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Lijden en Geluk omzetten in Verlichting

Het Leven van Do Khyentse Rinpoche.
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9ejaargang nr.1

(Deel 3)

Hier aolgt het derde en laatste deel asn de aertaling aan

lrct ondetridÉ dat Sogyal Rinpodre in oktober 7995 gaf owr
de telcst'Lijden m C'eIt& Onzzttm in Verlidrting' aan liktrrc
Tenpé Nyima, de derde Dodrupchen Rinpoche.

Het eerste deel begon met een Heine inleidíng oaer de

achtergrond aan dae tekst , di" ,ii" wortels heeft in het cnrn -
passie-ondoticht. Daarna kekm we nan' hoe zte normnal,
aanuit onze aetwarde geest, met lijden en geluk omgaan.
Veraolgens uterd de struktuur usn de tekst aangeganen:

eerst werd lijden behandeld, toen geh*, beide eerst uan -

Rigpa Nieuu'sbrief ' Maart 1997

Door Jigmé Tenpé Nyima

commentaar van So&yal Rinpoche

uit de relatieuezuaarhetl en daaarnn znnuit ile absolutc urutr -
lrcid.

Daarna uolgde de tn'taling oan let eerste deel in ilezc struk -
tuur: lne aia de relatieae zpaarheid het lijden als het pad
naar aerlichting te gebruiken. Op reer heldere wijre zette
Dodrupchen Tenpé Nyima uiteen hoe zue zelf liiden oaer
onsulf afroepen door de houding die ute ertegenoaer aan -
nemefl. Er uterd adaizs gegeuen wer hoe je deze lrcucling
kunt aeranderenin de aolgende Inofdstukken:

Lijden en
Geluk

Omzetten in
Yerlichting
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9e jaargang nr. 1.

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 aan-
valt, 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 luisterery ook al is wat ze
zeggenmisschien niet waar. Je moet kunnen horen
wat ze willen zeggen, en hun manier van waamemen
leren begrijpen.

In de beslotenheid van eenretraite-omge-
ving waarin deze dingen er niet ziin, zil.ie
Rióa heel helder ziin en daardooi zalHet
geffiattetijkzljnde'geest tot rust te laten
komen enie te concentreren. juist daarom
maken beóefenaars van Cho die hun eeest
kainen inhet onderdrukken van lijdËn in
eerste instantie niet het lijden ddt door
meÍrseÍr verooLzimkt wondt en ternidden van
afleidingen ontstaat tot het voorwery van
hun meàitatie. In plaats daarvan le ggenze
de nadrukop beoefenine met de illusoire
manifestatie's van goden"en demonen, op
knekelvelden en andere eenzarne plek-
ken.

Vanuit een psychologische invalshoek werk je in
een retraite eerst met je projectie+ en daarna met
echte situaties .Zo raakje alje overgwoeligheden landjt,

zodat niemand daarop in kan werken. Je kunt je
pijnlijke plekken veroorzaakt door angst en onvei-
ligheid pijn en boosheid, overgevoeligheid en mis-
bruik loslaten. Dit heet vergeving.

zten.

chó

Als iemand bijvoorbeeld voortdurend stil-
staat bii de telóntkomineen van wdds nle
zier err'afl eidingen zÁ, Écrezex:r ziin riikdom
of het aantal mársen om hem heár ók toe
neemt, dit hem alleen maar nog meer de
keel uithangen.

Aan de andere kartt zal iemand die de
gerrietingen van een werelds leven als iets
goed beschouwt er zelfs naar streven zijn
welvaart en stafus te vergroten.

Als je werkelijk de tekortkomingen van de materië-
le en emotionele dingen van dit leven beseft en een
edre ontheóting ontwilckelt, zul jeernaarmate jemeer
succes hebt meer genoeg van krijgen. Neem bij-
voorbeeld 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 Rin-
poche volkomen bewust van de nadelen ervan, ter-
wijl iemand die dit wereldse genot als iets goeds
ziet er juist naar zal streven zijn welvaart te vergro-
ten.

Rigpa Nieuwsbrief Maart 1987
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Met dit soort kaining:
- zal je geest en kar"akter vriendelijk en
flexibel worden
- meer w1,ds en

zult
en vol

worden
in de omgang zijn

Of iets aangenaam is of niethangthelemaal
af van de manier waarop de geest ernaaÍ
grijpt.

3

Orn het pad naaÍ verlichting in deze gede-
eenereeide tiiden te beoefenen kun ie niet
Ëuiten een dérgelijk harnas
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2. Hoe Geluk te Gebruiken als het
Pad naar Verlichting.

Via Relatieve Waarheid
Warureer gelukkomt, of dingen die geluk
veroorzakery en ie laat ie erdoor over-
heerserL zullen kwaliteiteir als verwaande

"Mensen kunnen een
hoop lijden aan,

maaf slechts een
klein beetje geluk"

Padampa Sangyé

N'Íaat lW

Het voornaamste probleem met lijden is onze hou-
ding - het is onze afkeer van kwaad en problemen die
schade veroorzaakt.Zo is de oorzaak van onze pro-
blemen 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 kunstis hette waarderen als
het er is. Geniet van geluk zonder eraan gehecht te
raken.

Waardeer geluk, maar besef tegelijkertijd dat het
niet zal blijven. Een besef van de realiteit van ver-
gankelijkheid leertje de futiliteitvan grijpen inzien.
Het is belangrijk geluk te waartleren wanneer het
naar ons toekomt, en ook een gevoel van teweden-
heid te ontwikkelen met wat we hebben.

We kunnen geluk waarderen en ervan genietelL en
van de dingen die geluk brengen. We kunnen ze
herkennen als heerlijke zegeningen en eenwelkome
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-
wachtingen? Vanwege deze hooggespaÍrnen ver-
wachtingen besef je pas als iets voorbij is dat je een
kans op geluk hebt gemist. En dat niet alleen, vaak
wordt je nog ontevredener, je wilt alsmaar meer.

Rigpa Nieuwsbrief

Breng dus de geest naar de allerhoogste
wedËvan leeeïe - de zoals-het-is natríur-
lijke staat varï geest, en verblijf daar. In
die staatkan de naam vannegatieve omstan-
digheden of lijden niet eèns gevonden
worden. Wanneer ie uit die staat komt, is
de manier waaropliiden en bezorgdheid
in ie eeest opkomèn niet dezelfde aIs tevo-
rert Ë kunt'deze overwinnen door ze als
hol fe zíen, alslouter woorden.
- Meer zeggenis nietnodig.

lijk
want
nen een
klein beetje

terecht te komen,
zei, "Mensenkun-

aarr, maar slechts een

niet in

T l 7e kunnen het punt van het transformeren

l;f\/ van lijden begrijpen, maar moeilijker te
V Y begrijpen is waarom we geluk zouden

moeten transformeren. Waar het geluk betreft wor-
den we zelfuoldaan. Het is als op vakantie gaan - we
ontspannen en worden slaperig zoqgeloos en achteloos.
Wat ik toevoeg aan de uitspraak van Padampa San-
gye: "Mensen kunnen een hoop lijden aary maar
slechts een klein bee$e geluk", is "Als het om geluk
gaat, zijn we net als babies". We weten niet hoe
geluk tebmutten. Wathier wordtgetoond is hoe geluk
goed te gebruiken.
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"Wanneer je hebt,
heb je het tijden van hebben,

Wanneer je niet hebt,
heb je het li jden van niet- hebben!"

Dudjom Rinpoche
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Ter illustratie wat voorbeelden uit het
leven van de Boeddha.

Toen Boeddha werd geboren, profeteerden wiizen dat
hij, mochthij koning worderu de madrtipte, universele
heerser zou worden, maar dat het meer waarschijn-
lijk was dat hij deze mogelijkheid zou verwerpen en
een groot leraar zou worden die licht in de wereld
brengt.

Voor hij verlichting bereikte, verwierp hij
de oositie van Universeel Heerser als was
het^een strootie, en leefde bii de rivier de
Nairamiara (Pali: Neraniará) zonder er
eniee aóht op te slaan hoé zwaar de asce-
s".ius di" hii beoefende. Dit laat zien dat
ie een eeliiké smaak (d.w.z. seen onder-
ê.ftAa)"*cíet hebben voor zoriet geluk als
liiden om de nectar van verlichting te reali-
sêren - en welzijn voor jezelÍ. te vinden.

Toen, nadat hij verlichting had bereikt
plaatste {egepe die tot in de hoogste rego-
nen aan het hooÍd van mensen en goden

Maart 1997

stond ziin voeten op..de k*il van zijn
hoofd eí bood hem hin respect aan, zlln
diensten en alles wat líii maàr nodie haá.
Maar de Brahmin Bhdradvaja beíchul-
diede hem en bekritiseerde hem wel hon-
de"rd keer; de dochter van een Brahmin
beschuldigde hem van sexueel wange-
drag; hij léefde in het land van Konlng
AgÍlidatta drie maanden van bedorven
pàardevlees ...enzovoort. Maar hij bleef
zonder de kleinste rimpeling in zijn geest
- omhoog of omlaag - netZoals-Mount
Meru nietwordtbewogen door de wind.
Hier kun ie weer aan zién hoe ie die eelii-
ke smaakhodig hebt om voor het wr5ízijh
van wezens tekunnen handelen.

Je wordt verlicht om twee redenen: omdat het wel-
zijnbrengt zowel voor jezelf als aan anderen. Dit zijn
de Twee Kayas. Verlicht worden voor jezelf is Dhar-
makaya, en je manifesteert voor het welzijn van
anderen, wat Rupakaya is.

Colofon
Dit soort onderrichtzoueigenlijk door de
I9-wo Kadampas gegeven moeten worderL
dle ln frun levenswuze hun gezegde weer-
soieselden: klaae nooitbii liiden. enwees
o:ntfiectrtbii geluË" Maar ##neer het door
iemand ató ïk wordt uitgelFgd, weet ik
zeker dat zelfs miin tone zich schaamt en
er senoee váu:r kïiist Toctímet het doel voor
me?eff íe eewoó"nte van eeliike smaak te
ontwikkelËru of ik nu eelïtt bf droefheid
ondervind, lof of blaari, winst of verlies,
roem of betekenislooshei4 heb rlg de oude
bedelaar Terrpé Nvima" dit in het Woud der
Vele Vogels leschreven.

T A 7at Dodrupchen Jikmé Tenpé Nyima wil

W ffi *ï :'f i:i;i.x'i:ii Ylff"y*:ï
dat zelfs zijn tong misschien wel in verlegenheid
wordt gebracht, hij toch niet naar nclvelf.k'tjkt en zegL
Otu ik heb de kwaliteiten niet. Hij zit niet gevangen
in de acht samsarische Dharma's, zoals Atisha het
noemt. Hij heeft geschreven vanuit zuivere motiva-
tievoor hetwelzijn van alle voelende 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.

Noot:
l. Zie Het Tibetaanse boek van leven en sterven, blz. 156

Rigpa Nieuwsbrief

Goudsmeden verwijderen orzuiverheden
uit goud door het ih vuur te smelten, en
malàen hetbuigzaam door het steeds weer
met water te oÍergieten.Zois het ookmet
de geest. Als je je geest schoon en zuiver
maakt door geluk als het pad te gebruiken,
n I jemoeiteÏms de buiterigeworïe samadhi
bereiken die je geestenlichaamin staatstel-
len alles te doén wat je maar wilt.

Naar miin eevoel is dezebeoefenine alleen
de mees't di,epeaande en belangriiËte om
je discipline,-die de bron van allté positie-
ve enhèilzame dingenis, te vervohnaken.
Dit komt omdat niel gehecht ziln aan geluk
de basis schept voor-de speciale discipline
van onthech'ting, en niei b*g zTjn voor
lijden deze discipline volkomen zulver
maakt. Men zegt:

Vrijgevigheid is de basis van discipline,
Geíuld is datgenewat discipline zuivert.

Door nu in deze beoefening te trainen zal
het,.wanneer je de hogerepaden bereikt,
zo zqn:

]e zultbeseffen dat alle verschijnselen als
eenillusie Àjnndatal deze geboorten als
een wandeling in een park ziin. In goede
en slechte ujdËo of je iru welíarenàbent
of gerul neerd, nooit za| er angst voor nega-
tieÍe emoties of lijden zijn.
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De Vier Vrienden
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zodat de jongere dieren de oudere
konden respecteren, en de oudere die-
ren voor de jongere konden zorgen.
Maar ze vonden het erg moeilijk om
erachter te komen wie de oudste was,
en wie de jongste, en daarom gingen
ze naat een grote boom.

De olifant zei: "Toen ik klein was, was
deze boom net zo 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.." Enten slotte zei
de vogel "En ik nÍun een zaadje mee
uit een ander deel van het bos en liet
het hier vallen, en uit dat zaadje 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 respec-
teerden de jongere dieren de oudere,
en zorgden de oudere dieren voor de
jongere, en de harmonie fussen deze
dieren was zo groot dat die zich buiten
het bos voortzette en vrede en wel-
vaart naar het land bracht. Daarom
hebben Tibetanen nu nog steeds plaat-
jes van de vier vrienden aan de muur
van hun huis, zodathun gezin net zo
harmonieus zal zijn als dat land was.

Maart 7997

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, zullen 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 amdig zijn
tegen hen.

Rigpu Nieuwsbrief
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INDIA

Kaart van Tibet. Rechts liggen de belangrijkste provincies van Kham in oost-Tibet.

Drie dagen na zijn geboorte verdween hij geduren-
de drie dagen en niemand kon hem vinden. De derde
dag zat hij weer op het kussen van zijn moeder.
Later schreef hii dat hij in die periode door een rode
wouw naar een zuiver rijk meegenomen werd en in
een kristallen paleis door vele lama's en dakini's
(wouwelijke gerealiseerde wezens) gezuiverd werd
met behulp van puur water uit een kristallen vaas.
Zij zegenden hem en deden voorspellingen over
hem. Vanaf dat moment zag Do Khyentse altijd licht-
stralen rondom zich en bollen van licht waar boed-
dhavormen in verschenen.

Hij had het gevoel dat er altijd kinderen bij hem
waren om mee te spelen.
Op een dag stond hii op, gesteund door de handen
van de onzichtbare kindertjes en keek hijin de hemel
waar hii het pure land van Guru Rinpodte, Zarrg-
dokpelri, ontwaarde. Guru Rinpoche deed daar
samenmet ziin gerealiseerde discipelen en dakini's
een grote offerande beoefening (fsok). Toen de klei-
ne Do Khyentse drtzagu vulde ziin geest zich met devo-
tie en tranen rolden over ziin wangen. Op dat moment
kwamzijnmoederbinnen en riep uik "Ooh, debaby
staat!". Hierdoor schrok hij uit zijn ervaring en viel
op zijn billen Hierna werd hij een beetje meer als een
gewone baby.

Maart 1997
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Overal waarDo Khyentse metziin ouders dienoma-
den warcr! I""*tu zug hii dat hii b$ verwelkqnd werd
door wonderbaarliike wezens en dat zii met verdriet
afscheid van hemnamen als hij weer vertrok. Over-
al werd hij door dharmapala's (beschermers van de
dharma) bewaakt gewassen, gevoed en gezegend.

Ontmoeting metziin leraar en herkenning als
incarnatie
Op een dag ontmoette Do Khyentse een yogi die zei
dat hii Ny*g Nyima Ozer was (een grote tertón uit
de twaalfde eeuw). Deze vertelde hem dat hij op
zoek moest gaan naar lama Sónam Chóden.
Vanaf datmoment bleef de kleineDol(hyentse vra-
gen naar lama Sónam Chbden en zei dat hij naar hem
toegebracht moest worden en dat hii anders zou
sterven.
Niemand kende echter een lama met die naam en toen
de Eerste Dodrupchen, Jigmé Trinlé Ózer, in de
buurt op bezoek was, besloot de vadervanDo l(hy-
entse om het eens met hem te bespreken. Hij vertel-
de aan Dodrupdren allerlei anecdoten over ziin zoon
en woeg hem: "Kent u toevallig iemand die Lama
Sónam Chóden heet?" Hierop viel Dodrupchen Rin-
poctre stil m staarde een tijdie in de hemd" en zijn han-
den bij zijn hart brengend in een gebaar van devotie
zei hii: ïa ik ken hem heel goed. Hij is een dharma-
awiend van mii. Ik zal je zoon in ieder geval birurenkort
een bezoek brengen".

Rigpu Nieuwsbrief
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veranderde in een kleine Hayagriva.
Voor de lang-leven-initiatie pakte Ra-
nyak wat as van zijn pijp en vermeng-
de het met ziin eigen speeksel waarop
het onmiddellijk veranderde in nectar.

In Gegye grng Do Khyentse naaÍ een
berucht nomadenkamp om vlees te
kopen en werd aangevallen door twee
losgebroken honden, een witte en een
zrnarte. 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 zii ston-
den onmiddellijk op en renden weg.
De ene hond met een zwarte voorkant
en de andere met een witte. De ver-
bouwereerde nomaden maakten hun
excuses en beloofden zich voortaan
betertegedragen. De huiden van dehon-
den zijn als herinnering aan dit mirakel
bewaard gebleven in het Gegye
Dzogchen klooster.

In Samye deed Do Khyentse de 100.000
mandala offerandes en had een visioen
waarin vier Vairocanag Boeddha afbeel-
dingery diemet de rug naar elkaartoe
zaïen, hem tegeliik onderricht gaven
waardoor hij grote gelukzaligheid in
zijn lichaam ervoer en ongelooflijke
realisatiesin zijn geest werden geboren.

Tijdens zijn retraite in Chimptl de derde opdraót van
zijn meester, ervoerDo Khyentse op intense wijze de
vergankelijkheid rnn het levm en met diepe eenpuntige
concentratie zocht hii toevlucht en bad tot Guru Rin-
poóe. Op een nacht verschenen drie toornige daki-
ni's die tegen hem zeiden: "le bent in deze menseliike
dimensie onzuivergeraakt door de menselijke baar-
moeder. Door het grijpen naar een zelf en naar wat
verschijnt is onwetendheid ontstaan. De enige weg
is jou van je lichaam te scheiden". Ze meden zijn
lichaam in stukken en aten het samen met ziinbewust-
zijn op. Hij raakte buiten westen en toen hij weer wak-
ker werd stond hii oog in oog met de metgezellinnen
van Vajrasattva. Het licht dat van hun lichamen
kwarn, raakte hem en hij kreeg het gevoel dat hij een
lichaam van licht had. Hii kreeg vele zegeningen en
voorspellingen over zijn geestterma's.

Voor zijn vierde opdraót bracht hij zeven nachten
door in KordznUng, de beschermerstempel in Samye
om de Chóto te beoefenen en alle obstakels volledig

MaaÍt 19Y7

rifu $i\.sqq\<f."$È'l

Vairocana

op te heffen. De eerste dag kwam het orakel van
Samye tiidens zijn trance naar Do Khyentse en sloot
h* op in de kelder. Het was volledig duister en stem-
men noemden hem bij zijn naam en bedreigden hem.
Do Khyentse dacht "Dit is wat Dodrupchen Rinpo.
.h" *j opgedragen heeft om te doen, dus zelfs als
ik hier miin leven bij laat, hoef ik niet bang.te ziin of
spijt te hebben. Zelfs als de hele wereld zich mani-
festeert als mijn vijand, zal het me niet deren". Toen
kwamen alle obstakels tot bedaren en werd hij spoe.
dig door het orakel, dat weer in bezit genomen was
door de beschermer (Dharmapala), bewijd geprezen
en gerespecteerd.
Vanaf dat momentbegon Do l(hyentse terma's te ont-
dekken, maar het was belangrijk dat hii dit nog
geheimhield.

Rigpu Nieuwsbrief
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na knipte hiimet zijn vingers waarna het dier opge'
knapt opstond en zijn weg vervolgde.

Do Khyentse Rinpoche als leraar
Do Khyentse gaf veel onderricht op diverse plaatsen
in Kham en stichtte kloosters die de Longchen Ny*g-
tik haditie volgden. trn 1823 kreeg de gezellin van Do
Khyentse een dochter dielatermet dekoning vanTre
kyap, een van zijn discipelen, trouwde.

Op een van zijn reizen kwam Do Khyentse langs
een gevaarlijke bergpas die al verscheidene slachtoffers
geëist had.
Hijzei tegen ziin reisgenoot: "Laatzien dat je moed
heb, en duw mijen mrjn paard van het pad".Deze
deed dat en Do Khyentse verdween in de Ngulchu
rivier, tientallen meters lager. "Nu is mijn lama
dood", dacht zijn reisgenoot en sprong hem achter-
na. Het paard, Do Khyentse, zijnzwaard en de reis-
genoot lieten afdrul<ken in de rotsen achter alsof deze
van modderwarerr Beneden lietDo Khyentse zijn reis-
genoot aóterop zijn paard plaatsnemen. Toen zij
weer omhoog klommen liet het paard bij iedere stap
aÍdrukken in de rots aóter.
Vanaf die tiid waren ergeen dodelijke ongelukken
meer op dit pad.

Een andere keer reed Do Khyentse
sarnen met zijn discipelen, Ozer en
de koning van ChaklauitTartsedq
met aangestoken lampen een meer
in. De koning verloor zijn moed
toen het water bii de manen van
zijn paard reikte en ging onver-
richterzake terug.
Do Khyentse enÓzergingen ver-
der en verschenen na een tijdje
uit het meer. Hun kleren waren
niet nat en hun lampen nog aan.
Ózer verteld e dat àj gezamenlijk een
huis met vele verdiepingen bereikt had-
den dat omringd was door drie muren
en vele dieren. Ózer bleef buiten wach-
ten en Do Khyentse werd door mensen
in het wit gekleed binnengeleid. Nie.

Rigpu Nieuwsbrief

AH, calligrafie van Sogyal Rinpoche
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ziin wiend gestorven was. Hij rende achter de stoet
aan en bekende gerhrokken ziin bedrog en smeek-
te Do Khyentse om ziin vriend weer tot leven te
wekken. Do Khyentse kwam terug, maakte een
oproepend gebaag, uitte,'DZX', en verh,ok weer. Toen
de jongen spoedig weer bijkwarn, was hij uiterst
teleurgesteld dat hij weer terug was, want hii wÍrs op
weg geweestnaar een puurland. Hijrende adrter de
stoet aan, werd een discipel van Do Khyentse en
later een gerealiseerde beoefenaar.

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

Do Khyentse werd de leraar van verscheidene konin-
gen van de provincies van Kham en begon over-
dracht tegevenvanzijnterma ondemicht aan een groter
publiek.

Ook wist hiibewondering en vredein degeest van
de rebelse oorlogsheer Gónpo Namgyal

op te wekken en hem te inspireren tot
het bevrijden van vele gevangenen.

Patrul Rinpoche en de tweede
Dodrupchen Rinpodre werden
zijn discipelen.
Op een dag slachtte Do Khy-
entse een ooi en nodigde
Dodrupdren en Patrul Rinpoche
uit voor de lunch. De begeleiders
van Patrul Rinpoctre dachten dat

deze zeer ontstemd zou zijn want
ze wisten hoe heftig hij tegen het

doden van dieren was, zelÊ het klein-
ste insect. ldaar tot hun verbazing zaten

de drie lama's gezellig keuvelend het
vlees op te eten.
Later zei Patrul Rinpoche tot zijn leer-

mand weet watDo l(ryentse meebracht uit hetmeer.

Op een dag beslotm twee ionge herders die van Do
Khyentse gehoord hadden, hem op de proef te stel-
len.
Eén herder deed alsof hii gestorven was, de ander rende
naar Do Khyentse en zijn gevolg en woeg of er gebe'
den gedaan konden worden voor zijn vriend die net
gestorven was. Do Khyentse Rinpoche kwam naast
het lichaam zitten en rookte drie pijpen. Hij deed de
as op het hoofd van de simulant en ging weer weg
zonder enig gebed te doen. Do Khyentse en zijn
gevolg vertrokken en de jongen kwam er achter dat

lingen: "Hoe had dit dier beter profijt
kunnen trekken van haar lichaam? Drie gerealiseer-
de meesters genoten van haar vlees, voor haar zal er
geen lagere wedergeboorte àjn" .

Toen er een epidemie van pokken inTartsedo uitbrak
werd de Tweede Dodrupchen Rinpoche, Phuntsok
jungne, diep geraakt door het liiden van de mensen
en besloot hij de epidemie op zich te nemen.
Zodra hii ziek werd stopte de epidemie. Toen verklaarde
hij: "Een yogi hoort te sterven als een loslopende
hond", en liggend op straat gaf hij de geest.
Spoedig kwam Do I(hyentse eraan sarnen met zijn
zoon, Rigpé Raltri. Do Khyentse riep tegen het
lióaam vanDodrupchen: "Itrat lig je dam als een zwerf-
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Noten:
1.. Een groot gedeelte van Tibetaanse biograÍieën @b.
namtbar leven en bewijrling) bestaat uit een opsommiqg van
alle leraren van een meester, het onderricht en de initiaties
die hij of zij ontvangen en weer doorgegeven heeft en de

discipelen die hem ofhaar gevolgd hebben. In dit verhaal
is deze informatie tot e€n minimum beperkr Een volledi-
ge biografie van Do Khyentse Rinpoche vindt je in het
boek 'ï{asten of Meditation and Miracles" van Tulku
Thondup.
2. Hoog gerealiseerde wezens hebben de geestkracht om te
bepalen d zij voor het welzijn van wezeirs tenrg zullen komen
in een volgend leven Meestal geven zij daar zelf mk aan-
wijzingen over. Het meest beke,nde vooóeeld is dat van de

I(armapa die aanwiiziagengeeft war €n waunÊerentij welke
ouders hij herboren zal worden. Eeu leraar hoeft ook niet
persé als één persom tenrg te kmen, zols tijvooóeetd Jigmé

ling1n die in &ie penmen gereimcrneed is. tlet aantal incar-

naties waarin iemand terug kan komen is onbeperkt en
aÍhaokelijk van onstandigheden. Voor meer informatie
over Jigmé Lingpa zie het artikel over het leven van Patul
Rinpoche in de vorige Nieuwsbrief (dec.'%).

3. Vanuit het boeddhisme bestaat er een rationele, doch niet
empirische, verklaring voor wonderen In ds Ílimensie van
verlichtingsgeest zijn, kort gezegd, de mogelij'kteden mein-
dig. Mrakels als manifestaties van de verlichtingsgeest
zijn in onze beperkte werkelijkheid puur en alleen aÍhan-

kelijk van devotie, onwankelijkheidenopenheid van geest

(geloof kan bergen v erzellcln\. Een sceptische ahosfeer zal
weinig nrimte geven voa de manifestatie v61 ding€Nr die bui-
ten de gewone, dualistiscbe en conc€ptuele geest vallen- Vol-
gens de Zen meester Suzuki Rchi zijn ineen beginnengeesl

een geest die open en mtvmkelijk is, de mogslijkled€n oein-
dig. In de geest van een expert iemand die de werkety.Làeid

op eenbeperlÍe, ingevulde en vastgelegde manier ervaaÍt,

zijn er bijzonder weinig mogelijl<heden.
De zestiende IGrmapa, Rigff RangiungDuje, inwiens aan-

wezigheid vaak mixakrÍeuze verschijnselen voorkwemen"

zei altijd dat het tij@e,rk van mirakels voorlij is. Van de vier-
de Dodnpcben Rinpocbe, Thryten Thfuilé hlzang, die tege,n-

woordig in Sikkim rvoont, wordt gezegd dat hij dezelfde

capaciteit tot het vertonen van wonderen heeft als Do Khy-
entse Yeshe Doq'e, maar hij is er vanaf zijn zesde mee

gestopt. Hij zegt dat het in deze tijd niet passend is en

obstakels voor de boeddhadharma creëeÉ Als je meer wilt
weten hoe mirakels vanuit boeddhistisch standpunt ver-
klaard worden dan is 'Blessing Power of ihe Buddhas,

Sacred Objects, Secret [,ands' van Norma Irvine een aan-

rader. Bovendien vertellen vele anecdoten uit het ondenicht
overde kracht van devotie en geloof, bijvoorbeeld het ver-
haal hoe Asanga retraite deed Olz. 181 uit Het Tibetaanse

boek van leven en sterven) en het verhaal van de tand van
de Boeddha uit de Kunzang Lamé Shyalung van Patnrl
Rinpoche @lz.l73't.

4. Terma's zijn cndenicht e,n oQiecbn die doakdmcmtfiava
en zijn leerlingen zijn verborgen en verzegeld- Wanneer de

tijd er rijp voor is om de dharma te vernieuwen en de kracht
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ervan te herstellen wor&n deze schatren weer mtsloten door
reincamaties van leerlingen van Padmasambhava, teÍón's
genaarnd.

5. Als hqge incamaties dejuiste omstandigbeden in hun leven
niet onhoeten om hun bestemming als leraar en vooral als

ontdekker van dharmaschatten (terma's) tp kunnen vol-
brengen, 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 over-
dracht van zijn esoterische leringen voor het eerst aan zijn
leerlingen.

8. Wilde wijsheid wordt ook wel vertaald als waanzinnige
wijsheid. Irraren ktrnnen zich soms op oen voor onze
gewone dualistische geest weinig verklaarbare manier
gedragm Datkan soms zijnom mze corcepten die wij over
spiritualiteit hebben te doorbreken en orui te introdrceren
in een grotere dime,nsie van zrjn, maar ook doen leraren van-
uit hun groter inzicht voor het welzijn van wezens dingen
die wij niet kunnen overzien en vaak veel later begrijpen.

In de Tibetaanse baditie spreekt men van de "cïazy wisdom
tadition"en smmige leraren, zmls bijvoorbeeld Sogyal Rin-
poche, belichamen dit aspect van de dharma meer dan

anderen.

9.Vairocana is de centale Boeddha van de vijf Dhyani
Boeddha's. É[j staat voor de wijsheid van dharmata en is
de belichaming van het Zicht,het panoramisch aldoor-
eingcnd gewaanijn, lvíahavipassana tfij wordtdaarm vaak

afgebeeld met vier hoofden die naar alle richtingen kijken.
10. De Chó is een visualisatiebeoefening waarin men" kort
gezegd"beschouwt dat men het eigen lichaam als een lijk
achterlaat en dat het daama door de kracht van mantra
getznsfameerd wordt in necbr dat aan alle bcddha's, leven-
de wezens en demonen aangeboden wordt. Het is een
gevorderde beoefening die alleen gedaankan wsden indien
me,n euige realisatie heeft van vergankelilïrheid en leegte van

onaÍhankelijk bestaan.

I l. Op knekelvelden werden de licbamen van gestorvenen

achtergelaten om door wilde dieren opgegeten te worden
In tegenstelling tot onze begraafplaatsen, die nogal vredig
zijn, waren knekelvelden gevaarlijke plekken waar heftige
emoties 2sals angstvrij spel hadden. Allerlei geesten, spo-

ken en heftige e,nergieën waardendaarronden er werd zwar-
te magie bedreven. Het was in Tibet gebruikelijk dat
gerealiseerde beoefenaars (van bijvoorbeeld de Chó) naar
dit soort plelken gingen om de stabiliteit van hrm beoefe-
ning te testen.

Bronnen:
'ï!{asters of M€ditation and Mracles,Tbe l-mgcben Nying-
tik Lineage of Tibetan Buddhism", TulkuThonórp, Sbamb-
hala.
Onderricht van Sogyal Rinpoche.

Rigp" Nieuwsbrief
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maar van belang is dat een eenvoudige in de ethiek
gewortelde spiritualiteit bliift bestaan en wordt over-
gedragen aan volgende generaties. Zj staat garant voor
hetontstaan van een goede samenleving van deugd-
zÉune mensen of ze nu gelovig ziin of niet.

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

Devisie vanZiineHeiligheid op de toekomst
van Tibet
De Dalai Lama is bereid om altijd en zonder voor-
waarden met China te onderhandelen
overTibet. In een eventuele asso-
ciatie van Tibet met China
zou Peking de defensie
en de buitenlandse poli-
tiekvanTibet mogen
behartigen. HetChi-
neselegerkaninTibet
blijven" maar deTibe-
tanen moetenhet zelÍ-
beschikkingsrecht over
hun eigen levensstijl terug

woord
'onafhanke$kheid' en hij geeft toe daarvoor ook
forse kritiek te krijgen vanuit eigen gelederen.
Tot nu toe heeft hii ionge Tibetanen ervan kunnen weer-
houden een guerillasfuiid te orrtketenen. Doonzo'n oor-
log zou Tibet veel van de sympathie, die het nu
wereldwijd geniet, verliezen.
De pogingen van Zine Heiligheid om kontakt met
de Chinese leiders op te nemen zijn tot nu toe door
China genegeerd. Men is daarentegen een camPag-
ne begonnen om hem persoonlijk aan te vallen en zijn
geestelijk geag 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 in1989 inTibet en

is de hoogste geestelijke 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 jongens in een gouden urn te
stoppen en er één uit te trekken. Het lijkt een politieke
keuze want hij is de zoon van een bestuurslid van de
communistische partij.

De zesiarige jongen die deDalai lamauitkooswordt
op een onbekende plaats gevangen gehouden" DeDalai
Lama vreest voor diens leven.
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Zijne Heiligheid legt uit hoe hij tot zijn keus is geko'
men. Na het raadpleten van een orakel trokken
Tibetaanse lama's doorTibet en gebieden in China
waarTibetanen wonen. Dat restrlteerde in een liist van
vijfentwintig kinderen die mogelijk de reïncarnatie
van de Panchen Lama konden ziin. De volgende
stap was vast te stellen of de authentieke reïncarna-
tie zich onder hen bevond. DeDalai Lamalegt uitdat
er verschillende methoden bestaan om dit te bepa-
len. Zjne Heiligheid beperkte de liist tot slechts drie
jongens door inzicht na veel meditatie en gebed.
Hoe weemd het ook moge liikerq op deze wiize heeft
hij de belangrijkste beslissingen in ziin leven geno-
men; ook het besluit in 1S9 om in balliagschap te gaan
Hiernaheeft hiielkvan de drie namen op een papier-

tie geschreven en in een iizeren bal
gestopt Dom de drie ballen in een

kom door elkaar te hutse-
lensprong eréénuit. Dit

gebeurde tot drie keer
toe. Op deze wijze
was de Dalai Lama
ervan overtuigd de

iuiste reïncarnatie
gevonden te hebben:

dezoonvan eenherdeu
wiens eerste woorden

zouden ziin geweest "Ik
ben de Panchen Lam4 m$n kloos-

ters liggen inTibet en China."

Het is heel belangrijk - aldus Zijne Heiligheid - dat
de Tibetanen hun spiritualiteit in zelfbeschikking
kunnen beoefenen. Als er een oplossing is gevonden
met de Chinezen zalltti terugkeren naarTibet, een
tiide$ke reg€ring benoernen en z$n arnbtm neerleggen
om een gewoon buqger te worden. Het is zelÍs moge
liik dat de Tibetanen beslissen dat het instituut van
Dalai Lama overbodig is geworden en dat hii de
laatste Dalai l-ama zal zijn.
De Dalai [,ama ziet een verklaring voor de wester-
se interesse in hetTibetaans boeddhisme in de mate-
riële oververzadiging en een gebrek aan innerlijke
bewediging in het Westen. Ook Tibetanen worden
door de westerse levensstijl aangetast De Dalai Lama
is er echter tegen dat Christenen van religie veran-
deren. Elke religie en elke vorm van spiritualiteit
kan de behoefte aan inner$ke bevrediging vervul-
len.

De boodschap van Zjne Heiligheid voor zlin aan-
hangers in de hele wereld is ten slotte 'TIelP onsTibet
redderu dan kanTibet de mensheid helpen."

Rigp" Meuwsbrief
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want voordat ik iets opgeschreven had was Rinpo-
che al weer twee zinnen verder en had ik constant het
idee meer te missen dan op te steken Nu lijkt het van-
zelÍ te gaan. Alles wat ik in het Engels mis vang ik
in het Duits op. Echte Europese eenwording ont-
staat hier in Kiróheirru navel van het universum. Orn
Ll- uur's avonds zet het grote oud en nieuwfeest in.
Iedereen op z'n feestelijkst. Rinpoche in een don-
keólauw kostuum met wit overhemd. Met óampagne
in de hand en luid de Tara en Windpaard-gebeden
zingend gaan we'97 in.Ik wil nooit meer anders.

Woensdag
Nog meerWindpaard. Vandaag ishetzoleuk zo licht
Veel beoefening, heerlijk. De les gaat vandaag over
dat wat we dood noemen, het lijh dat we altijd maar
meeslepen ons hele leven lang, overal naartoe. Ik
moet daar vreselijk om lachen Het lichaam is een illu-
sie, hoofdkwartier van miin ego. En ik me maar zor-
gen maken of *jr haar wel goed zit.

Donderdag
Met Mieke geluncht. Zij heeft het net zo naar d'r zin
hier als ik. We praten uitgebreid over alle wat we mee.
maken en hoe simpel het leven eigenlijk is vanuit het
hier gecreèierde perspectief. Ik weet hoe makke$k il<,

weer eeÍunaal thuis, het slachtoffer ben van miin
agenda. Hoe zet ik de papagaai die op rruJn schou-
der zif die miin hele agenda uit /n hoofd kent en hem
bijontwakm luidkeels staatvoorte dragan, uit lkmedi-
teer elke dag, sta er woeger voor op, maar de PaPa-
gaai ook. We leren wat voor oorzaken er allemaal zijn
die ons af kunnen leiden en ook wat we ertegen
kunnen doen. Ik schriif alles koortsachtig op in mijn
hier samengestelde soort esperanto.

Maaft 1,9W

Vriidag
Alsikdoodga ben ik nog steeds heel
erg aanwezig, alleen zonder de pijn
in m'n lijf. Alleshangt aÍ van hoe ik
nu leeÍ. Hoe ik nu leef bepaalt miin
hele toekomst, goed of slecht, ik ben
de ontwerper en sloper van mijn
eigen gedoe. Het onderwerp vÍrn-
daag is devotie en het wordt me op
een nog veel dieper niveau duidelijk
dat devotie te maken heeft met mii-
zelf. Dat vanuit devotie naar Rinpo-
che, naar Guru Rinpoche, naar
wienden en familie enz het uiteindelijk
terugkomt bij mijzelf. Hoe mijn devo-
tie mijzelf in een ander licht zet en
daardoor iedereen om me heen. Som-
mige mensen lopen morrend en grom-
mend rond. Devotie wordt altiid met
gemengde gevoelens ontvangen.

Zaterdag
Orn 8 uur vanmorgen tsok Terwiil ik rustig in de zaal
zit te wachten tot het begint is mijn papagaai al aan
het pakken voor de terugreis. Zenuwachtig zit hij sba-
tegieën 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
de helÍt van de organisatie niet vemomen had dat er
vanochtend bok zou zii+ dus de omstandigheden zijn
nietoptimaal. Rinpoche blaast de tsok af. Maar'smid-
dags is er volop tsok. Een hele wolijke die overgaat
in een soort receptie. Hapjes en drankjes zetten het
afscheid in. Ik wil niet weg, nooit meer weg, ik wil
dat alles precies zo blijft als het is nu. Ma ar zo zijn de
kaarten niet gechud, gewoon lekker naar huis en met
samsara op schoot voor de buis hangen. Liiden en geluk
ziin uiteindeliik één smaak.

Anneke Hakman

Rigpu Nieuwsbrief
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heid, gekwetstheid, angst, verdriet en weemoed
rondom de breuk met miin wiendin.
Tegen wil en dank ook, omdat ik samen met Eric,
Nynke en johan geacht werd de retraite te leiden. In
hoeverre het leidery dan wel liiden zou worden,
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
litg* ennog moeiervan ze vastte houderg arriveerde
ik ín Handei.
Toch schuilt erin die moeheid krachï ze maakt je uit-
eindelijk kwetsbaarder. In die spiraal van negatieve
emoties als kwaadheid gekwetsheid en angst, of

iuist in het vechten ertegen waarbii de kou je om het
hart slaat, krijg je behoefte aan warmte en licht aan
een enkel woord en een diepe rust.
Daarin kun je soms opeens los laten en kom je bii die
zachtheid waar Rinpoche het zo vaak over heeft en
die hii zovaaklaat zien.

In die zin werd de retraite een vaardig middel voor
me, zij het biina'opgelegd' door de leidende rol die
ik had.
Vooral in de geleide Guru Yoga enTonglen-beoefe-
ningen merkte ik dat ik werken kon met wat ik 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 zacht-
heid.
Een zachtheid, die ruimte biedt aan wat er in j'e
omgaat en in ie huist zonder het vechten 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 zien.

Alle lagen van beischerming komen dan zo kinder-
liik eenvoudig aan hetlichL De houding die ik me eigen
gemaakt heb, de onzekerheid die daarachter ligt,

n
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InTibet heeft het Vajrayana sterke invloed op de cul-
fuur uitgeoefend. De populariteit van het verhaal van
Milarepa en de dynamiek van zijn verhouding met
zijn leram Marpa is hier een goede illushatie van Voor
Tibetanen is het vajrayanavoertuig iets heel van-
zelfsprekends geworden en zij hebben een diepge-
worteld vertrouwen in dit principe gekregen terwijl
wij in het Westen hiervoor de spirituele cultuur en
omgeving ontberen. Het grootste verschil tussen
eenTibetaanse beoeftnaar van het boeddhisme en em
westerse is dat een Tibetaan veel meer geneigd is
gewoon te doen wat hij hoort te doen zonder zich spe-
ciaal af te wagen waarom, maaÍ gewoon vanuit zijn
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.

Dit is de reden waarom het volgens mij passend is
om enkele basisprincipes over de beoefening van
Tsok toe te lichten. Hopelijk zal deze uitleg meer wa-
gen beantwoorden dan het op zal roepen. Mocht
dit laatste het geval ziin dan raad ik ie aan om een van
de vele uitstekende boeken over het Vajrayana ofte-
welTanhisch boeddhisme te lezen en geduldig je beoe-

fening te doen en de Stromen te volgen totdat
desbetreffende onderwe{pen aan de orde komen.
Als het Vajrayana aspect van Rinpochds onderricht
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.

Sogyal 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 ingeliót wordt en van de
situatie op de hoogte wordt gebraót alle op zrin plaats
valt. Voorgaande emotie die vanuitonb"gtip vnispel
kregen zijn belachelijk geworden en je gaat je er ach-
teraf bijna voor schamen.
Aan de situatie zelf echteris de hele tijd niets veranderd.

Het enige wat veranderd is, is dat je het nu wel
begrijpt en dat je onwetendheid omtrent die zaak ver-
dwenen is. Rinpoche adviseert daarom als ie iets
niet begrijpt in de context van dharma, je er niet
teveel over op te winden maar er gewoon op te ver-
trouwen dat het in de loop van de tiid duidelijk zal
wordenenbijvoorbeeld de wagendieie hebtin je hart
te bewaren als ie naar onderricht luistert.

Maart 1997

Het belang van Tsok
Het pad van het Vairayana
begintmet de initiatie. Tiidens
een initiatie plant de leraar als
het ware een zaadje van de
verlichtingsgeest in de geest
van de leerling. Zikriigen hier-
door samen een hele sterke
verbinding. Het zuiver hou-
den van deze verbinding is
van cruciaal belang om ver-
lichting te bereiken- meer is er
eigenlijk ook niet nodig. Een
analogie die Sogyul Rinpoche
gebruikt is die van een kaars.
Onze boeddhanatuur is als
potentieel in ons aanwezig
maar we hebben er contact
mee verloren. Het onderricht
herinnert ons aan datpotentieel
dat hier met een kaars verge-
leken wordt. Een initiatie ont-
vangen is alsof die kaars
aangestoken wordt. De kar-
mische winden van onze con-
flicterende emoties zijn echter
sterk en dreigen iedere keer
de vlam uit te blazen. Het vol-
gen van het onderricht van de
leraar over liefde, mededogen
en devotie voedt de vlam en
maakt hem sterker.

De beoefening vanTsok wordt
pas belangrijk als men initiaties heeft ontvangen
omdat het een doeltreffend middel is om onze ver-
binding met de Lama, de Boeddh+ de Dharma en de
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 sÉunsa-

ra en bliift de spirituele verbinding met de Lama en
dus onze innerlijke leraar, onze spirifuele essentie,
behouden.
Sogyal Rinpoche zegL "Stof verzamelt zich auto-
matisch, men hoeft er niets voor te doen". Om deze
reden zegt Rinpoche aan zijn leerlingen dat het
belangrijkis om dagelijks tebeoefenm. Aan degenen
die belangrijke initiaties ontvangen hebben" waagt
hij om twee keer per maand op de zogenaamde
Tsokdagen sÍunen te komen en gezamenlijk Tsok te
vieren. Want Tsok is eigenlijk niets anders dan feesï
een feest van herkenning van je fundamentele nafuur
en die van anderen.

Rigpu Nieuwsbrief
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met Sogyal Rinpoche meegemaakt m willen mis-
schien meedoen als er een Tsok in Nederland
plaatsvindt.
Dit is op zich helemaul.o{i 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 geihteresseerde welkom is. De beste
beoefening om dan voor jezelf te doen is zit-
meditatie en het reciteren van de Vajra Goeroe
manfua Het is niet mogeliik om met oudere stu-
denten de sadhana's mee te lezen of mee te zin-
gen. Vairayana teksten mogen traditioneel
gezien alleen worden gelezen wanneer de lama
de overdracht én de uitleg ervan heeft gegeven.

Voor Sfooom 2 studenten is het ook nog niet nodig
om aanTsoks mee te doery mÍuu op zich ben
je welkom Het is je eigen verantwoordelijk-
heid om eventuele opkomende twiifels, ver-
warring of weerstand omtrent Tsok te
verhelderen met een oudere sfudent. De beste
beoefening om dan voor jezelÍ te doen is het reci-
teren van de Vajra Goeroe mantra tiidens de
Tendrel Nyesel en de Vajrasattva manha tijdens
Vajrakilaya en Narak Kong Shak. Het is echter
hier ook weer niet passend om met oudere
sfudenten mee te lezen of mee te zingen.

De perioden wanneer je welke manha doet, zul-
len door dqgene die de beoefening leidtduidelijk
aangegeven worden.

Materiaal
Materiaal voor beoefening wordt uitsluitend
beschikbaar gesteld op de Stromen tijdens ret-
raites. Voor studenten van Stroom3 en4 die nog
geen Tsokbeoefening boek hebben, zullen apar-
te Tsokboekjes geproduceerd worden. Deze
bevatten echter geen Vajrakilaya en Bescher-

mersbeoefening en mogen niet mee naar huis
genomen worden.

Ik hoop dat met dit artikel de vele vïagen over
dit onderwerp beantwoord zijn. Dit zijn in
ieder geval de instructies voor dit moment.
Nieuwe ontwikkelingen hierover zullen in vol-
gende Nieuwsbrieven behandeld worden.

Literahrurlijst:
tfidden Teachings of Tibet, Tullm Thondup
Dzogchen and Padmasambhava, Sogyal Rinpoche

Boeken van Truugpa Rinpoche.

Lfu'+-, lrrt\

Rigpa Re'Membership

€e, mogelikbeid om %igpa
le ondersleunen

Maart 19917

a

Optie 1
je ontvangt 3 x per iaar de Rigpa Nieuwsbrief en
wordt regelmatig van alle aktiviteiten van Rigpa
op de hoogte gehouden. Ook kun je gebruik
maken van de bibliotheek. ]e betaalt
fl. 300,- per jaar of fl..25,- per maand.

Optie 2
Je ontvangt hetzelfde als in optie 1. en kunt tevens
op Rigpa cursussen 25 % korting kriigen. Je betaalt
fl. 480,- per jaar oÍ fl. 40,- per maand.

Optie 3: je kriigt hetzelfde als in optie 2 en een

abonnement op het internationale Rigpa magazine
View. Je betaalt fl..7200,- per jaar of fl. 100,' per
maand.

Rigp" Nieuwsbrief
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Introductiecursus:

Het Tibetaanse boek van leven

en sterven

Een introductiecursus in meditatig het ontwikke'
len van mededogery devotie en de basisprincipes
van spirituele beoefening.

"Zoab de Boeddha in zijn eerste leing zei, is de wortel
umr al ons lijden onwetendheid. Onwetendheid lijkt ein -
deloos, totdat ax onszelf eraanbeorijden, en zelfs als we

ons op het spirituele pad begeam hebben, wordt onze

zoektocht erdoor oersluietd. Mam als je dit onthoudt,
en het onderricht in je hmt kwstert, zul je longznner -
hand het onderscheidingsoertnogen ontwikkelen om de

ontelbare aerutarringen aan onwetendheid te herkennen

aoor wat ze zijn, zodat je nooit je oerbondenheid in
geaaar brengt of je perspectief aerliest."
Uit "Het Tibetaanse boek van leven en sterven",
Sogyal Rinpoche.

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

De cursus bestaat uit acht avonden in Amsterdam
en start weer in het naiaar in sePtember. nadere
informatie hierover volgt in de volgende
Nieuwqbrief. In Groningen vindt de cursus plaats
op woensdagavond, zie data hiernaast.
De cursussen worden gegeven door oudere stu-
denten van Sogyal Rinpoche.
Na het volgen van deze introductiecursus is het
mogelijk met Stroom 1 te beginnen.

Maart'1.997

Praktische informatie over de

Boekcursus

GRONINGEN

Data: 6 woensdagavonden van 20.00 tot 22.15 uur
Maarh 19 en26
April: 2,9,16 en 23 + een zondag

Kostetu fl9È minima fl70-

Plaats: Vipassana Meditatie Centrum
Kamerlingh Onnesstraat 7L

Groningen

Voor meer informatie: Tineke Bouma 050&133141

Rigp" Nieuwsbrief
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ïbnglen-avond en Phowa-avond
Maandagaoond aan'19.30 tot 21.30 uur in Amsterdam

Meditatie en tonglen-avond
Deze beoefeningsavond is toegankelijk voor iedereen
die bekend is met meditatie en enigszins bekend
met de tonglen-beoefeningen, bijvoorbeeld door het
lezen van hoofdsfuk twaalf uit HetTibetaanseboek
van leven en sterver; over mededogen.
Voor de pauze wordt zihneditatie beoefend en wor-
den kleine stukjes voorgelezen uit Rinpoche's boek.
Na de pa:uze worden geleide tonglen-beoefeningen
gedaan.
De avonden zijn ookbedoeld voor mensen die regel-
matig de oefeningen willen doen. Accumulatie van
zit- en tonglen-uren zijn bijvoorbeeld onderdeel van
Sfuoom L. Hoewel de avonden een cydus met een gelei-
delijke opbouw vormen kunnen zii ook los van elkaar
bezocht worden.

Phowa-avond
Een keer per maand op de maandagavond rond
volle maan wordt in plaats van tonglen een Phowa-
beoefening gedaan. De avond bestaat uit twee delen.
Tijdens het eerste uur wordt zitoneditatie beoefend.
In het tweede uur wordt in plaats van Tonglen, een
geleide Phowa-goeroeyoga gedaan, dit is een beoe-
fening ter voorbereiding op het moment van de
dood (zie hoofdstuk 9 en L3 van HetTibetaanse boek
van leven en sterven). Tiidens deze beoefening wor-
den ook de namen van ziekm en gestorvenen genoemd
en wordt er beoefening voor ze gedaan. Het is mo{te-
lijk om nÍunen door te geven van overledenen voor
wieiegraag beoefening wilt (laten) doen. Zievolgend
artikel.

Data Tonglen en Phowa-aoonden;
April: Tonglen 7,1.4, enPhowa2l
Mei: Tonglen5,12, enPhowa L9

|uni: Tonglen 2,9,'16, enPhowa23

Kosten: f 10,-
Í7,50voor minima en degenen die aan
de Stromen meedoen.

Meditatie avond Groningen

Mensen die in Groningen de boekcursus hebben
gedaan kunnen op de volgende data doorshomen nam
de meditatie-avond op de woensdag.

Maarb lW

Zijne Heiligheid Sakya Trizin

Gebeden voor gestorvenen

ln de Nieuwsbrief van december'95 stond een stuk
over het Rigpa Sponsorprogramma dat speciale
mogeliikheden biedt om Rigpa als Ínternationale
organisatie te sponsoren. Via het sponsoren van
gebeden voor ziekerl stervenden en gestorvenen
door middel vÉur een donatie van fl. 3000- is het
mogeliik om aan dit programma mee te doen.
Wat misschien niet voor iedereen duidelijk is, is dat
het ook buiten dit sponsorprqtÍamnu mogelijk is om
gebeden voor steryenden of gestorvenen te wagen.
Traditioneel wordt hier altiid een bijdrage voor
gewaagd. Hierbii bepaal ie zelÍ hoe groot je biidra-
ge is.
De bedoeling van zo'n donatie is een goede oorzaak
te leggen voor de gestorvene door geld te geven
voor een goed doel, en hetlegt ook een karmisctre ver-
binding met de lama die hetgeld ontvangt en de gebe'
den doet. Het gaat dus niet zozeer om de hoogte van
het bedrag maar om de oozaak en de vertinding die
men legt.
De donaties die worden gegeven gaan samenmet de
narnen naar naar lndia: de kloosters v an Z.H. Sakya
Triztr., Dodrupóen Rinpoche en Dzogchen Rinpo-
che. In het Rigpa Centrum op de Agnietenstraat
wordt ookbeoefening gedaan voor debehefÍende per-
sonen en de narnen worden ook doorgegeven aan de
één jaar retaite gangers inDzogdrenBeara in lerland.
Mensen die namen willen doorgeven kunnen dit
opgeven aan het secretariaat ten name van Eric So'
yeux. Het is hierbij van belang om de volledige
naa4 dafum en oorzaak van overlijden en de geboor-
tedatum of leeftijd door tegeven. Mensen diebelang-
stelling hebben voor het groter opgezette
sponsorprograrnma kunnen een Engelstalige folder
hiervan aanvïagen.

Erratum
ln de vorige Nieuwsbrief is door een fout in de lay-
out de narun van Dzogchen Rinpoche per ongeluk
onder een ander plaatje terechtgekomen. Met excu-
ses van de redactie.

Data:
Mei:
Juni:

"1,4,27,28

6
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Jigmé Khyentse Rinpoche

CONFIDENT COMPASSION

Tulku Jigmé Khyentse Rinpoóe werd geboren als de
zoon van Kahgyur Rinpoche, een belangrijke mees-
ter in de Nyingmapa tuaditie. Hij werd herkend als
de geest incarnatie van Jamyang Khyentse Chókyi
Lodró, de meester van Sogyal Rinpoche, m is een leer-
ling van Dlgo Khyentse Rinpo.h".Hii verblijft al lan-
gere tijd in de Dordogne waar hii het retraite centrum
Chanteloube leidt.
Jigmé Khyentse Rinpoche zal op uitnodiging van
Shechen Tennyi Dargyeling (en in samenwerking
met Rigpa en Shambhala Centrum) onderricht geven
over Confident Compassion: 

,

Donderdag 15 mei
Amstelkerk

Amstelveld 10 / aanvang 20.00 uur
toegang fl 2Q-

Van 16 tot 20 mei zal Jigmé Khyentse Rinpoóe
onderricht geven in US THUI zijn cenbum in
Friesland. Op 16 mei zal Rinpoche een lezing in
Groningen geven.

Dzigar Kongtrul Rinpoche

Vooraankondiging
Dzigar Kongtrul Rinpoche was een naaste leerling van
Z.H. Dilgo KhyentseRinpoche en eenincarnatie van
de grote ]amgón Kongtrul LodróThaye. Hii verbliift
in de Verenigde Staten en heeft aldaar jarenlang les
geÍieven op de boeddhistische universiteit, Naropa
Institute.
Dzigar Kongtrul Rinpoche zal op 23, 24 en 25 mei in
Amsterdam onderricht geven over Shamatha and
Vipashyana.

Vriidag 23 mei zal Dzigar Kongtul Rinpoche een open-
bare lezing geven.
U kunt binnenkort bij het secretariaat meer informatie
verkrij gen: 02U6238022.

Rigpu Nieuwsbrief

Bezoekende leraren
en komende retraites

Retraites

Zomer-retraite in Dzogchen Beara
Van 20 iuri t/m 29 iuni vindt in Dzogchen Bear4 het
lnternationale Retraite Centrum van Rigpa in Ierland
eenzomer-rretraite plaats met Sogyal Rinpodre enDzi-
garKongtrul Rinpoche.

Zomer retraites in Lerab Ling

Van zaterdag 31 mei t/m 30 augustus wordt voor de
oudere studenten van Sogyal Rinpoche een Drie
Maanden Retraite georganiseerd.
Voor de degenen die niet zolang kunnen komen is
er een 6 weken optie van 19 juli t/m 30 augutus en
een 3 weken optie van 9 t/m 30 augusfus.

Beginners en Stroom l Retraite
Zaterdag2S juni t/m zaterdag 12 juli.

Stroom 2en3Retraite
7-aterdag 19 juli t I m 2 augustus.

De folder zal automatisch naar donateurs van het Re-
membership en naar cursisten gestuurd worden.
Vraag als ie interesse hebt de folder aan bii het secre'
tariaat

Maart7997
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Astrid Immerzeel

Rigpu Nieuwsbrief Maart 7W

De Rigpa bibliotheek
De bibliotheek van Rigpabevat meer dan tweehon-
derd titels ingedeeld in de volgende hoofdcategorieÈn:
Boeddhisme algemeery Hinayan4 Mahayana Vai
rayana, De dood Sakyamuni Boeddha, Tibet en
Diversen.

De meeste titels betreffen hetTibetaans boeddhisme.
Verder zijn er ook veel boeken over het boeddhisme
in het algemeen zoals in India China en Japan, over
Sakyamuni Boeddha soetra's en over deTheravada
traditie zoals bijvoorbeeld van Ayya Khema.
Schriivers waar we meerdere titels van hebben zijn
Thich Nhat Hantu Chógyam Trungpa Rinpochg
Tulku Thondup Z.H. de Dalai Lama, Dilgo Khy-
entse Rinpoche, Namkai Norbu Rinpoche, Tulku
Urgyelu Chókyi Nyima Rinpoche, Pema Chixlrón en
uiteraard Sogyal Rinpoche. Verder ziin er veel boe-
ken over de verschillende scholen van deTibetaan-
se traditie, over de iconograÍie van het Tibetaans
boeddhisme en enige titels over Tibet in het algemeen.
Verder lenen we ook video's en cassettes met onder-
richt van Sogyal Rinpoche uit.

De bibliotheek is uitsluitend toegankelijk voor cur-
sisten als ondersteuning voor de studie in het RigPu
Currictrlum en voorRemembers vanRigpa. Eris dus
geen apart lidmaatschap voor de bibliotheek.In iede-
re Nieuwsbrief. zal een liist van de nieuwe titels die
aangeschaÍt zij& worden opgenomen.

Madelon Broekhuis en door veel andere wii
willigers. 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) wijwilligers!

Ik hoop datiedereen die al geruchtenhad gehoord
van re-organisatig nu iets meer op de hoogte is.

Mochten er nog wagen ziin over deze nieuwe ont-
wikkelingery zijn er suggesties, of liikt het je
leukom alswijwilliger mee te werken: schrijf een

briefie! Ik zal dal.l zo snel mogelijk antwoor-
den.

Nieuwe titels zijn o.a: Pema Chddrón: De Kracht van de Overgave; Jerome Edou: Machig labdrón_1ld theloun-
dations of Chód; Tulku Urgyen: Repeating the words of the Buddhq Thich Nhat Hanh: Old Path, White Clouds;

Namkai Norbu: Dzokchery àe volmaakte staat van zijru Shabkar Lama De Mucht 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. Telefonisch ver-

lengen is niet mogelijk. Als er niet gewaagd is naar een boek kan een boek voor een tweede periode geleend.wor-

deri. Daarna is dalt niet me"r mogèlijk.Voor boeken die te laat terug gebracht wordery wordt per boek een boete

van 25 cent per dag gevraagd .

Het lenen van tapes
Tapes worden vooi één week uitgeleend. Het kost f 2,50 per_tape. Er mogen twee tapes per keer geleend worden-

Teiefonisch verlengen is niet mogeliik. Als er niet gewaagd iJ naar een tape kan deze voor een tweede periode

geleend worden.Dáama is dat nilt meer mogelijk. Voor tapes die te laat terug gebracht worderl wordt per tape

een boete van f 1,- per dag gevraagd.

Het lenen van video's
Video,s worden voor één weekuitgeleend. Het kostf lQ- per video. Er mogen twee video's perkeer geleend wor-

den. Telefonisch verlengen is niet riogeliik Als er niet gernaagd is naar een video kan deze voor een tweede perie
de geleend worden. Da-arna is dat niet meer mogelijli.Voor video's die te laat teruggebracht worden, wordt per

video een boete van f $- per dag gewaagd.

Openingstiiden: . r.
oË uiutoín*í. is open op beoefenings- en cursusavonden en tijdens de openingstijden v-nn het secretariaat op dins-

dag t/m wiidag t r"r"r, L0.00 uur en 13.00 uur. Stichting Rigpa wenst jullie veel lees, luister en kijkplezier!
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