

wiens eerste woorden
zouden ziin geweest: "Ik

het parl ement in ballingschap

ben de Panchen Lama, mijn kloosters liggen inTibet en China."

gebruikt Zijne Heiligheid nooit het woord
'onafhankelijkheid' en hii geeft toe daarvoor ook
forse kritiek te krijgen vanuit eigen gelederen.

Het is heel belangrijk - aldus Ziine Heiligheid - dat
de Tibetanen hun spiritualiteit in zelfbeschikking
kunnenbeoefenm. Als er een oplossing is gevonden
met de Chinezen zal hijterugkeren naarTibet, een

Tot nu toe hedt hii jonge Tibetanen ervan kunnen weerhouden een guerillasfuijd teontketenen. Doorzo'n oor-

log zou Tibet veel van de sympathie, die het nu
wereldwijd geniet, verliezen.
De pogingen van Zijne Heiligheid om kontakt met
de Chinese leiders op te nemen zijn tot nu toe door

tijdelijke regering benoernm en ziin ambtm neerleggen
om een gewoon buqger te worden. Het is zelÍs moge
lijk dat de Tibetanen beslissen dat het instituut van

Dalai Lama overbodig is geworden en dat hij de
laatste Dalai Lama zal ziin
De Dalai Lama ziet een verklaring voor de westerse interesse in hetTibetaansboeddhisme in demateriële oververzadiging en een gebrek aan innerlijke
bewediging in het Westen. Ook Tibetanen worden
door de westerse levensstijl aangetast DeDalai [.ama
is er echter tegen dat Christenen van religie veranderen. Elke religie en elke vorm van spiritualiteit
kan de behoefte aan innerlijke bewediging vervul-

China genegeerd. Men is daarentegen een camPagne begonnen om hem persoonliik aan te vallen en zijn

geestelijk gez:rg te ondermijnen.

De keuze van de elfde Panchen Lama
Een pregnant vooóeeld daarvan is de bemoeienis van
Peking met de keuze van de reincarnatie van de
tiende Panchen Lama. Deze stierf in L989 in Tibet en
is de hoogste geesteliike leider na de Dalai Lama. De
Chinezen accepteerden de keus van de Dalai Lama
niet en bepaalden hun eigen keus door zelf. zomaar
de namen van drie iongens in een gouden um te
stoppen en er éénuittetuekken. Hetljkt eenpolitieke
keuze want hij is de zoon van een besfuurslid van de
communistische partii.

len.

De boodschap van Zjne Heiligheid voor ziin aa*
hangers in de hele wereld is ten slotte 'TIelP onsTibet
redden, dan kanTibet de mensheid helpen."

De zesjarige jongen die deDalai lama uitkoos wordt
op een onbekendeplaats gevangen gehoudar DeDalai

Lama weest voor diens leven.
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De kerstretraite in Kirchheim met Sogyal Rinpoche
Liiden en geluk ziin uiteinde-

liik

len dat ik daar ooit nog wagen over heb. Zou het nou
komen doordat alles hier zo goed georganiseerd en

één smaak.

voorbereid is? Als iets goed georganiseerd is kan
het onderricht zonder

Dagboek van een rrctraite

mig probleem tot stand komen.

Ie merkt als het een keer niet goed georganiseerd is
dat alles stagneert. Rinpoche heeft het steeds warm.
Alle ramen moeten open. Buiten sneeuwt het als op
een kerstkaart. Dank je Henk, ik heb het niet koud.

Vrijdag

l\ f iet gemediteerd vanmorgen, gem tijd. Thee
I \ I gezet voor onderweg en nog meer lappen en
I \ truien en sjaals ingepakt. Henk had me

Maandag

gewaarschuwd dat het in Kirchheim koud kon zijn,
erg koud. Ik heb het altijd al koud, was ik toch maar
naar Handel gegaan, dat ziet er hiervandaan minder
stressie uit. Gestopt bij de grens om nog een brief op
de post te doen waar aI een Nederlandse postzegel
opzit. Daar ontmoet ik mijn wiendinnetie Mieke.
Voorzichtig wagen wU aan elkaar waar de reis naartoe gaat en hebben de grootste lol als de eindbe.
stemming dezelfdebliikt te ziin. Het hotel is prachtig,
de zaal is mooi en ontzettend koud. Ik zoek een plek

Rinpocheis met hoonen al verhuisd naar dekantvan
de zaal waar de rrunen zitten. LJ;ij zit de hele tijd
voor een open raaÍrL het is min tien. De vertalers zitten in dikke jassery mutsen en sjaals naast hem. Ze
geven geen kri-p, ik ben zo ontroerd door ze, door

lekker tussen mensen in. Rinpoche is er om half acht.
zegt dat het vandaag niet zoveel uitmaakt in
welkeshoomje zif of helemaal nognietsgevolgd hebt
Vanavond tsok. Er zitten zo'n750 mensen in de zaal.
Die zitten er om half twaalf nog, ruggetjes recht,
oogjes wijd open.Ik kan niet slapery ben niet moe,

over hoe een verkeerde lichaamshouding de subtiele winden van ademen, bewegingen van het
lichaam en gedachten je instabiel kunnen maken.
Als de subtiele winden rusterg rust ook de geest.

hun commitment, hun devotie. De sprankelende
liefde fussen Rinpoche en de vertalers vertedert de
hele zaal. Alle hekel die ik had aan het luisteren
naar bandjes met die stemmen ertussendoor is voorgoed getransformeerd. Vandaag heeft Rinpodre het

Hij

Maar ik zit al vier dagen uit vermoeidheid in een steeds
wisselende houding zelÍs het nieuwe kussentie komt
zijn belofte niet na. Ik probeer rechtop te zitten maar
alles doet zeer.

wil ook niet naarbed.

Zaterdag
C'een gezamenliike meditatie of Ngóndro vanmoqgen.

Dinsdag

Ikmis rrÍn
bol
gegaan
als
ze de tsok
Sangha, waren die uit hun
meegemaakt.
Hier
is iedervan gisteravond hadden
shop
zie
ik een
In
de
Ratnakosha
een nog zo weemd.
Als
ik
naar
zielige
het
halvemaanvormig kussentie.
hoopje kijk dat overgebleven is van miinkussentje is
de koop gauw gesloten. Nu houdt miin liif het vast
langer vol. Het onderricht gaat over Shamata. Rinpoche is zo helder, of ben ik toevallig helder? De vertalersTom en Karin verkagen de lezing net zo dat ik
alles nog veel beter hoor. Wat een weelde eigenlijk.
Gisela leidt de Hollandse studiegroep die uit 36 man
bestaat. Morgen worden we gesplitst.

Elke ochtend doe ik de groeps-ngóndro. Wat is dat
toch een feest. Ik hoop dat we gauw een Practicing
Sangha in Nederland kunnen creëren dan kan ik dit
veel vaker doen. Omdat ik mii al in de auto op weg
hier naar toe had voorgenomen een dagboekje bii te
houden sleep ik steeds een bloknootje met me mee.
In de vorige retraites maakte ik nooit aantekeningen

Verse warme broodjesvan de supermarkt.

Zondag
Ngóngdro in het Duits. Met nafte haren schaar ik me
om viif voor zeven's morgens voorzien van een sPe'
ciaal voor deze refuaite gemaakte Ngóndromix in een
al even koude bij-zaal. Vanochtend geeft Rinpoche
de mondelinge overdracht van de gehele Ngóndro.
Ik voel me heel compleet. De lessen gaan zo diep en
uitgebreid in op Shamat4 dat ik me niet voor kan stel24
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Vrijdag
Als ik doodga ben ik nog steeds heel
erg aanwezig, alleen zonder de pijn
in m'n lijf. Alles hangt af van hoe ik
nu leef. Hoe ik nu leef bepaalt mijn
hele toekomst, goed of slecht, ik ben

de ontwerper en sloper van mijn
eigen gedoe. Het onderwerp vandaag is devotie en het wordt me op
een nog veel dieper niveau duidelijk
dat devotie te maken heeft met mijzelf. Dat vanuit devotie naar Rinpoche, naar Guru Rinpoche, naar
vriendm en familie enz het uiteindelijk
terugkomt bij mrjzelÍ. Hoe mijn devotie mijzelÍ in een ander licht zet en
daardoor iedereen om me heen. Sommige mensen lopen morrend en grommend rond. Devotie wordt altiid met
gemengde gevoelens ontvangen.

want voordat ik iets opgeschreven had was Rinpo-

Zaterdag

che al weer twee zinnen verder en had ik constant het
idee meer te missen dan op te steken Nu lijkt het vanzelf te gaan. Alles wat ik in het Engels mis vang ik

8 uurvanmorgen tsokTerwiil ikrustig in de zaal
zit te wachten tot het begint is mijn papagaai al aan
het pakken voor de terugreis. Zenuwachtig zit hij skategieën te verzinnen om morgen niet in de file van
thuiskerende skieërs te komen. Mooi voorbeeld weer
van niet in het hier en niet nu zijn. Nou wil het dat

Orn

in het Duits op. Echte Europese eenwording ontstaathierin Kirdrheir& navel van hetuniversum. Orn
l.L uur's avonds zet het grote oud en nieuwfeest in.
Iedereen op ln feestelijkst. Rinpoche in een donkeólauw kostuum met wit overhemd. Met champagne
in de hand en luid deTara en Windpaard-gebeden
zingend gaan we '97 in.Ik wil nooit meer anders.

de helft van de organisatie niet vemomen had dat er
vanochtend tsok zou zijo dus de omstandigheden zijn
niet optimaal. Rinpoche blaast de tsok af. Maar's middags is er volop tsok. Een hele woliike die overgaat
in een soort receptie. Hapjes en drankjes zetten het

Woensdag

aÍscheid in. Ik

Nog meer Windpaad. Vandaag is het zo leuk, zo licht.
Veel beoefening, heerlijk. De les gaat vandaag over
dat wat we dood noemen, het lijk, dat we altijd maar
meeslepen ons hele leven lang, overal naartoe. Ik
moet daarvreseliik om lachen. Hetlióaamiseen illusie, hoofdkwartier van mrjn ego. En ik me maar zorgen maken of mijn haar wel goed zit'

wil niet weg, nooit meer weg, ik wil

dat alles precies zo blijft als het is nu. Maar zo àin de
kaarten niet gechud gewoon lekker naar huis en met
samsara op schootvoor debuis hangen. Liidenen geluk

zijn uiteindeliik één smaak.
Anneke Hakman

Donderdag
Met Mieke geluncht. Zij heeft het net zo naat d'r zin
hier als ik. We praten uitg$reid over alle wat we meemaken en hoe simpel het leven eigenlijk is vanuit het
hier gecreëerde perspectief. Ik weet hoe makkelijk i(
weer eerunaal thuis, het slachtoffer ben van miin
agenda. Hoe zet ik de papagaai die oP rruin schouderzit,die mijn hele agendauit/nhoofd kent enhem
bii ontwaken luidkeels staat voor te dragor, uil Ik mediteer elke dag, sta er woeger voor op, maar de papagaai ook. We leren wat voor oorzaken er allemaal zijn
die ons af kunnen leiden en ook wat we ertegen
kunnen doen. Ik sórijf alles koortsachtig op in miin
hier samengestelde soort esperanto.

25
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Yerslagen van de kerstretraite in Handel
J ezelf

daadwerkelij kde ruimte geven
jaren dat ik miizelÍ daarin tekort heb gedaan. De

T /aak ervaren wij hoe weinig in ons leven aÍhan\ / keliik is van met het verstand genomen besluiY ten en hoeveel er afhangt van schijnbaar

Tonglen beoefeningen lieten mii voelm dat ik niet alleen

mijzelf maar ook anderen tekoÉ deed. Hoe groot
mijn liefdeloosheid is maar vooral hoe grmt mijn verlangen om dit te transformeren. Ik begon de grootsheid en de onschatbare waarde van de dharma te

onbelangrijke gebeurtenissen en indrukken die plotseling de innerliike richting van ons essentiële wezen
onthullen (Lama Anagarika Govinda).

ervaren. Er restte mii weinig anders dan de hele
Zo besloot ik drie iaar geleden lid te worden van de

week intens dankbaar ziin dat ik in Handel, bii Rigpt
maar vooral bij mezelf was aangekomen.

ECI. Na mijn aanvankeliike blijdschap over het
gezichtssolarium dat ditbesluit mij opleverde raakte ik aI snel gefrusteerd over het feit dat ik elk kwartaal een boek diende te kopen waar ik niet op zat te
wachten en waar ik bovendien geen geld voor (over)

De vieringen op oudeiaarsavond en nieuwjaarsdag
waren een prachtige manier om uitdrukking te geven
aan deze dankbaarhei4 ook al was het mij de meeste tijd volslagen onduidelijk wat de ware betekenis
van mijn handelingen en woorden was. En zie hier
opnieuw een prachtige mogeliikheid om miin dankbaarheid uit te drukken ten opzichte van mijn mederetraitegangers en narnens hen (ik ben maar even zo
vrij) alle mensen van het Rigpa cenhum die deze week
voor ons mogelijk en mooi hebben gemaakt.
Het gezichtssolarium is nooit een succes geworden,
twintig minuten stilzitten met als enig resultaat een
brandend hoofd bleek te veel gewaagd. Ondertussen heb ik geleerd stil te ziften maar nu met als resultaat een brandend hart. Een hart vol weugde over de
onthulling van de innerlijke richting van mijn wezen-

had.
Hoe groot dus mijn vreugde toen ik op een dag Het
Tibetaanse Boek van Leven en Sterven (hierna'Het
BoeK) aantrof. Tibet had al jaren mijn belangstelling
sterker nog, mijn ticket voor een reis naar Tibet lag
al klaar. Later ontdekte ik dat Het Boek mUn ticket
was voor de reis die ik eigenlijk wilde makery de reis
naar binnen (maar, wees eerliib via Lhasa naar Rigpa
heeft ook wel wat!). Ik las het boe( startte mijn loopbaan biiRigp+ ontmoefte Sogyal Rinpoche en was
(wie niet?) diep onder de indruk. En zo kwam het dat
ik 27 december verhok naar Handel.

We verbleven met zo'n 40 mensen in een oud en
hier en daar ook erg koud, klooster. Zes uur per dag
werd besteed aan intensieve beoefening. Voor de
Boekcursur en Stroom 1- studenten bestond dit
voornamelijk uit zitmeditatie en Tonglen-beoefe'
ning. In een andere ruimte werd door de Stroom 2studenten de Ngóndro-beoefening gedaan. Daarnaast beoefenden we de Hart Soetr4 Goeroe Yoga en
bekeken we prachtige video's van Sogyal Rinpoche.
De rest van de tijd waren we druk met corweebeurten (waarmee sommigen'dharma-miles' hoopten

Erica

Een zachtheid, die ruimte biedt
T Jet schijnt dat de monniken na hun intrede in
l-l het voormalige kapucijner-klooster in HanI Idel geen lang leven beschoren was. Door

(bedankt nog Dieter en Ronne), heerlijk eten (hulde
aan Roger en Iolanthe) en wandelingen (we hadden
sneeuw, prachtige zonsopgangery bossen en veel
frisse (lees'koude') lucht). En dan waren er de goede
gesprekken" de herkenning, de troostende woorden
maar vooral: de rust.

de Spartaanse levenswijze waar:mee men zoveel
mogelijk de voetsporen van Jezus volgde, lag de
levensverwachting opt zo'nviiÍ jat. Dat vemam ik
van Sid, de gastheer van "De Weysí, waar wederom de kerstretraite in Nederland plaats vond. Tenminstg als ik het goed bqi.r*p, want net als vorig jaar
moest ik me instellen op zijn buitenlands accenf dat
hem overigens op een bepaalde manier nog sympathieker maakte.

Vooral de eerste dagen was ik zoveel mogelijk alleen.
Ik begon te ervaren wat het is om jezelf daadwerkeliik de ruimte te geven en voelde de pijn van aI die

Waar ik ook op in moest spelen was de retraite zelf.
Gedeeltelijk tegen wil en dank omdat een retraite voor
mt altiid onverwachts en plotseling daar is; mij losrukkend uit een emotionele versnippering van kr.vaad-

te veqgaren) slapen(velm ontdekten hoemoeze eigen-

lijk waren) onderlinge uitwisseling van massages
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In die zin werd de retraite een vaardig middel voor
me, zijhet biina'opgelegd' door de leidende rol die
ik had.
Vooral in de geleide Guru Yoga enTonglen-beoef*'
ningenmerkte ik dat ik werken konmet watik tegen
-kom en dat ik opnieuw geinspireerd raakte door de
retraite en de mensen. Voor mii was het waardevol
om te werken met die emoties; woorden uit het hart
omdat woorden uit het hoofd vaak zo koud zijn en
geen toegang verschaffen tot die bron van zachtheid.
Een zachtheid, die ruimte biedt aan wat er in ie
omgaat en in je huist zonder het vedrten ertegen Dan
is er plotseling plaats voor verdriet en oP een dieper
niveau voor liefde en mededogen. Het mededogen
dat Rinpoche ons zo vaak laat áen.

heid, gekwetstheid, angst, verdriet en weemoed
rondom de breuk met miin vriendin.
Tegen wil en dank ook, omdat ik samen met Eric,
Nynke en ]ohan geacht werd de retraite te leiden. In
hoeverre het leidery dan wel lijden zou wordery
stond me niet duidelijk voor ogen; maar een feit was
dat ik die taak op me genomen had en daarmee aan
de gang moest.

Moe van emoties en steeds terugkerende bespiege'
lingen en nog moeier van ze vast te houderl arriveerde

ik in Handel.

Toó schuilt erin die moeheid krachf

ze maakt je

uit-

eindeliik kwetsbaarder. In die spiraal van negatieve
emoties als kwaadheid, gekwetsheid en angst of
iuist in het vechten ertegen waarbij de kou je om het
hart slaat, krijg ie behoefte aan watmte en licht, aan
een enkel woord en een diepe rust.
Daarin kun je soms opeens los laten en kom je bij die
zachtheid waar Rinpoche het zo vaak over heeft en
die hij zovaak laat zien.

Maaftr 1997

Alle lagen van bescherming komen dan zo kinderliik eenvoudig aan het lidrt De houding die ik me eigen
gemaakt heb, de onzekerheid die daarachter ligt,

n
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het zo vaak bezig zijn met wat anderen doen en
denkery de angst voor eigen verantwoordelijkheid.
De angst om projecties, beelden en concepten Ios te
laten, ook de concepten van Dharma en hoe het is om
te werken met de emoties die je tegenkomt in je
dagelijkse leven. Om dat te zien als het pad vind ik
het moeiliikste wat er is, ookal weet ie dat Rinpoche
dat zo vaakbenadrukt.'Rauw' zijn in ie emoties zonder referentiekader.

Maaft

1997

flen uitleg mter de contut zoaartn debeoe f fening o an Tsok plaatsoindt ten behoe .Ll a e o an dqenen die een Tsok mcegernaakt
hebbm en niet anetm

uat het ilíhoudL Door F-ric

Soyan.
Tsoks op ÍetÍaite
Velen die een retraite met Sogyal Rinpoche
bezocht hebben en daar eenTsok beoefening
meegemaakt hebben zullen beamen dat dit
een indringende ervaring kan ziin. Urenlang
worden onbegrijpeliike Tibetaanse gebeden"
beoefeningen en rituelen gedaan. Tibetaanse

Ik heb het gevoel dat veel hiervan herkenbaar was
in de groep vanzdnvijfendertig mensen die de retraite meemaakten. In eerste instantie valt er zoveel
te kijken naaÍ en te letten op wat anderen denken en
doen, zoveel te proiecteren, waardoor je juist zo
geconfronteerd wordt met iezelf.

muziek wordt keihard gespeeld, grote hoe'
veelheden voedsel worden aangeboden en
"Besdrermers van de Dharma" worden aangeroepery kortom: het is een grote abraca-

dabra van gebeurtenissen waar je als

Tegelijkertijd valt er in de groeiende atmosfeer ook
zoveel te delen en daarin school, naar miin idee, de
kracht van deze kerstretraite.Uiteindelijk is iedereen
met dezelfde dingen bezig en juist door gezamen$k
naar onderricht te luisteren en beoefening te doery
ontstaat die ruimte en openheid waarin er iets breekf
waarin ie àet dat het er niet zozeer om gaat wat er
opkomt, maar hoe je ermee omgaat.

buitenstaander heel verschillend op kunt reagereru Momenten van grote inspiratie min de sfeer
opgenomen worden kunnen zich binnen een

half uur afwisselen met extreme irritatie over

"Moet dat nou echt persé zolang duren" en
"Wat heb ik nou te maken met deze Tibetaanse kerrnis".

Sogy"l Rinpoche vindt het belangriik dat geen
van zijn studenten zich buitengesloten voelt of
van Tibetaans boeddhisme iets mysterieus en

In die ruimte groeien vertrouwen, warmte en mededogen enis er deweldadige aanwezigheid van debron
waarvan we allemaal weten en waarin we ons geborgen weten als we ons hart maar openen.

ontoegankelijks maakt. Om die reden worden op retraites vaak alle aanwezige sfudenten betrokken bij het feestelijke gebeuren van
een Tsok, ondanks het feit dat traditioneel
gezien Tsok eigenliik een beoefening is die
tot het Tantrisch of Vajrayana boeddhisme
behoort en de nodige uitleg behoeft om in de
juiste context geplaatst te kunnen worden.

Ramon de Geus.

lVat is de context nu eigenlijk?
Het Vajrayana onderÍicht
Bekeken vanuit het Rigpa curriculumvalt een
uitgebreide uitleg van Tsok" inhoudelijk gezien
in de context van Stroom4. Stroom 4 behan-

delt namelijk het onderricht over sadhanabeoefening de beoefening van de l.ama, Yidam
en Khandro volgens de Nyingmapa/Dzogchenlijn van het Vajrayana boeddhisme.
Het Vajrayana boeddhisme is het esoterisch
onderricht van de Boeddha dat hij privé aan
een selecte groep leerlingen overgedragen
heeft en dat pas veel later bekend geworden
is als onderrdeel van de boeddhistisctre leer. VooraI in Tibet is deze leer in eenste instantie dankzij het ondenicht van Padmasambhava bekend
en onderdeel van de cultuur geworden.
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Tsok
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Het belang van Tsok
Het pad van het Vajrayana
begintmet de initiatie. Tijdens
een initiatie plant de leraar als
het ware een zaadje van de
verlichtingsgeest in de geest

Zj krijgen hierdoor samen een hele sterke
verbinding. Het zuiver houden van deze verbinding is
van cruciaal belang om vervan de leerling.

In Tibet heeft het Vajrayana sterke invloed op de culfuur uitgeoefend. De populariteit van het verhaal van
Milarepa en de dynamiek van zijn verhouding met
zijn leraar Marpa is hier een goede illusbatie van Voor

lichting
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te bereiken - meer is er

eigenlijk ook niet nodig. Een

Tibetanen is het vajrayanavoertuig iets heel vanzelfsprekends geworden en zij hebben een diepgeworteld vertrouwen in dit principe gekregen terwijl
wij in het Westen hiervoor de spirituele cultuur en
omgeving ontberen. Het grootste verschil tussen

analogie die Sogyal Rinpoche
gebruikt is die van een kaars.

Dit is de reden waarom het volgens mij passend is
om enkele basisprincipes over de beoefening van
Tsok toe te lichten. Hopeliik zal deze uitleg meer wagen beantwoorden dan het oP zal roePen. Mocht

Onze boeddhanatuur is als
potentieel in ons aanwezig
maar we hebben er contact
mee verloren. Het onderricht
herinnert ons aan datpotertieel
dat hier met een kaars vergeleken wordt. Een initiatie ontvangen is alsof die kaars
aangestoken wordt. De karmische winden van onze conflicterende emoties zijn echter
sterk en dreigen iedere keer
de vlam uit teblazen. Het volgen van het onderricht van de

dit laatste het geval ziin dan raad ik ie aan om een van
de vele uitstekende boeken over het Vajrayana oftewel Tanbisch boeddhisme te lezen m geduldig ie beoe'

leraar over liefde, mededogen
en devotie voedt de vlam en
maakt hem sterker.

een Tibetaanse beoefrnam van het boeddhisme en een

westerse is dat een Tibetaan veel meer geneigd is
gewoon te doen wat hii hoort te doen zonder zich speciaal af te wagen waarom, maar gewoon vanuit ziin
vertrouwen in de boeddha's en zijn leraar handelt.
Een westerse leerling echter zal niets doen voordat
hij precies weet hoe en waarom hij het doet.

fening te doen en de Stromen te volgen totdat
desbetreffende onderwerPen aan de orde komen.
Als het Vajrayana aspect van Rinpoche's onderriót

wordt
men
initiaties heeft ontvangen
belangrijk
als
pas
middel is om onze vereen
doeltreffend
omdat het
de Dharma en de
de
Boeddha,
de
Lam4
binding met

De beoefening vanTsok

je ondanks alle uitleg nog steeds niet bevalt, wees dan

gerust met de wetenschap dat de beoefening van
meditatie en bodhicitta volstrekt geschikt zijn om je
spirituele pad tot een goed einde te brengen.

Sangha te herstellen en ons spiritueel te regenereren.
Op deze manier gooien we de kostbare gift die een
initiatie is, niet te grabbel in de veldslag van sÉunsara en blijft de spirituele verbinding met de Lama en
dus onze innerlijke leraar, onze spirifuele essentie,

Sogyat Rinpoche geeft een inzichtvolle beschrijving
van de verwarring die we soms creëren als we iets
niet begrijpen of er problemen mee hebben.
Hij zegt namelijk dat voordat je een situatie begrijpt
deze vaak volstrekt onaanvaardbaar en schandalig

lijkt terwijl als je goed ingelicht wordt en van de

behouden.
Sogyal Rinpoche zegl: "Stof verzamelt zich automatisch, men hoeft er niets voor te doen". Om deze
reden zegt Rinpoche aan zijn leerlingen dat het

situatie op de hoo{fte wordt gebracht alle op zijn plaats
vall Voorgaande emotie die vanuit onbegrip
"p"l
kregen zijn belachelijk geworden en je gaat je er ach-

hij om twee keer per maand op de zogenaamde

belangrijk is om dagelijks tebeoefenen. Aan degenen
die belangriike initiaties ontvangen hebberu waagt

*i

Tsokdagen szunen te komen engezamenlijkTsok te
vieren Want Tsok is eigenlijk niets anders dan feesï
een feest vanherkenning vanie fundamentele nafuur
en die van anderen.

teraf biina voor schamen.
Aan de situatie zelf echterisde hele tiidnietsveranderd

Het enige wat veranderd is, is dat ie het nu wel

begrijpt en dat je onwetendheid omtrent die zaak verdwenen is. Rinpoche adviseert daarom als je iets

niet begrijpt in de context van dharm4 je er niet
teveel over op te winden maar er gewoon op te verhouwen dat het in de loop van de tiid duidelijk zal
worden enbijvoorbeeld de wagen die jehebtinie hart
te bewaren als je naar onderricht luistert.
29
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Voor wie zijn Tsoks bedoeld in het kader
van het Rigpa Curriculum?
Stroom 3 en Stroom 4 studenten
Voor Stroom 3 en Stroom 4 sfudenten die een volledige overdracht (initiatig in het Tib.: Wang) van
Goeroe Rinpodre en Vajrakilaya ontvangen hebben,
is het twee keer per maand bijwonen vanTsok een
heelbelangrijkemanier om de spirituele connectie (in
het Sanskriet: samaya) in stand te houden. De initiatie
vanGoeroeRinpoche en Vajrakilayazijn in Rigpa het
meet gangbÉur en samen met die van Vajrasattva voor
Stroom 3 en 4 het meest nuttig om te ontvangen.

Initiaties ontvangen
Initiaties worden meestal bij Rigpa retraites gegeven
door hoog gekwalificeerde meesters die Sogyal Rinpoche uitgenodigd heeft. Sogyal Rinpoche raadt
mensen af om bij veel verschillende lama's initiaties
te ontuangen. Tegenwoordig komt het voor dat niet
gekwalifi ceerde mensen zich lama of spirifuele leraar
noemen. Zj hebben echter geen volledige training it
de traditie gevolgd en zijn niet door een authentieke meester bekrachtigd. Het aantal boeddhavormen
waar men een initiatie van kan ontvangen is talloos
en het komt voor dat mensen die van de ene initiatie naar de andere gaan, eindigen met een hoop verplichtingen" zoals dageliikse mantra recitatie, die ze

niet waar kunnen maken. Beloftes die zlj op een
bepaald moment hebben gemaakt, kunnen ze niet meer
naleven. Het hele principe van eenbelofte is dat de
positieve kracht ervan oneindig is, als men zich
eraan houdt. AIs men zich erniet aanhoudt is het nega
tief. Rinpoch e zegl dat deze negativiteit een soort spirituele verontreiniging voortbrengt die zeer
doordringend is en iedere voorspoed en inspiratie op
het pad vemietigt.
Het ontvangen van een initiatie kan oneindig veel goeds
voortbrengen maar is een serieuze aangelegenheid,
die men dus metkennis vanzaken en vooral toewijding

dient te ontvangen. Als men wel een initiatie bijwoont en men is niet zeker vanzichzelf., is het daarom verstandig om deze in eerste instantie als een zegen
te ontvangen. Waak ervoor om in de inspiratie van

het moment allerlei geloften te doen die ie niet kan

waarmaken.

Shoom3 sfudenten die geen volledige overdrachtvan
Goeroe Rinpoche en Vajrakilaya ontvangen hebbery
worden van harte uitgenodigd omTsoks bij te wonen"

maar het is facultatief. Het is voor hen meer van
belang om zidr op hun Ngóndro-beoefening te concentreren.

Boekcursus, Stroom

l

en Stroom 2 sírdenten

Verscheidene mensen van de Boekcursus, Stroom 1
en Shoom 2 studenten hebben op een refuaite een Tsok
30
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met Sogyal Rinpoche mee{iemaald m willen misschien meedoen als er een Tsok in Nederland

plaatsvindt.
Dit is op zich helemaul .oÍi niet nodig voor de
beoefening en zoals al eerder vermeld" is er
kans dat het zonder gedegen begrip van wat er

gaande is, alleen maar verwarrend.
Aan de andere kant is Tsok een feest waar
iedere geinteresseerde welkom is. De beste
beoefening om dan voor jezelf te doen is zitmeditatie en het reciteren van de Vajra Goeroe
manha Het isnietmogelijk ommetoudere stu-

4Là-rF-lrr4

denten de sadhana's mee te lezen of mee te zin-

I

gen. Vajrayana teksten mogen traditioneel
gezien alleen worden gelezen wanneer de lama
de overdracht én de uitleg ervan heeft ge{teven.
Voor Shoom 2 studenten is het ooknog niet nodig
om aanTsoks mee te doery maar op zich ben

je welkom Het is ie eigen verantwoordelijkheid om eventuele opkomende twiifels, verwaruing of weerstand omtrent Tsok te
verhelderen met een oudere student. De beste
beoefening om dan voor jezelÍ te doen is het reci-

teren van de Vaira Goeroe mantra tiidens de
Tendrel Nyesel en deVajrasattva manha tijdens
Vajrakilaya en NarakKong Shak Het is echter

hier ook weer niet passend om met oudere
sfudenten mee te lezen of mee te zingen.

Rigpa Re-Membership

De perioden wanneer je welke manfua doei zullen door degene die de beoefening leidt duidelijk

aangegeven worden.

€e, mogelikbeíd om %ígpa
Materiaal

le ondersÍeunen

Materiaal voor beoefening wordt uitsluitend
beschikbaar gesteld op deStromen tiidens ret-

Optiel

raites. Voor sfudmten van Skoom 3 en 4 die nog
geen Tsokbeoefening boek hebbery zullen apar-

te Tsokboekjes geproduceerd worden. Deze
bevatten echter geen Vajrakilaya en Beschermersbeoefening en mogen niet mee naar huis

fe ontvangt 3 x per jaar de Rigpa Nieuwsbrief en
wordt regelmatig van alle aktiviteiten van Rigpa
op de hoogte gehouden. Ook kunie gebruik
maken van de bibliotheek. ]e betaalt

genomenworden.

fl. 300,- per iaar

Ik hoop dat met dit artikel de vele vïagen over

Optie 2
Je ontvangt hetzelfde als in optie L en kunt tevens
op Rigpa cursussen E % korting kriigen. Je betaalt
fl. 480,- per iaar of fl.. 40,- per maand.

dit onderwerp beantwoord zijn. Dit zijn in
ieder geval de instructies voor dit moment.
Nieuwe ontwikkelingen hierover zullen in volgende Nieuwsbrieven behandeld worden.

of.

fl. 25,- pet maand.

Optie 3: Je kriigt hetzelfde als in optie 2 en een
abonnement op het internationale Rigpa magazine
View. ]e betaalt fl.7200,- per jaar of fl. 100,- per
maand.

Literaturulijst:

tfdden Teachings of Tibet, Tulku Thondup
Dzogchen and Padmasambhava, Sogyal Rinpoche
Boeken van Trungpa Rinpoche.

Vraag voor meer informatie de folder aan!
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Het Rigpa curriculum
middels het zogeheten Lojong-onderricht en
wordt er ook een begin gemaakt met de voorbereidende oefeningen van het Vajrayana-boeddhisme.
In Stroom3 enStroom 4zaldieper op het vajrayana- en dzogchen-onderricht worden ingegaan.

De Stichting Rigpa verzorgt een cursusprograrn-

m4 waarin

training in de studie en
beoefening van het boeddhisme wordt aangeboden. Hierin staat het Tibetaans boeddhisme en
met name het onderricht van Sogyal Rinpoche
centraal. Dit onderricht heeft zijn basis in een
ononderbroken traditie van overdracht van meester op leerling, die terugvoert naar de Boeddha.
Het cursusprograrruna bestaat uit een introductiecursus gevolgd door een meerjarig studie- en
beoefeningsprogramma, waarin alle facetten van
het spirituele pad aan bod komen.
een graduele

Alle Rigpa cursussen staan onder begeleiding van
door Sogyal Rinpoche en Rigpa getrainde instructeurs. Er is naast uitleg over het onderricht en de
beoefening gelegenheid tot het stellen van vragen,
uitwisseling van ervaringen en studie. Ook zullen
er geleide meditaties en visualisaties gedaan worden. De nadruk in de cursussen ligt meer op het
zelf ervaren dan op theorie. Studie en beoefening
zijn geen doel op zich, maar staan in het teken van
de integratie van het onderricht in ons dagelijks

Introductiecursus
De introductiecursus is gebaseerd op Het
Tibetaanse boek van leven en steryen van Sogyal
Rinpoche. Hierin zullen diverse thema's van het
boek kort behandeld worden. De cursus bestaat
uit een kennismaking met de basisprincipes van
meditatie, het beoefenen vÉrn compassie, reflectie
op levery doo4 karma en de betekenis van "boeddhanatuur": de potentie die ieder levend wezen
heeft om volledig zijn verlichte essentie te laten
ontwaken. Ook zal aandacht besteed worden aan
het volgen van een spiritueel pad in de moderne
maatschappij, devotie en de unieke relatie tussen
Ieraar en student.

leven.

Het volgen van het Rigpa studie-en beoefeningcurriculum is een stapsgewijze inleiding tot het
volgen van een compleet spiritueel pad; geworteld
in een authentieke spirifuele traditie, relevant voor
iedere tiid en cultuur.

De stromen
Nadat men de introductiecursus heeft gevolgd, of
een retraite met Sogyal Rinpoche heeft gedaan, is
het mogelijk om deel te nemen aan het internationale Rigpa-curriculum. Dit meerjarig studie- en
beoefeningsprogramma is gebaseerd op het
authentieke onderricht van Sogyal Rinpoche. Het
hart van het curriculum wordt gevormd door
audio- en videofragmenten van het meest sprankelende onderricht dat Rinpoche de afgelopen
jaren op retraites en lezingen over de hele wereld
gegeven heeft. Bij de cursus is een handboek
beschikbaar met transcripten en studieteksten.
Het eerste jaar van het curriculum ("Stroom L") is
verdeeld in drie blokken en daarin worden onder
meer de eerder genoemde thema's van Het
Tibetaanse boek van leven en sterven nader uitgewerkt. Stroom 2 is verdeeld in zes blokken en
duurt twee jaar. Hierin wordt dieper ingegaan op
het trainen van de geest in liefde en compassie
32
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Introductiecursus:

Praktische informatie over de

Het Tibetaanse boek van leven

Boekcursus

en sterven

GRONINGEN
Data:

Een introductiecursus

Maart:
April

in meditatie, het ontwikke-

len van mededogery devotie en de basisprincipes
van spirituele beoefening.

I

-J{r

o
71

Voor meer informatie: Tineke Bouma 0503'133441

de Geest.

ervaart wat de betekenis van de thema's is en
daarbii 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 avonden in Amsterdam
en start weer in het naiaar in sePtember' nadere

in de volgende

Nieuwsjorief. In Groningen vindt de orsus plaats

àe

19 en26

Kamerlingh Onnesstraat
Groningen

De cursus staat open voor iedereen die kennis wil
maken met bovengenoemde thema's. De bedoeling van de avonden is dat de cursist door middel
van instructies en gezamenlijke beoefening direct

data hiernaast.

De cursussen worden gegeven door oudere studenten van Sogyal Rinpoche.

Na het volgen van deze introductiecursus is het
mogeliik met Stroom 1 te beginnen.
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2"9,\6 en 23 + een zondag

Plaats: Vipassana Meditatie Centrum

Sogyal Rinpoche ziet het "Het Tibetaanse boek
van leven en sterven" als basishandleiding voor
degenen die het Tibetaans boeddhisme in het algemeen en zijn onderricht in het biizonder, willen
beoefenen en in praktijk brengen. Rinpoche onderscheidt in het boek vier fundamentele thema's, de
zogenaamde vier Peilers: Meditatig de geest thuis
brengen; Mededogen" het wensvervullende juweel
in iezelf wijmaken; Devotie en de beoefening van
goeroe-yoga; en Reflectie over leven en sterven leidend tot dat wat eraan voorbij is, de Natuur van

op woensdagavond,

uur

Kosten: fl9|+- minima fl7Q-

"Zoals de Boeddha in zijn eerste leing zei, is de usortel
aan al ons lijd.en onwetendheid' Onwetendheid IiiH ein deloos, totdat we onszelf eraanbeaijden, en zelfs als we
ons ap het spirituele pad begeaen hebben, wordt onze
zoektocht erdoor oersluierd. Maar als ie dit onthoudt,
en het ondenicht in je hnt koestert, zul ie langzanet hand het onderscheiilingsoertnogen ontwilJcelen om de
ontelbarc oerwaningen aan onwetendheid te herlcennen
aoor wat ze zijn, zodat ie nooit ie oerbondenheid in
geaaar brengt of je perspectief oerliest."
Uih "Het Tibetaanse boek van leven en sterven",
Sogyal Rinpoche.

informatie hierover volgt

6 woensdagavonden van 20.00 tot 22.15
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Stroom L
De haining bestaat uit drie blokken van 10 avonden.
Er zal in het najaar een nieuwe Stroom 1 beginnen.

Stroom 2
Stroom

2" blok 6: op zondagen van 10.30 tot 13.00
en 14.30 tot 16.30 uur:

April:
Mei:
Juni:

6 en20
4 en 11
1

uur in Amsterdam:
9,76 en23
7,1,4,2'). en28

April:
Mei:
Juni:

blok 2 start in april op de zondag in het cen-

trum Kirtan in Utrecht.
Op d" donderdagavond vindt in Amsterdam blok 3
van de Stroom L die in september is begonnen plaats.

4,7'1,

Stroom 2, blok 2 in Groningen op de woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur
Maart: 19 en26
April: 2,9 en"L6 en23

Data:
Stroom L, blok 2: op zondag in Utrecht van 10.30 tot
13.00 uur en14.00 tot L6.00 uur, alleen voor degenen
die reeds blok 1 gedaan hebben:

April:
Mei:
Iuni:

uur

Stroom 2" blok3: op woensdagen van 19.30 uur tot
2L.45

1,

1997

Data:

De data hiervan ziin nog niet bekend.
Ze voor de inhoud en voorwaarden tot deelname voorgaand artikel. Bii ieder blok van de Shomen hoort als
studiemateriaal een map met alle teksten van de
audio- en video fragmenten. Deze is uitsluitend voor
deelnemers beschikbaar.
Sboom

MaNt

Mei:
Juni:

6 en20

4en25

14,21en28
4

Plaats: Zieblz. 33 voor Groningen en hiernaast voor
Amsterdam

8

1, blok 3 : op donderdag van 19.30 uur tot
21.t[5 uur in Amsterdarn, alleen voor degenen die reeds

Stroom

Pnjs:

blok2 gedaan hebben:
April: 70,24enzondag27
Mei:
1,8en29
en26
5,72,19
Juni:

Stroom 2

blok
Minima
Per

f1.165,-

n.135,Hele Stroom in een keer, fl. 400,-; minimafl.3?5,Donateurs van het Re-membership (optie 2 en 3)
kunnen 25/o kofirng kry g"^.
Deze prijzen zijn inclusief materiaal.

Plaats:

RigpuCentrum
Sint Agnietenstraat 22, Amsterdam

Opgave:
Maakbeheffend bedrag over naar Rigp4 Amsterdarn,
giro nr.: 3533736 o.v.v. " Stroom 2, blok 3", of
"Sttoom \ blok 6". Zodra ie bedrag overgeschreven is, ben je ingeschreven.
Cursisten van Stroom 2 inGroningen kunnen aldaar
betalen.

Kirtan
Hoefsmederijstraat t/ o nr. 35, Uhecht

Prtjs:

f1.16F,-; minima fl. 135,Stroom L blok 2
Stroom 1, blok3
ft.765,-; minima fl. 135,Hele Stroom in een keer, fl. 40Q-; minimafl.325,Donateurs van het Re-membership (optie 2 en 3)
kunnen E%kornnrk rgut.
Deze priizen zijn inclusief handboek.

Opgaae
Maak beheffend bedrag over naar Rigp+ Amsterdarn,
giro nr.: 35337% o.v.v. "Stroom 1, blok 2,Utrecht",
of "Stroom 1, blok 3, Amsterdam".Zodraje bedrag
overgeschreven is, ben je ingeschreven.
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Tonglen-avond en Phowa-avond

I

Jrir

Maandagaoond oan 1,9.30 tot 2L.30 uur in Amsterdmn

o

Meditatie en tonglen-avond

-J
-J

Deze beoefeningsavond is toegankeliik voor iedereen

die bekend is met meditatie en enigszins bekend
met de tonglen-beoefeningery bijvoorbeeld door het
lezen van hoofdsfuk twaalf uit HetTibetaanse boek

g,

van leven en sterven, over mededogen.

Zijne Heiligheid Sakya Trizin

Voor de pauze wordt zitmeditatie beoefend en worden kleine sfukjes voorgelezen uit Rinpoche's boek.
Na de pauze worden geleide tonglen-beoefeningen

Gebeden voor gestorvenen

gedaan.
De avonden zijn ookbedoeld voor mensen die regelmatig de oefeningen willen doen. Accumulatie van
zit- en tonglen-uren ziin bijvoorbeeld onderdeel van
Sboom 1.. Hoewel de avonden een rydus met een gelei.
delijke opbouw vormen kunnen zii ook los van elkaar
bezocht worden.

In de Nieuwsbrief van december'95 stond een stuk
over het Rigpa Sponsorprogramma dat speciale
mogeliikheden biedt om Rigpa als Internationale
organisatie te sponsoren. Via het sponsoren van
gebeden voor ziekery stervenden en gestorvenen
door middel van een donatie van fl. 3000- is het
mogelijk om aan dit programmamee te doen.
Wat misschien niet voor iedereen duidelijk is, is dat
het ook buiten dit sponsorprqlramma mogeliik is om
gebeden voor stervenden of gestorvenen te vragen.

Phowa-avond
Een keer per maand op de maandagavond rond
volle maan wordt in plaats van tonglen een Phowabeoeferdng gedaan. De avond bestaat uit twee delen'
Tiidens het eerste uur wordt zitmeditatie beoefend.
In het tweede uur wordt in plaats vanTonglen, een
geleide Phowa-goeroeyoga gedaan, dit is een beoe-

Traditioneel wordt hier altiid een bijdrage voor
gewaagd. Hierbii bepaal je zelf hoe groot ie biidra-

fening ter voorbereiding op het moment van de
dood (ziehoofdstuk 9 en 13 van HetTibetaanseboek
van leven en sterven).Tiidens deze beoefening wor-

te leggen voor de gestorvene door geld te geven
voor een goed doel, en het legt ook een karmische ver-

ge is.

De bedoeling van zo'n donatie is een goede oorzaak

binding met de lama die het geld ontvangt en de g&eden doet. Het gaat dus niet zozeer om de hoogte van
het bedrag maar om de oorzaak en de verbinding die
men legt.
De donaties die wordengegeven gaan salnen met de
nrunen nÉtar naar lndia: de kloosters v an Z.H- Sakya
Trizin, Dodrupóen Rinpoche enDzogchen Rinpoche. In het Rigpa Centrum op de Agnietenstraat
wordt ookbeoefening gedaan voor debetreffende personen en de namen worden ook doorgegeven aan de
één jaarrehaite gangers inDzogdtenBeara in Ierland.

den ook de namm van zieken en gestorvenen genoemd
en wordt er beoefening voor ze gedaan. Het is moge'

liik om nÍunen door te geven van overledenen voor
wieiegraag beoefening wilt (laten) doen. Zie volgend
artikel.
D ata Tonglen en Phout a- ao onden;

April:
Mei:
Juni:

Tonglen 7, 14, en Phowa 2L
Tonglen 5,12, enPhowa 19
Tonglen 2,9,16, enPhowa23

Kosten:

f 10,Í.7,50voor minima en degenen die aan

Mensen die namen willen doorgeven kunnen dit
opgeven aan het secretariaat ten name van Eric Soyeux. Het is hierbij van belang om de volledige
naar& dafum en oorzaak van overlijden en de geboortedatum of leeftijd door tegeven. Mensen diebelang-

de Stromen meedoen.

stelling hebben voor het groter opgezette
sponsorprogriuruna kunnen een Engelstalige folder
hiervan aanwagen.

Meditatie avond Groningen
Mensen die in Groningen de boekcursus hebben

Erratum

gedaan kunnen op devolgende data doorshomen naar

de meditatie.avond op de woensdag.

Data:
Mei:

14,21,,28

ln de vorige Nieuwsbrief is door een fout in de layout de naiun van Dzogchen Rinpoche per ongeluk
onder een ander plaatje terechtgekomen. Met excu-

Iuni:

6

ses van de redactie.
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100.000.000 MANTRA'S

Maart.1.997

ïhpe van de Maand
Veel abonnees van de Nieuw$'rief hebben zidr de afte
lopen tiid opgegeven voor de Tape van de Maand.

Er ziin nu al meer dan 160 mensen die maandelijks
het recente ondenicht van Rinpoche thuisgesfuurd

è

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 tapes, en hii toonde zich in Lerab Ling opnieuw heel verheugd in de
groeiende verspreiding ervan.

\'l
ll

kunt je telefonisch opgeven voor de Tape van de
Maand bij het Rigpa centrum in Amsterdam. De
kosten zijn f 15Q- perjaar. Het is helaas niet meermoge
lijk om de tapes van de vmraÍgaande maanden te krijgm; welzijnde tapesvan demaandeniuli en augustus
1996,met onderridrt uit Lerab Ling,losin de winkel
verkrijgbaar.
Je

'(l

Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum
In het kader van beoefening heeft Sogyal Rinpoche
ons gewaagd om met z'n allen over de hele wereld
100 miljoen Benza Gum manfua's te reciteren. Het reciteren is op 21 oktober, de sterfdag vanTeÉón Sogyaf de voorganger van Sogyal Rinpoche, begonnen.
Het is de bedoeling dat wij dit in een jaar voor elkaar
krijgen. De L00 miljoen mantra's worden op advies
van Dzongsar Khyentse Rinpoche gedaan om gunstige spirituele omstandigheden voor de Rigpa sangha te creëren. Dzongsar Khyentse Rinpoóe heeft
ook geadviseerd om zoveel mogelijk lich$es te offe-

Pas Yenschenen
'This b&k will lnrplrc.nd !rrcngrhdn rou.
eil.ilrn[

SOCYAL RINPOCHE
dí Ír. tera
H i !..q./

^!rh'

Dr.s

FACING
DEATH

ren.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om bij te dragen aan deze gezamenlijke inspanning.
In de Tibetaanse traditie wordt vaak op deze manier
gezamenlijke beoefening gedaan. Het is een vaardig

&
FINDING

middel om positief potentieel als groep te verzame-

HOPE

len. De teksten zeggen dat het positief karma van het
reciteren van 100 milioen mantra's aan iedere persoon

A Curtlt r,, rh( [nou,,ntrl nn,.l
Sprrrtrrl C-rrc.l rhc Dïrnr

die meedoet toe zal vallen. Dit heeft met groepskarma te maken: het karma van daden die als groep
uitgevoerd worden, komen aan ieder persoon van de

CHRISTINE
LONGAKER

groep evenredig toe.
Het aantal mantra's datgedaan is,

wordtperlandbii

gehouden en iedere maand aan Sogyal Rinpoche
doorgegeven.In de afgelopen maanden zijn in Neder-

Hetboek van Christine Longaker over stervensbegeleiding is onlangs in Amerika uitgekomen. Zij
doet een grooe boektournee in de Verenigde Staten

land reeds meer dan 3 miljoen mantra's gedaan en
internationaal meer dan 25 milioen. ]e kunt de aantallen die je doet doorgeven aan het centrum: 02G
6238022. Het beste is ze iedere keer aan het begin van
de maand door te geven.

in de maand maart en in april in Engeland en lerland.
Het boek wordt op het moment in het Nederlands vertaald. Waarsdrijnlifi zal Christine in het naiaar Neder-

land bezoeken ter gelegenheid van het uitkomen
van de Nederlandse vertaling. De Engelse versie is
binnenkort bijZam, de winkel van Rigpa te verkrii
gen.
36
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Bezoekende leraren
en komende retraites
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Retraites

Jigmé Khyentse Rinpoche

I

Zomer-retraite in Dzogchen Beara

CONFIDENT COMPASSION

Van 20 iuni t/m 29 iuni vindt in Dzogchen Beara, het
lnternationale Retraite Centrum van Rigpa in Ierland
een zomer-rctraite plaatsmet Sogyal Rinpoche enDzigar Kongtrul Rinpoche.

TulkuligméKhyentse Rinpodre werd geboren als de
zoon van Kahgyur Rinpoche, een belangrijke meester in de Nyingmapa traditie. Hij werd herkend als
de geest incarnatie van ]amyang Khyentse Chókyi
L"odÍii de meester van Sogyal Rinpoche, en is een leerIing van Dlgo trCryentse Rinpo&".Hij verbliift al langere tijd in de Dordogne waar hij het retraite centrum
Chanteloube leidt.

Zomer retraites in Lerab Ling
31. mei ím 30 augustus wordt voor de
oudere sfudenten van Sogyal Rinpoche een Drie
Maanden Rehaite georganiseerd.
Voor de degenen die niet zolarrg kunnen komen is
er een 6 weken optie van 19iuli t/m 30 augutus en
een 3 weken optie van 9 t/m30 augustus.

Van zaterdag

jigmé Khyentse Rinpoche zal op uitnodiging van
Shechen Tennyi Dargyeling (en in samenwerking
met Rigpa en Shambhala Centrum) onderricht geven

over ConÍident Compassion:

Donderdas 15 mer
AmsteiÍ<erk
Amstelveld 10 / aanvang 20.00 uur

Beginners en Stroom

l

Retraite

Zaterdag2S juni tlmzaterdag 12 juli.

toegang fl 2QVan 16 tot 20 mei zalJigmé Khyentse Rinpoche
onderricht geven in US THUS, ziin centrum in
Friesland. Op 16 mei zal Rinpoche een lezing in
Groningen geven.

Stroom 2en3Retraite
Zaterdag 19 juli tlm2 augustus.
De folder zal automatisdr naar donateurs van het Re-

membership en naar cursisten gestuurd worden.
Vraag als je interesse hebt de folder aan bij het secre'
tariaat.

Dzigar Kongtrul Rinpoche
Vooraankondiging

Dzigar Kongtrul Rinpochewas een naasteleerling van
Z.H. Dilgo KhyentseRinpoche en een incarnatie van
de grote Jamgón Kongtrul Lodró Thaye. Hii verbliift
in de Verenigde Staten en heeft aldaar jarenlang les
gegeven op de boeddhistisóe universiteit Naropa

Institute.
Dzigar Kongtrul Rinpoche zal op ?3, A en 25 mei in
Amsterdam onderricht geven over Sharnatha and
Vipashyana.
Vrijdag 23 mei zal Dzigar Konghul Rinpoche een openbare lezing geven.
U kunt binnenkort bij het secretmiaat meer informatie
verkrij gen: 02A-6238022.
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Mas ik even voorstellen:
Introduktie

Maart \997

De ZANI-gfOep!

Een mogelijkheid tot deelname
Tot april 1997 is er nog een mogelijkheid voor particulieren of bedrijven om financieel te participeren
in de ZAM groep. Dit kan door het kopen van aandelen van FF 10.000 (franse francs!) per aandeel. De
Tertón Sogyal Stichting die bestuurd wordt door
het ICB, houdt te allen tijde het grootste deel van de

Sogyal Rinpoche heeft in de afgelopen jaren vaak
gezegd dat het van groot belang is dat er een organisatie wordt gevestigd die het Dhmma onderricht
in het algemeen en Rinpoche's ondenicht in het bijzonder in de wereld kanbrengen.
De International Coordination Board (ICB) heeft in
l,erab Ling in októer 19% een plan goedgekeurd waar-

aandelen.

bii er, naast Rigp4 een nieuwe organisatie wordt

Op dit moment zijn er al een aantal particulieren
die aandelen hebben gekocht in de ZAM Holding, Zij
beschouwen dit als een goede manier om het werk

opgericht die op commerciële basis de "Rigpa-produkten" gaat verspreiden. Op L januari L997 is hier-

h#

voor ZAM-Holding opgericht met als doel het
onderrichtvan Rinpoctre envele vormen te distriburen
aan de mensen over de hele wereld.

van Sogyal Rinpoche te ondersteunen. Bovendien
benze hetverhotrwen dat dezenizuwe
in staat is aan de wensen van Rinpodre te kunnen vol-

OrganisatiestructuuÍ

Belangstellenden kunnm een afspraak maken met ]an

doen.

Karel Hylkema (directeur van de ZANI groep) of
kunnen bij Dominique Hilly (het hoofd administatie
van de ZAM groep) terecht voor het ZAM businessplan en voor verdere inlichtingen. Het adres van de
hoofdvestiging van de ZAM groep is:
1 Rue de Soulondre,34700 Lodève, Frankrijk" tel &
fax (33X0)4 67M4724. Het business-plan is ook bij
ZAM in Amsterdam verkrijgbaar.

Onder het nieuwe moederb ednjÍ, ZANÍ Holding SA,
zullen zeven ondersteunende dochterondernemingen
bestaan. De Holding is verantwoordeliik voor het
en deboelfiouding en voorhet ontwerpen
van nieuwe produkten.
In Londen zal ZANlDistribution Ltd. gelokaliseerd
zijn. Deze ondernemening fu ngeert als groothandel
voor de hele groep en is tevens het opslag- en dis'
tributiepunt voor de vier Europese retail-bedrijven
(detailhandel) voor het Engels-, Duits-, Frans- en

En wat betekenen deze plannen nou vooÍ
Rigpa Nederland?
Zoals hiernaast duidelijk is gemaakt is per 1, januari
jongstleden ZAM Retail Holland opgericht. Op deze
dafum ben ik in dienst gekomen om het project vorm
en inhoud te geven. De taak die ik gekregen heb is

Nederlandstalig gebied. Deze retails zullen winkels hebben in de belangrijkste Rigpa-centra en hun
taalgebied van produkten tijdens evenementen en via
mail-order voorzien. In de VS heet de ZAM aÍdeling
RIGPA Publications USA. In AustraliëA ZAM Australië binnenkort opgericht worden en waarschijnlijk
zalZANÍ inTaiwan ook snel operatief worden.

om o.a. meer boeken, tapes en video's van Rinpoche
te verkopen in Nederland en Vlaanderen. Voorheen
gebeurde dat via de winkel van het Rigpu Centrum

Een professioneel netweÍk creëÍen om het
onderricht in de wereld te brengen
De ZANÍ, Groep zal in eerste instantie 1"6 mensen

en ook erkele goede boekwinkels in het land verkochten

de boeken van Rinpoche. Maar er zijn natuurlijk
veel meer mensen in het onderricht geinteresseerd en
daar ga ik me ook op richten. Door het opzetten van
een mail-ordersysteem zal het voor mensen buiten
Amsterdam eenvoudiger worden om produkten te
bestellen. Alle geinteresseerden zullen via een katalogus op de hoogte worden gehouden van alle nieuwe publikaties en produkten.

full-time in dienst nemen. Deze mensen zullen zich
vooral bezig houden met management Daarnaast zullen ook een aantal free-lancers aan de slag gaan die
zich vooral met de creatieve aspecten van het werk
zullen bezighouden.
Bovendien zullen er investeringen worden gedaan in
goede opnÍune- en montage-apparatuur. Hierdoor
wordt het mogelijk om de kwaliteit van de produkten aanzienliik te verbeteren. Door de professionalisering van het werk wordt het ook mogelijk het
onderricht sneller en voor een groter publiek toegankelijk te maken.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe lokatie vocr het Rigpa<entmm in AmSmdarn Wap

neer het Rigpa-centrum verhuist, zal de winkel
meeverhuizen en uitgebreid worden. Er kan dan
gekeken worden aan welke produkten er nog meer
behoefte is, zodat we een betere service kunnen ver-

De grondslag van het plan is dat met een beter opge-

zet verkoopkanaal er meer Rigpa-produkten over
de wereld verspreid wordery waarmee tevens winst
gemaakt wordt om de Rigpa-organisatie in leven te
houden en verder uit te bouwen.

lenen.

Al geruime tijd wordt de winkel in Amsterdam
draaiende gehouden door Warda Dubbink en ook door
38
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De Rigpa bibliotheek
De bibliotheek van Rigpabevat meerdan tweehonderd titels ingedeeld in de volgende hoofdcategorieën:

Boeddhisme algemeery Hinayan4 Mahayan4 Vai
rayana, De dood, Sakyamuni Boeddha, Tibet en
Diversen.

Z,anrrt
TRA

De meeste titels betreffen hetTibetaans boeddhisme.
Verder zijn er ook veel boeken over het boeddhisme
in het algemeen zoals in Indi4 China enJapan, over
Sakyamuni Boeddh+ soetra's en over deTheravada

DINC

Madelon Broekhuis en door veel andere wiiwilligers. Mede dankzii hun inspanningen heeft
ZAM in Holland een goede basis om verder te
groeien. Dit is echter niet mogeliik zonder de hulp
van (nog meer) wiiwilligers!

traditie zoals bijvoorbeeld van Ayya Khema.
Schrijvers wa€u we meerdere titels van hebben zijn

Thich Nhat Hantu Chógyam Trungpa Rinpoche,
Tulku Thondup, Z.H. de Dalai Lama, Dilgo Khyentse Rinpoche, Namkai Norbu Rinpoche, Tulku
Urgyen, Chókyi Nyima Rinpoche, Pema Chiidrón en
uiteraard Sogyal Rinpoche. Verder ziin et veel boeken over de verschillende scholen van deTibetaan-

Ik hoop datiedereen die al geruótenhad gehoord
van re-organisatie, nu iets meer op de hoogte is.
Moóten ernogwagenzijn overdeze nieuwe ont-

se traditie, over de iconografie van het Tibetaans

wikkelingery zijn er suggestieg of liikt het je
leuk om als wijwilliger mee te werken: sórijf een
briefie! Ik zal dan zo snel mogeliik antwoor-

boeddhisme en enige titels over Tibet in het algemeen.
Verder lenen we ook video's en cassettes met onderricht van Sogyal Rinpoche uit.

den.

De bibliotheek is uitsluitend toegankelijk voor cursisten als ondersteuning voor de studie in het Rigpa
Curriculum en voor Remembers van Rigpa Er is dus
geen apart lidmaatschap voor de bibliotheek.In iede'

Astrid Immerzeel

re Nieuwsbfief zal een lijst van de nieuwe titels die

aangeschaft zij+ worden opgenomen.

Nieuwe titels zijn o.a: Pema Chódrón: De Kracht van de Overgave; Ierome Edou: Machig Laldrti,n 1d theFoundations of Chóá; Tulku Urgyen: Repeating the words of the BuddhE Thich Nhat Hanh: Old PatlU White Clouds;
Namkai Norbu: Dzokcheru áê vohaakte staat van zijr; Shabkar Lama: De Vlucht van de Garoed4 Padmasambhava:
Advice from the Lotus-Born.

Het lenen van boeken

Boeken worden voor drie weken uitgeleend. Er mogen twee boeken per keer geleend worden. Telefonisdr verlengen is niet mogelijk. Als er niet gewaagd is naar een boek kan een boek voor een tweede periode geleend.worderi Daarna is dalt niet meer mogèlijk.Voor boeken die te laat terug gebracht worder; wordt per boek een boete
van 25 cent per dag gevraagd .

Het lenen van taPes

Tapes worden rrooi éét week uitgeleend. Het kost f 2,50 per-tape. Er mogen twee tapes per keer geleend wordenTeiefonisch verlengen is niet mogeliik. Als er niet gewágd is naar een tape kan deze voor een tweede periode
geleend worden.Dáarna is dat niet meer mogeliik. Voor tapes die te laat terug gebracht wordery wordt per tape
een boete van f

1,- per dag gewaagd.

Het lenen van video's
Video's worden voor één week uitgeleend. Het kost f lQ- per video. Er mogen twee video's per keer geleend worden. Telefonisch verlengen is niet mogelijk. Als er niet gewaagd is naar een video kan deze voor een tweede periode geleend worden. Diarna is dat niet meer mogelijk.Voor video's die te laat teruggebracht worden, wordt per
video een boete van f 5,- per dag gewaagd.

Openingstijden:

Oó UiUtioít e"Í. is open op beoefeninge en cursusavonden en tiidens de openingstijden van het secretariaat op dinsdag t/m wijdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur. Stichting Rigpu wenst jullie veel lees, luister en kiikplezier!
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Wat betreft deelname aan Tsok, gelieve het artikel hierover in deze Nieuwsbrief te lezen. De beoefening zelf begint om 19.30 uur, gelieve offerandes e.d. vanaf 19.00 aur te hrengen zodat we op tijd
latnnen beginnen.
Alle activiteiten vinden, tenzij anders aangegeven, plaats in het centrum, In principe vindt op verjaardagen van belangrijke meesters, op volle en nieuwe maan en beschermers dagen (zie Rigpa Practice
Calendar) ook beoefening plaats in het centrum, neem voor meer informatie hierover contact op met
het secretariaat (Eric Soyeux). Data die vet gedrukt zijn geven aan dat een intensieve periode van
beoefening plaatsvindt.

Wo2

Anril

bakini's

dag, Tendrel Nyesel Tsok, 19.30 uur in Amsterdam
Start van Stroom 1, blok 2 in Utrecht, 10.30 uur
Start van Stroom 2, blok 6 in Amsterdam, 10.30 uur
Meditatie en Tonglen avond, 19.30 uur in Amsterdam
Start van Stroom 2, blok 3, 19.30 uur in Amsterdam
Laatste les van Stroom l, blok 2,1930 uur in Amsterdam
Meditatie en Tonglen avond, 19.30 uur in Amsterdam
Eerste les van Stroom I blok 3, 19.30 uur in Amsterdam
Goeroe Rinpoche dag, Tendrel Nyesel Tsok, 22.W-23.15 uur in Amsterdam
Meditatie en Phowa avond, 19.30 uur in Amsterdam
Meditatie en Tonglen.avond, 19.30 uur in Amsterdam

Zo6
Zn6
Ma7
Wo9
Do l0
Ma 14
Do 17
Do 17
Ma 2l
Ma..28

Vr2

Mei
Dakini's dag, Tendrel Nyesel Tsok, 19.30 uur in Amsterdam
Meditatie en Tonglen avond, 19.30 uur in Amsterdam
Start periode van intensieve beoefening
Meditatie en Tonglen avond, 19.30 uur in Amsterdam

Ma5
Wo7
Ma 12
Do 15

Openbare lezing Khyentse Jigmé Rinpoche
Openhare lezing Khyentse Jigmé Rinpoche, Groningen (o.v.)

Vr 16

Za

Ma 19
Do 22

Goeroe Rinpoche dag, dag van intensieve beoefening: 6.30-8.15 Ngóndro,
9.15-9.50 Riwo Sangchó, 10.00-11.15 '3 in 1' meditatie,
11.30-13.00 Tonglen, 16.00-16.45 Goeroe Yoga, 17.00-18.00 video,
19.30-21.30 Tendrel Nyesel Ibok
Meditatie en Phowa avond, 19.30 uur in Amsterdam
Verlichting en Parinirvana van de Boeddha, intensieve beoefening als op 1715

Vr 23
Za 24
Zo 25

Openbare lezing Dzigar Kongtrul Rinpoche
Weekend Dzigar Kongtrul Rinpoche, ShamaÍha and Vypashyana
Weekend, Dzigar Kongtrul Rinpoche, Shamatha and Vypashyana

Za 3l

Dakini's dag, Tendrel Nyesel Tsok, 19.30 uur in Amsterdam
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Verdere data Tonglen of Phowa avonden: 216,916, 1616, 2316. Tsokdagen: 1516, 2916.
Bezoek Khenpo Petse Rinpoche: begin september.
Retraites:DzogchenBeara,20l6tlm29l6;Lemb Ling:BeginnersenStroom 1,:28/6tlmL2l7;LerabLing:
Stroom 2 en 3,

19
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