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r/ Gebruik een gangbaar lettertype zoals courier,
sans serif of times romirn.
y' Maak de tekst zo min mogelijk op. Dus geen
tabs aanbrengen, niet insPringen of grote koppen
gebruiken. Alleen alinea's en het gebruik van
vet of cursief kunnen worden aangegeven.
y' Vermeld geciteerde sóriÍtelijke bronnen zo
volledig mogelijk aan het einde van de tekst.
y' Foto's en illustraties of suggesties daartoe ziin
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Bes te Nieu ws brieÍIezers
Het is een jaar vol veranderingen. Niet alleen op intemationaal niveau gebeurt er van alles binnen Rigpa, maar
ook in Nederland zijn er ingrijpende veranderingen op komst. Een ervan is het nieuwe centrum dat naar we
hopen eindmaartin góruikkanwordm genomen. We krijgen daarmee eenpassend onderkomenvoorde groeiende
activiteiten binnen de sangha. En ook de nieuwsbrief legt zijn oude jasje af en krijgt een nieuw gezicht, een dat
meer past bij de huisstijl van Rigpa Nederland. We hopen dat jultie de nieuwe vorm met evenveel enthousiasme
begroeten als wii, redactieleden.
Lrhoudeliik gezien gaat er ook iets veranderen. De redactie is afgestapt van het plan om "Dzogchen en
Padmasambhava" in gedeelten te gaan vertalen, omdat ons ter ore is gekomen dat dit boek in áe nabije
toekomst herschreven gaat worden. tr plaats hiervan hebben we nu een hoofdshrk vertaald uit "Words from
aJoyful HeaÍt", een sprankelend onderricht dat Sogyal Rinpoche heeft gegeven gedurende de paasrefraite in
1D4. Verder een trartig' artikel van Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpodre over de misvatting die in onze westerse
geest over de Dharma kan ontstaan. En een eerste bijdrage van de onlangs opgerióte kemgroep spirituele zorg.
Wehopen dat de leden van deze groep regelmatig bijdragen zullen leveren overhtrn ervaringen methet werkeir
met zieken en stervenden. Als eerste artikel publiceren we het verslag van de laatste weken uit het leven van
Ha:rietComistu gesdrreven door haar man Peter. Een aangriipend verslag over een waardig humaan en inspircrend
aÍscheid.We wensen jullie veel leesplezier en een inzichtrijk (Tibetaans) Nieuwjaar.

Namens de redactie, Katja Vos
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door Sogyal Rinpoche

Samen naar verlichting bruisen
kunt je geest veranderen en positief zijn door te
Je 'bruisen'.
Wees sprankelend! Stel datje bij iemand
|
rf bent die echt bruisende energie nodig heeft, en je
neemt je voor om steeds wanneer je bij diegene bent
sprankelend te zijn. Uiteindehjk wordt die persoon een
geheugensteun voor dat voornemen, je vergeet jezelf
en denkt aan de ander. Zelfs als je je niet bruisend voelt,
sprankel je toch nog voor die ander.

Laten we sprankelen voor anderen. Het gaat
erom een besluit te nemen, jezelf te trainen en dat

aandachtspunt niet uit het oog te verliezen.
Misschien heb je een vriend of vriendin die het
altijd nodig heeft dat je bruisend bent. Of je kunt
een plek in je kamer uitzoeken waar je iets neerzet
om jezelf eraan te herinneren bruisend te zijn, en
de discipline is steeds te sprankelen wanneer je
dat ziet. Dan wordt het een gewoonte. Dat is
een inspirerende manier van loslaten.

Omdat we de dingen altijd zo serieus nemen,
zeggellwe misschien wel tegen onszelf: "Hoe kan
ik nou bruisen? Ik heb een ellendig leven, Londen

is ellendig, mijn baan is ellendig. Ik heb geen
reden om bruisend te ziljn". Dat is de reden om

In

1994 gaí Sogyal Rinpoche heel geinspireerd onderricht
tiidens de paasretraite in Engeland. Daarvan is een mooi
boekie gemaakt, wat de titel "Words Írom a hyrttl Heart"
meekreeg. Ifieruit kozen we voor deze nieuwsbrief een
door het
onderricht waarin Rinpoche zich liet
woord "bubbling", en wat dan ook als titel kreeg: "Let's
b ubbl e together unfi I enlightenmen t".
Vertaling T. Peeters.

2

te bruism. Wat voor hoop heb je anders nog? Geen
reden hebben om te bruisen is de beste reden om
te bruisen. Dit is waanzinnige/ wilde wijsheid!
Dit is buitensporig zijn, wat betekent dat je je niet
laat beperken door je kleine geest. Bruis om niks!

Maar het kan zijn dat je je erdoor mee laat slepen,
dat je al te luchtig wordt. Op zo'n moment heb
je helderheid van geest nodig. Wees beheeÍst, maar

wees bruisend. Met 'beheerst' wordt hier
'aandachtig' bedoeld. Vaker bruisend zijn, niet

10e
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te zijn. Andere mensen kunnen ie zwaar maken,
maar je zou dat niet moetm toelaten. fe hoeft daar niet
agressief over te zijn, maar zoals Boeddha zegt, als

alleen ats je bij me bent, maar ook als ie aan me
d€nkt helpt ie te verandercn hoe je je voelt. Uiteindelijk
word je misschien zelfs wel bruisend als ik helemaal
niet in de buult ben, het is gewoon een kwestie van
oefening, van gewoonte. Én ie kunt ook in stilte

iemand je een geschenk geeft, en je neemt het niet aan,

aan wie behoort dan het geschenk? )e kunt het
innemend doen, vol liefde en comPassie. Als de

bruisen: bruisen, niet kabbelen (bubbte, don't babble).

ander niet wil dat je bruist, kun ie ook dat respecteren:

dring je bruisen niet aan anderen op, maar bruis

De relatie tussen leraar en leerling
De leraar brengt de herinnering, en elke keer als ie
mij ziet moet je wel bruisen. Net zoals ik met iullie
bruis, moeten iullie met mr1- bruisen. Laten we samen
naar verlichting bruisen. Dat is de afspraak, dat is de
Samaya (1): sprankelen vanuit je hart.
Onder oudere leerlingen heb je veel niveaus, en het
zijn vooral de heel oude oudere leerlingen die ik
onder druk zet als ze moe zijn. Ik

gewoon.

We zouden ons de goede dingen, de zegeningen
moeten herinneren, en zouden ons dankbaar en
tevreden moeten voelen. Geef alle goede dingen die
je hebt erkennin g.In Het Tibetaanse Boek van Levett
en Sterven, in het hoofdstuk 'Spirituele steun aan
stervmden' zeg ik: "Fixeer ie niet
op je gebreken, maar richt je
aandacht op je deugden."

doe dat als ze zich wat
'dunnetjes' voelen, om de
ballon van hun ego te

1.998

(2) Als je een vaste relatie
hebt, is het belangriik elkaar

latm

klappen. Dan kan ik inschatten in hoeverre hun
ego nog weerstand heeft

aanê moedigen

en E insPi-

reren met liefde. Echte
liefde, uit een zuiver hart,
heeft buitengewoon veel
kracht. En wees niet bang

door naar hun stemming te
kijken. Dan kan ik door de
manier waarop ze Íeageren/
zien of ze het Zidrt hebbm
of niet. Soms maak ik de

om lief te hebben, als je
werkelijk liefde geeft kun
je opbloeien m word je oP
natuurlijke wijze mooi,
zodat je niets nodig hebt

druk zo groot dat ze aflcrappen en gaan huilen, en
op datmomentkanikzien

of ze het Zicht hebben.

om je mooier te doen liiken.

Door te gaan huilen nemen
ze toevlucht in emotie, wat

relaties zo tezíjn: inspireer

Dit hoeft niet alleen in
en help elkaar op liefdevolle wijze.
In de relatie met de leraar

de laatste toevlucht van
het ego is, en dan zeg Lkl"Maar daar gaat het niet
om".
Het gaat er niet om te
huilen. Herinner je dat en
ruk jezelf eruit los, laat los
en herirurer je het Zicht. Ik
vertelde dit een keer aan
Nyoshul Khen Rinpoche en
hij was werkeliik verbaasd' Ik zei dat ik het grootste
respect heb voor sommige van mijn leerlingen omdat
zeàelfs als ze door heftige emoties heen gaan, zich
in die emotionele staat het Zicht herirureren.
De Ieraar herinnert ie aan het Zcht en niet aan de t*iifel

kun je leren hoe met
anderen te ziin: We moeten
allernaal onze taaiheid latert
srnelter; onze weerstand err

ons ego. Dit is devotie, en

wanneer we smelten komen we bij de oorspronkelijke zuiverheid van natuurlijke eenvoud, wat de
staat van Dzogpachenpo is. Als ie steeds zo 'bent' als
je met je meester bent, brengt aan hem of haar denkm
je naar deze staat en als ie regelmatig oefent, gaje deze
staat steeds vaker binnen. Het proces van werkm met
een meester vindt niet alleen plaats als hii bij je is, het
gaat door, bijvoorbeeld in de Guru-yoga-beÓefening.
Mijn meesters, zoals famyang Khyentse, zijn op een
levende manier bii me watrneer ik Guru-Yoga doe,
en tegenwoordig ziin ze zelfs levend en bij me als ik
niet beoefen. Wanneer je hart is gesmolten en je zo'n
devotie voor eert meester voel! leert het ie devotie voor

Herinner je dat. Cynisme is een bescherming een logica

met argumenten als: "Waarom moet ik bruisen?
Waarom kan ikniet gewoon mezeLf ziin?",maat zie

je, het is helemaal niet zo leuk om'iezelf'
te ziin.

Weproberenvaakdoor ons kapselof onzemake

-up er leul uit te zien, maar in feite zijn andere
fouten veel meer zichtbaar dan of onze haren goed
zitten of niet, wat trouwens toch niemand opmerkt.
Een van de grootste dompers is de atmosfeer van
'niet-bruisen', als ie iezelf niet toestaat sprankelend

je vrienden, voor je

geliefdm, ieburen m uiteindelijk

zelfs voor je vijanden.

3

10e jaargang nr.

1

Rigpa Nieuwsbrief

4

Maart

1998

10ejaargang nr.

Maart L998

Rigp" Nieuwsbrief

L

een schat die je al die tijd al had, maar nog niet had

Devotie en compassie

ontdekt. Cultiveer de'nectar van tevredenheid'.

Devotie en compassie zijn de krachtigste voertuigen
om ons bij onze ware natuur te brengen. Ik sprak

Zonder tevredenheid raak je gefrustreerd en klaag je,
en de dingen worden steeds erger. De werkeliik
groE beoefenaars m mk deheel emvoudige Tibetaanse
mensen hebben em groot gevoel van tevredenheid.
Ze klagen nooit.
]e kuntbii de regering klagen en om bebre omstandigheden vragen, je kunt naar buiten toe klagen, maar

daarover met de Dalai Lama, en ook met Dilgo
Khyentse Rinpoche, dat ook al weet ik niet zoveel, ik
devotie ken en dat is wat ik anderen leer. Zijne
Heiligheid zei, "Dat is waar. Als je werkelijk de
Dharma kent, weet je wat devotie is". Onvoorwaatdelijke devotie heeft niets te maken met hoe de leraar
met jou is en of hij of zij naar ie glimlacht of niet. fe
hebt eenvoudig onvoorwaardelijke devotie. Toen Zine
Heiligheid dit had gezegd, besefte ik dat ie onderricht
over compassie nodig hebt als je de Dharma niet
goed kent. Daarom geeft

klaag niet van binnen. |e moet opkomen voor je
reóten, je hoeft niet alles te accepteren wat er gebeuÉ,
vooral omdat in het Westen niets zal veranderen als
je niet in beweging komt m zelÍ verandert. Tegelijkertijd moet je in jezelf een
gevoel van tevredenheid
Zijne Heiligheid in een
Devotie en compassie ziin de
vinden.
Als je met die
openbare leztng over het
innerlijke
tevredenheid
algemeen les over comvoertuigen om ons
krachtigste
je
voor
rechten
opkomt,
passie. Wanneer je het
je
wat
kun
krijgen
spirituele pad betreedt,
ie wilt
brengen
onze ware natuur
het
te
bederven,
zonder
gaat het onderricht over
want je emoties zijn erniet
devotie. Maar uiteindelijk
je
veel
helderder en redelijker
kunt
bij
betrokken
en
besef ie dat compassie en devotie ondeelbaar zilin, en
vinden die misschien
kunt
goede
argumenten
zijn.
dat ze de straling zijn van de natuur van de geest.
]e
bruisen!
de
ander
doen
zelÍs
ln hoofdstuk negen spreek ik over de Guru-yoga
Als ik dingen zocht om over te klagen, zou ikeenhirop
die Dilgo trCryentse voor mijcomponeerde (3). Hierin
kunnen vinden, ook in mijn jeugd, maar ik voel me
zegt hii:
altijd een geluksvogel. Wehebben allerraalzoveel geluk,
"Dat wat zuiverheid vírn waameming
we weten het geluk dat we hebben niet te
maar
volbrengt
waarderen.
Er is een mooi gezegde van de meesters
Is toewiiding, watniets anders is dan de
"Mensen kunnen een hoop liiden
het
verleden:
uit
stralingRigpa eigen.
maar
slechts een klein beetje geluk".
verdragen,
In de erkenning en het beseí dat miin
van geluk E geniehr, hetmaakt
weErniethoe
Mensen
eigen Rigpu demeesteris voelen
zidr
dat
ze
schuldig
of lidrtelijk ongemakkelij(
worden."
Moge uw gest en de miine &n

te

bij

en dus moeten ze het bederven.
Wanneer je de goede dingen in je leven kunt waarderen
helpt dat je sterker te wordm, met meer vertrouwen
en meer inspiratie. Dan kun je je leven tot een beter

Over het algemeen voelen we devotie, liefde en
compassie als alles goed gaat, maar wanneer de
dingen slecht gaan, verdwiinen ze, zijn ze weg/ we

leven maken. Ik besef dat iullie leven verre van
volmaakt is, maar om er verbetering in aan te kunnen
brengen heb ie positiviteit nodig. In die positieve
staat van geest zie je helderder wat nodig is. In een
negatieve staat van geest zie ie geen uitweg, ie ziet

herirureren ze ons niet eens meer. We hebben het Zdrt
niet. br staat zijn je het Zicht te herinneren wanneer

de dingen niet zo goed gaan is een teken van
volwassenheid, en een teken dat je de Dharma hebt
gehoord en dat de Dharma in je is.
Heb de positiviteit van het Zicht, geloof in jezelf en

alleenhoe je in de cirkel van samsara blijftsteken. Zoals
Longchenpa zei, de manier om de cirkel te doorbreken

geloof in de Dharma, met de eenvoud van vertrouwen.
Twiifel niet, en heb geen dualistische geest. Laat

is hem eenvoudig te doorbreken. Als je em cirkel

hoop en vrees je leven en je waarneming niet

doorbreekt, dan vind je een begin en een einde.
een uitweg vinden, hier en nu.

domineren. Waardeer de zegeningen en de goede
dingen die je al hebt, daarbij inbegrepen je boeddhanaírur. Ik ben gaan beseffen dat veel boeddhisten zich
niet realiseren datzeboeddhanatuur hebben: als ze
dat beseften zouden ze veel gelukkiger metzichzelÍ
zijn m op een wat andere manier naar zichzelf kiiken.
Er is veel om blij over te ziin.
Als je op een morgen een miljoen dollar kreeg, zou
je dan blllj zljn? Ik denk het wel, ie zou op z'r't minst
niet klagen. Op dezelfde manier, om een traditioneel
voorbeeld te gebruiken, wanneer ie ie herinnert dat
je boeddhanatuur hebt is dat als het ontdekken van

Je

kunt

Noten
l.

Samaya: de gewijde veóinding tussen leraar en leerling en ook

fussen leerlingen, in het Vajrayana. Het Sanskriet woord samaya
kan betekenen: overeenkomst, verbinding voorschrift, grens, etc.

(Uit'Words From My Perfect Teacher')
2. Hoofdstuk

l3,blz.20l "Richt de aandacht

op hun deugden en

niet op hun gebreken".
3. Het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven,

hoofdstuk 9. blz. 138

s
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Vertating van het artikel 'Distortion'gepubliceerd in

'Shambhala Sun', September 1997. Shambhala Sun is het
maandblad van Shambhala, de Tibetaarc boeddhistische
organisatie gesticht door wiilen Trungpa Rinpoche, een
belangriike ptonier in het overbrengen van de Dharma
naar het Westen. In onderctaand artikel reageert Dzongsar
Kltyan& op ziin gebru*eliike pregnante en provocerende

manier op de series van artikelen die vooral in de
Amerikaanse media de laatste iaren kritiek uiten op het
boeddhisme en in het biizonder het guru-principe in het
Vairayana boeddhisme en Zen. Vertaling Eric Soyeux.

door
Dzongsar Jamyang
Khyentse Rinpoche
zongsar ]amyang Khyentse Rinpoche

ons,Westersemensen/ op om ons bewwt

wordenvan de vervormingen die tiidms onze
studie van het boeddhisme kunnen ontstaan, door
toedoen van onze culturele arrogantig het bedrog van
het ego én gewoon uit onwetendheid.
De succesvolle overdraót van zulk een subtiele en
uitdagende beoefening als die van het boeddhisme
is, zo zegthif, aftrankelijk van diepgaand onderzoek
en duidelijke herkenning van onze eigen gewoontepatronen.
te

Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche werd in
I96I7n Bhutan geboren enwerd herkend als de
derde incarnatie van Jamyang Klryentse Wangpo
en als de directe incwtatie vctrtJatnyang Klryentse
Chótgti Lodró, twee van de meestvooraanstaonde
meesters van het Tibetaans boeddhisme van de
afgelopen tii d. Van longs af aan studeerde -híi met
dí gràotste meesters en in het biizonder met
Z.E. Dtlgo Khyentse Rinpoche.

Het overplanten van wat dan ook uit een andere
cultuur is een moeilijk proces waarbii dat wat
overgedragen wordt gecorrumPeerd kan raken' Wat
dat betreft is het boeddhisme zeker geen uitzondering.
In feite is het waarschijnlijk onder alle buitenlandse
goederen die ge'importeerd worden het meest vatbaar

Dzongsar Khyentse Rinpoche werkt ,intensief
aan hét behoudvan het Tibetaans boeddhistisch
onderricht. Hii heeft de leiding over het Dzongsar Hooster in Tibet, dat vanouds ziin zetel is
en de ermee verbonden retraite- centra' Hií heeft
nieuwe centra voor studie en beoefening van de
Boeddho-dharma in India en Bhutan opgericht.
'siddhctrta's Intent', de Westerse tak van ziin
organisatie is in Vancouver gezeteld en heeft
dízorg v oor zii n Noord- Amerikaans e studentenDe laátste iaren heeft Rinpoche hoofdzakeliik in
lange retraites doorgebracht.

voor corruptie.
Alleen al op een intellectueel niveau is het niet
bepaald eenvoudig om de Dharma tebegrijpm en als

we eenmaal enig begrip van Dharma hebben
ontwikkeld is het een nog subtieler Proces om de
Dharma ook nog in praktijk te brmgen omdat het van
ons vergt dat we onze gewoontepatronen doorbreken.

We mogen dan wel op verstandeliike wijze herkend
hebben dat onze kleingeestige neigingen onze eigen

cyclus van lijden voortgebracht hebben, maar
tegelijkertijd kunnen we ookbang ziin ons van ganser
harte op het proces van de bevrijding van deze zelÍde
gewoonten toe te leggen.

Dit is het koesteren van een ego. Want zelfs als we
denken dat we het boeddhistische pad willen
beoefenen, is het niet makkelijk om ons grijpen naar
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vaak een hoge mate van onwetendheid over de
onderwerpen die zij bespreken. Vele Tibetaanse
lama's reageren met de houding "dat het er niet toe
doet", omdat zij oprecht niet veel geven om zulke
aanvallen. Ik denk dat het perspectief van deze
lama's verder reikt dan belang te hechten aan de
laatste hype over wat wel geoorloofd is en wat niet
volgens de grillen van de modeme geest. Andere
Tibetaanse lama's houden er het idee op na dat
Westerlingen slechts uit zijn op spiritueel shoppen
en zeggen tegen jonge lama's als ik: " Zie ie wel, zii
komenniet voor de Dharma. Voorhen zijn we slechts
een curiositeit". In een poging een goede motivatie
in deze te genereren zou ikde volgende altematieve
visies willen introduceren

het ego los te latm en de kans is groot dat we eindigen
met een eigen ego-versie van Dharma, een pseudodharma die ons alleen maar meer liiden zal brengen

in plaats van bevriiding.
Dit is de reden dat de meeste Oosterse leraren heel
sceptisch staan tegenover het exporteren van de
Dharma naar de Westerse wereld, omdat zij het
gevoel hebben dat Westerlingen de verfijndheid en
de moed missen om de Boeddhadharma goed te
begrijpen en toe te Passen. Aan de andere kant zijn
er ook leraren die erg hun best doen om de overdracht
van de Dharma naar het Westen te bewerkstelligen.

Het is belangrijk zich te herinneren dat een volledige
transplantatie van de Dharma niet biruren eén generatie
bereikt kan worden. Het is geen makkelijk proces' Het
zal ongetwijfeld net als in de tiid dat het boeddhisme

[r

feite vergroHrbepaalde kritieken op hetboeddhisme

mijn devotie voor het onderricht alleen maar. Voor
mijn gevoel gaat de Dharma deze kritieken tebovenToch vind ik ook dat bepaalde publicaties schadelijk

van India naar Tibet gebracht werd, tijd nemen. De
manieren waarop mensen in allerlei culfuren in het
leven staan verschilIen enorÍn van elkaar, m dezelfde
verschijnselen worden in versóillende culturen heel
anders gernterpreteerd. Men vergeet makkeliik dat
zogenaamde universele begrippm als' ego','viiheid',
'gelijkheid', 'macht', en de implicaties van woorden
als 'geslacht' en 'geheimhouding' alle constructies zifn

kururen zijn door het effect dat zij teweegbrengm. Vele
meÍrsen wier connectie met de Dharma op het punt
staat tot rijping te komen, kunnen hun kans voorbij

laten gaan door toedoen van deze geschriften. In
ons leven ontnoeten we tal van obstakels en moeilijke

die cultureel bepaald zijn en radicaal kunnen versctrillen

omstandigheden, maar het ergste is wel om tegen-

wanneer men ze vanuit andere perspectieven beziet.
Bepaalde zaken zullen in de ene cultuur veel stof doen
opwaaien, terwijl deze in een andere culfuur niet
eens aan de orde zijn omdat dezelfde praktijken
daar tot de dagelijkse gang van zaken behoren.

gehouden te worden een authentiek irad naar
verlichting op te gaan.
In deze tijd waarin mersen op nareve wiize voorbarige
conclusies trekken door toedoen van de geschriften

De laatste jaren is er veel kritiek geweest op zowel

gevaren van de guru-discipel verhouding, zou het
resultaat van dergelijke kritieken voor vele mensen
wel eens kunnen leiden tot de tragische vemietiging

van hen die proberen te waarschuwen voor de

het boeddhistische onderricht als op bepaalde
boeddhistisdre lerarm. Helaas onthr:llen deze kritieken
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Het is beter de dingen niet door onze beperkte
interpretaties te vervormen maar als we het dan
toch moeten doen, zouden we ons er op ziin minst

van hun enige kans op bevriiding uit de oceaan van
lijden. br de Soetra's wordt gesteld dat degene die zich
zelÍs maar voor e€n moment verheugt op iets dat leidt
tot het verlie van zulk een kars, het pad van bewijding
honderden levens lang niet zal tegenkomen'

bewust van moetm ziin hoe invloedrijk maar eenziidig
onze interpretaties kururen zijn- Ik zou bijvoorbeeld
op vele manieren heel stellig ktlruren zijn over de wijze
waarop Westerlingen de studie van Oosterse culturen
aatrpakken. Ik zou gemakkeliik een bepaalde condwie

ln het algemeen ben ik van mening dat, willen we de
fouten van iets aanwiizen of onze mening over iets
poneren/ we aan twee voorwaardmmoeten voldoen:
we moeten het onderwerp grondig kermen en we
mogen zelf niet de fouten hebben die we aanwijzen'
Anáers wordt men, zoals het Tibetaanse gezegde
luidt "als een aaP die lacht om de staart van een

kunnen introduceren, één die bovendien volledig
deugdelijk zou kunnm lijken, namelijk dat de Westerse
maniet van denken in de wiize waaroP het zichzelf
en anderen verklaart, góaseerd is op een grondhouding

van arrogantie.

andere aap". Laten we niet vergeten dat we als mens

vaak het slachtoffer zijn van onze kleingeestige

In bijna alle instituten van Westerse universiteiten die

moeten geven aan onze beperkte visies. We hebben
onmetelijk veel eigen interpretaties en subjectieve
uitgangspunten m zii komen bijna altijd voort uit orze

de regel verbergm. Moeten wiskundeleraren verbergen

zogenaamd college geven over het boeddhisme
*oetet professoren als zii zelÍ boeddhist zijn dit in

interpretaties. We zouden niet zoveel autoriteit

d,at ztj geloven

in de logica van de mathematica?

Westerse geleerdm zouden meer vraagtekera moetm

eigen angsten, verwachtingen en onwetendheid'

zetten bij de eigen rigide vooroordelen die hen
verhinderen andere perspectieven te appreciëren'
Het breekt letterlijk mijn hart als ik zie hoe de
imperialistische houding oP arrogante wijze een
aspect van een Oosterse cultuur isoleert, het op

Vele geleerde Tibetaanse meesters zouden hoogst
geamirseerd ziin als zii sommige dissertaties konden
Ézen die Westerlingen schrijven over onderwerpen
boeddhisme en guru's. Je kunt de situatie vergeliiken
met een oude Tibetaanse lama die Romeo en fulia van
Shakespeare leest of luistert naar een prachtige aria'
Waarschijnlijk zou hij het eerste totaal oninteressant
vinden en het tweede associëren met het gekrijs van
een kat die levend gevild wordt!
als

veilige afstand analyseert, manipuleert en steriliseert
tot eón passend item voor de Westerse geest en dan
misschien tot de conclusie komt dat het nu geschikt
voor consumPtie is.

I

10e

jaargang nr.1

Maart 1998

Rigpa Nieuwsbrief

filosofie, kunst, taal en geneeskunde, Westerse
inboorlingen nog niet eens oP het idee gekomen
waren hun tanden te poeben! En vanuit het

van vele culturen heeft de zogenaamde Westerse
weterschap en bdrnologie niet veel meer voortgebradrt

dan de vemietiging van de hulpbronnen van de
aarde. Ideologieën zoals democratie en kapitalisme
en ook gelijkheid en mensenrechten hebben vanuit
datperspectief op miserabele wijze gefaald m ziinnieb
anders geworden dan nieuwe dogma's.

Ik vind het moeilijk het nut in te zien van het
incorporeren van deze gelimiteerde Weterse waarden

in een benadering van de Dharma. Zij maken in
ieder geval geen deel uit van de buitengewone
realisatie die Prins Siddharta 2500 jaar geleden
bereikte onder de Bodhiboom. Het Westen kan de
Tibetaanse cultuur zolang analyseren en bekritiseren
als het wil, maar ik zou zo dankbaar zijn als het de
nederigheid en het respect oP zou brengen om het
onderricht van Siddharta met rust te latm, of ten minste
er een grondige studie van te maken en de beoefening
ervan te ervar€n alvorens zidr als autoribit op te stellen.

Als mensen een beetje moeite zouden doen om zich
respecWol en met openheid van geest op te stellen,
is er zoveel kennis besc-hil,óaar die hen kan bevrijden
van allerlei soorten van lijden en verwarring' Nu

Een ander voorbeeld van de hypocrisie die voortkomt

pas besef ik het belang van het grote resPect dat de
Tibetaanse vertalers en geleerden van het verleden
hadden voor [rdia hun bron van Dharma m wijsheid.

uit zo'n houding is de Westerse'altm'rstische'wens
om Oosterse vïouwen te "bevriiden" uit de SreeP van
wat men zich inbeeldt de onderdrukkende tyrannie
van een vrouwenhatend systeem te zijn, zoals de
Westerse missionarissen die inboorlingen de óristeliike
moraal en waarden probeerden aan te meten. In het
Westen worden vrouwen onder andere naakt
gefotografeerd en die foto's worden in bladen
gepubliceerd. In vele andere culturen zou dit als
bijionder gênant ervaÍen worden en bovendien
gezien worden als een extreme vorm van uitbuiting
èn onderdrukking van vrouwen. Dus vanuit hun

In plaats van kritiek en wrevel te hebben op hun
bakermat noemden zij het "Het Verheven Land van
India". Deze houding is zeer verschillend van de
Westerse consumptiementaliteit die de Dharma als
koopwaar ziet en de eigen inzet als slechts een
investering: alleen dat aannemen watpastbinnen ons

verwachtingspatroon en verwerPen wat geen
onmiddelijk bevrediging geeft.

Dit wil niet zeggen dat Westerlingen niet kritisch

gezichbpunt is de Westerse kritiek op de onderwerping

zoudm moebr ziin iegars het boeddhistisch orderricht.
brtegendeel, zoals de Boeddha zelf stelde: "Zortder
hetsmelten, hetslaan, het wegm enPolijsten van em
gele substantie, moet men niet zomaar aaruremen dat
het goud is. Op dezelÍde wijze moet men de Dharma
niet zonder voorafgaande analyse accepteren als
geldig". Logische analyse is in de boeddhistische

van vrouwen in andere culturen een uitermate
betwistbare zaak.

Op geen enkele wiize kan een bepaalde cultuur
cláimen de nodige kennis en appreciatie te bezitten
om een grondige en eerliike kritiek te leveren op
belangrijke aspecten van een andere cultuur (en
zeker niet als het onderwerp zo verfiind en complex
is als het boeddhisme), zonder de nederigheid op te
brengen en de moeite te nemen om accuraat en

traditie altijd aangemoedigd en het boeddhisme
heeft de promotie van blind geloof altiid bestreden.
Het verschil ligt in dehouding van waaruit de kritiek
geleverd wordt. hr het proces van analyse van die gele
substantie hoort degene die de analyse doet niet
alleen een open geest te behouden maar zich er ook
bewust van te zijn dat hii of zij niet over de adequate

diepgaand kennis genomen te hebben van dat
onderwerp vanuit de optiek van die cultuur zelf.

Het zou Westerlingen misschien kunnen helpen
meer respect en waardering te ontwikkelen voor het
Oosten als ze zich zouden herinneren dat 3000 jaar
geleden toen het Oosten een bloeitijd doormaakte in

informatie zou kunnen

beóikken

over het onderweqp'

Daar gaat het om tijdens analyse. Anders zoeken
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peÍsoon te zien, en uiteindelijk leren we de guru te

we alleen bevestiging voor datgene_waar we reeds

ilerkennen als niemand anders dan de uiterlijke

van overhrigd ziin. Er is een groot versctril tussen scepsis

verschijning viu:I onze eigen ontwaakte geest of onze
boeddhageest. OP een subtiele manier is het dan
bijna irrelevant of de guru wel of niet verlidrt is. De

en fouten zoeken. Nergens is het verschil tussen
deze twee houdingen duidelijker enmeer vanbelang
dan wanneer het gaat overhet bekritisercrt van de guru

gun-discipel verhouding

in het Vajrayana-boedd-

hisme. Ongelukkigerwljze is de guru een
voorwaarde voor de beoefening van het Vajrayana. Het onder-richt en
alle grote meesters adviseren echter steeds weer

1998

Devotie is niets anders dan
vertrouwen hebben in de
logica van oorzaak en gevolg

omnuchter te zijnen eert
leraar te testen alvorens hem of haar als meester te
accepteren. Dat is de optie die we hebben en we

gaat niet over het verertn

vaneenSurumaar over
het creëren van de gele-

genheid ons van onze
verwarde perceptie van

de werkelijkheid te
bevrijden.

moeteÍr er ons voordeel mee doen. Sommige Vajrayana-

Vanuit het standpunt van de guru gezien zal, als
iernand de rolvanleraar aanneemt zonder als zodanig
gekwalificeerd te zijn, de negativiteit van dat bedrog

Het is edrer vanbelangniet b vergeten datboeddhisme
niet uitsluiterrd Vajrayana is' Er ziin andere padm zoals

zijn daden tot hem komen; zijn daden ziin ziin

in ziln of haar geest aanwezrg blijven. Het is belangrijk
te begrijpen dat als een lama niet volledig verlicht is,
deze-de last zal moeten dragen van wat hij of zii
doet. Een verlicht wezen heeft geen last van karma.
Als dat echter niet het geval is zullen de gevolgen van

geschriften stellen dat we een potentiëIe leraar
voordat
[edurende twaalf jaar dienen te checken
we zijn of haar student worden.

verantwoordelijkheid. Vanuit het perspectief van

het Theravada dat ten grondslag ligt aan alle
boeddhistische paden. Dit is een recht-door-zee pad
dat niet allerlei mystieke verwachtingen oproept'
Het gebeurt namelijk nogal eens dat mensen het
Vajrayana willen beoefenen omdat zij het als iets
exotisch zien terwiil zii in feite meer zouden hebben
aan de eenvoud en het gezonde verstand van de

de student moeten we, waÍrneer we iemand als onze

leraar hebben gekozen, eenvoudig van hem leren
in overeenstemming met het pad dat we gekozen
hebben.

Het principe van de guru en van devotie is veel
complexer danhet creëren van een rolmodel enhem
of hàar vereren. Devotie is, warrneer je het waarlijk
onderzoekt, niets anders dan vertrouwen hebben in
de logica vanoorzaakm gevolg. Als ieeeneiwiltkoken
en je legt het in kokend water, dan vertrouw je erop
dat het gaar zalworden. Dit vertrouwen is devotie.
Het is geen blind geloof of benadrukken van het
irrationele. De Boeddha heeft gezegd: "Vertrouw
niet op het individu maar oP het onderricht". Toch
lijkt het er desalniettemin op dat we beslissen door
te gaan met het beoordelen van individuele leraren
zonder op het grotere perspectief en de context van
de bedoeling van het onderricht te letten'

Theravada.

Als we in het Vairayana de guru in staat willen
stellm ons tehelpenen E werkenmetorze dualistisdre
egocentrische vooringenomenheid, wordt van ons
várondersteld dat we hem wat betreft wijsheid zien
als niet versctrillend van de Boeddha.

Dit is de hoopte

vorrn van training van de geest. We maken letterliik
eerr held van iemand die, omdat hii orrs potentieelztet,
geen scrupules heeft om onze kleingeestige en aan
en zelfs
[ewoonten verslaafde patronen uit te dagen
ie mishandelen. Dit is een moeilijke, radicale en
revolutionaire methode' Vanuit een conventioneel
oogpunt, of vanuit het het koesteren van het ego
g"à*, it ttuthele idee van de grrrudiscipelverhouding
Ëijna crimineel. Maarwe moeten ons herinneren dat
dé trete bestaansreden van de guru is te werken als
een vaardig middel om onze gewoontm en dualistische

concepten te bestrijden evenals de trucs en de
vasthoudendheid van het koesteren van een ego'

Een onderwerp dat controverse op kan wekken en
veel aandacfrt getrokkm heeft, is dat in het Vairayana
een geneugte zoals sex niet verworPen wordt als
em bedreiging voor spirituele beoefening, maar juist
benut wordt als middel tot grotere spirituele zuivering'
Hoe fascinerend dit ook kan klinken, het is belangrijk

Op die manier wordt de guru de levende maniÍestatie
ván het onderricht. Benadrukt dient wel te worden
dat het oÍze percePdevan de guru is, die hem in staat
stelt te funètionéren als een manifestatie van de
Dharma. Inhetbegin zien we de guru als een gewoon

bezien, kan er gemakkelijk verkeerd ge'rnterpreteerd
worden. De man-vrouw symboliek in het Vairayana
gaat niet over sex. De beoefening kan alleen bestaan

zich te herinneren dat dit soort beoefening een
immens theoretisch en praktisch fundament vraagt'
Zonder een dergelijke basis en dus van de buitenkant

Éit*"tr

mens. Dan, als onze beoefening zich ontwikkelt,
beginnen we de guru steeds meer als een verlichte

de context van een juist inzicht in de eenheid

van compassie en wiisheid. Bovendien is het, aangezien
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Dzongsar Khyenste Rinpoche met onder meer Orgyen Topgyal Rinpoche,
Neten Chókling Rinpoche en Jigmé Khyentse Rinpoche
sexuele gelijkheid is nogal nieuw in het westen en
daarom bestaat er een zekere onbuig-zaamheid en

het tantische pad op een persoonliikenniet<orceptueel

niveau werkt, onmogelijk te oordelen over een
beoefenaar. Tantra transcendeert volledig het

fanatisme over de manier waaroP het in praktijk
gebracht zou moeten worden.

conventionele idee van een man en een vïouw die eert
sexuele relatie hebben. Het gaat erom te werken met
wat verschiint en zodoende de buitengewone realisatie
van leegb enbodhicitba vmrt bbrengen om alh wezens
van samsara bbewijden.Inhet lidrtvan zrlk eenbreed
perspectief liikt het nogal absurd te verwachten dat
een yogi of eenyogini die ernaar streefthetdrauvinigne
van de verwarde geest te overstiigm, zidr zorgen maakt
over sexuele rechten.

Aan de andere kant is er inhet Vairayana-boeddhisme
reeds een diepe appreciatie van het vrouwelijke en
een sterke nadruk op de geliikheid van alle wezens.

Dit hoeft echter niet altijd duidelijk te ziin voor
iemand wiens perspectief niet verder reikt dan het
hedendaags westerse denkkader. Daarom raken
sommige westerse vrouwen die een sexuele relatie
hebben met een Tibetaanse lama soms gefrustreerd
wanneer hun cultureel bepaalde verwachtingen niet
beantwoord worden.

Voor de oningewijde westerling zullen sommige
Tibetaanse tradities nogal verontrustend zijn en
sexistisch of mannelijk-chauvinistisch lijken Het
westerse perspectief bmadrukt'geliikheid' in sexuele
relaties. Deze gelijkheid is echter een heel andere
dan de geliikheid die in het Vajrayana-boeddhisme
bedoeld wordt. Terwijl in het Westen geliikheid

Als iernand verwaóteeÍr aangerulme en getiikwaardige
minnaar in een Rinpoche te vindm zouzli het niet
méér mis kunnen hebben. Sommige Rinpoche's en
vooral degenen die bekend staan als gtote leraren
zouden wel eens, vanuit het standpunt van ego, Per
definitie de ultieme slechte parbrer kunnen ziin. Als
men zulke grote leraren benadert met db intentie

betekent dat twee aspecten op geliike waarde geschat
worden, betekent geliikheid in het Vajrayarn'tweheid'

of dualiteit volledig overstijgen.

voldoening te verkriigen en met de wens een
verhouding van wederziids genot en alles delen op
te bouwen dan is dit niet alleen vanuit het oogpunt
van ego een slechte keuze maar ook vanuit een
wereldliik oogpunt. Ze zullenje waarsdriinlijk geen
bloemen brengen of ie uitnodigm voor romantische
diners bij kaarslidrt.

Als er dualiteit is kan er per definitie geen geliikheid
bestaan. Ik denk dat sociale gelijkheid tussen man en
wouw minder belangriik is dan een besef ontwikkelen
van de gelijkheid van samsara en nirvana, wat per slot

van rekening de enige waarachtige manier is om
een werkelijk begrip te verkrijgen van geliikheid'
Het begrip van geliikheid gaat in het Vairayanaboeddhisme dus tot eenerg diep niveau. Hetidee van
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iedere millimeter ego mishandeld wordt, zullen

Dus als iemand ervoorkiest ombij een meester te Saan
studeren met de motivatie om verlichting te bereiken,
zou men ervan uit kunnen gaan dat diegene klaar is
om zijn of haar ego op te geven. Je gaatnietnaar t:rdia
om te studeren bij een eerwaarde Tibetaanse meester
met de verwachting dathij zich precies volgens jouw

deze arme zielen uiteindelijk voltedig beroofd van zowel

ego als verwarring eindigen'

Het is nogal oneerlijk om van iemand te vragen je van

Ikweet dater velemensen zullen ziin diehetniet eens
zullen zijn met veel van wat ik gezegd heb. Want net
zoals ik aan mijn interpretaties vasthoud, zo doen
anderen dat ook. Ik heb grote meesters ontmoet die
ik enorm bewonder en hoewel ik misschien een

je verwarring te bevriiden en hem vervolgens
bekritiseren omdat hij of ziiie ego gekwetst heeft. Ik
schrijí dit niet omdat ik bang ben dat Tibetaanse
lama's of boeddhistische leraren hun populariteit
zullen verliezen als niemand het voor hen oPneemt'
Ondanks de grote moeite die er gedaan wordt om de
wereld te ovêrtuigen van de valkuilen van Dharma
en de gebreken van de leraren, zullen er altiid vele
masochisten blijven die het ongeluk hebben de
Dharma te waarderen. Door toedoen van em dwaze,

strijden.

nornen zal gedragen.

gedoemde vleier ben, bid ik nog lang van het
gezelschap van deze leraren te mogen genieten.
Anderen mogm andere ideeën hebben en er gelukkig
mee zijn. Mijn beoefening is devotie voor het
boeddhistische pad; anderen kiezen er misschien
voor het te betwijfelen. Maar zoals Dharmakirti zei
moeten we uiteindeliik allen het pad achterlaten.
Dus ik hoop dat we elkaar aan het einde zullen
ontnoeten, daar waar er niets meer is om over te

misbruikmakende leraar die zich ervanvergewist dat

De ultÍeme natuur van de geest, Ieegte getooid met helderheid
Werd miiverteld, is de weTkeliike Eoeddha.
Dit herkênnen zou me moeten helPen
Niet te bliiven steken in gedachteà van hiëratchie.
De ultieme nafuur van de geest, ziin aspect van leegte
Werd miiverteld, is de werkeliike-Dharma.
Dit herkênnen zou me moeten helPen
/6let te bliiven steken in gedachteà over politieke coïïectheid.
De ultieme nafuur van de geest, ziin aspect van helderheid
Werd miiverteld, is de werkeliike SanghaDit herkênnen zou me moeten helPen
Niet te bliiven steken in gedachten over geliike rechten.

Men kan leeste niet van helderheid scheiden.
Deze ondeelbaarheid werd mii verteld, is de Gutu.
Dit herkennen zou me moeten helPen
/fiet te bliiven steken in aÍhankeliikheid van chauvinistische lamab.
Deze nafuur van de geest is nooit bezoedeld door dualiteit'
Deze zuiverheid weíd miiverteld, is de boeddhavorm'
Dit herkennen zou me moeten helPen
Met de indeling in 'geslacht'en 'culfuur'.
Deze natuur van de geest is spontaan aanwezig
Deze spontaniteit wérd miivèrteld, is het dakini aspect'
Dit hei'kennen zou me moeten helpen
Metie bliiven steken in angst voor gerechteliike vervolging

Dzongsar |amyang Khyentse
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Meesters van de verlichtingsgeest
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Tertón Sogyal
Enige anecdoten over zijn leven(L),
samengesteld door Eric Soyeux

Hij was een

v€rn de afgevaardigden die naar Lndia
getuurd werden om Guru Padmasambhava naar Tibet
te brengen. Hij ging te voet naar Yangleshó in Nepal
om Guru Padmasambhava uit te nodigen en hii ging
met hem mee terug van Nepal naar Tibet terwijl hij
diens bagage op ziin rug droeg. Vervolgens werd hij

Nu deserie over de drie incamaties uan/igmé Lingpa
(2) nameliik Partil Rinpa:Áe b IQyate Yahe hrie
eÍt Iamyang Khyen&e Wangpo voltooid is, zullm we
dit ker in deze serie over het ileven van meetets van
de overleveringsliin van de Nyingma school het
leven van Tertón Sogyal bespreken. Hii was een
belangriike tertón (onthuller van dharmaschattan) an
een leraar van de dertiende Dalai Lama. Sogyal
Rinpoche is een van de reincarnaties van Tertón

een belangriike discipel van en vertaler voor Padma-

sambhava.
Geen van de vijfentwintig discipelen heeÍt Guru

Padmasambhava zo intensief gediend als Nagpa

SogyaI.

Dorje Dudiom. Ziin materiële offerandes aan Guru
De vorige incarnaties van Tertón Sogyal
lTlertón Sogyals lijn van incamaties gaat terug tot

I

I

a" tiid van de Boeddha. In die tijd was hii

Mahaprajapati, de tante en pleegmoeder van
de Boeddha. Omdat de moeder van Sakyamuni
Boeddha kort na zijn geboorte overleed, kreeg
Mahaprajapati de zorg voor de kleine Siddharta.
Mahaprajapati had een zeer sterk karakter en zii
was degene die de Boeddha ervan overtuigde toe te
staan dat vrouwen gewijd konden worden tot non,
wat voor die tijd beslist ongehoord was.
Later werd zij weerheóorerr als wouw en baarde Garab
Dorje. Zljwerd de moeder van de eerste menselijke
Dzogchen-meester in de lijn van overdracht van de
Nyingma School.
Nagpa Dorje Dudjom
Later, in Tibet was hij Nagpa Dorje Dudjom, één
van de vijfentwintig discipelen van Guru Padmasambhava(3). Hij was uniek in de manier waarop hij
het diepste vertrouwen van zowel de Dharmakoning
Trisong Detsen als Guru Padmasambhava kreeg.
Hij diende hen zo goed dat zowel Guru Padmasambhava als Chógyal Trisong Deben een trarbrelatie'
met hem hadden. Nagpa Dorie Dudjom was een
van de meest trouwe ministers van koning Trisong
Detsen. Tiidens het leven van deze koning deed hij
het hele bestuur en ander belangrijk werk voor de
regering. Ook ten tijde van de regering van de zoon
van koning Trisong Detsen nam hij veel verantwoordelijkheden voor het besturen van de natie op
zich.

Dorje Dudjom
Padmasambhava waneÍr €nonn. Toen hij het onderridrt

van Vajrakilaya van Guru Rinpoche ontving, bood
hii niet alleen goud zilver m andene dingen aan maar al-

leen al voor de tsok-offerande bracht hii vlees van
honderd yaks mee, zonder één dier te doden of pijn
te doen (a). Guru Padmasambhava verklaarde dat van

al zijn discipelen Nagpa
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nqzadel
kon hij met zijn musket feilloos ieder doel raken'
Maar iedere keer als hij op jacht Sng en oP dieren wilde
schieten, verscheen er D ayig, geheim Dakini-schrift
(6), voor zijn ogen en miste hii. Dit kwam door zijn
vorig karma, maar in die tijd kon hij de tekens die de

Tertón Sogyal was een sdrelpsdrutter. Vanuit

was. Van allm die het onderricht en de overdracht
van Vajrakilaya (Iib.: Dorie Phurba) hadden ontvilg€n,
was hij de beste en krachtigste tantrische meester.

Door zijn generositeit en de grootse offers die hii
aan Guru Padmasambhava bracht voor de lessen
die hij ontving, creëerde hij de speciale karmische
omstandigheid dat alle materiële terma's (5) die
gevonden zijn door zijn re'rncamaties, zoals Rigdzin
GOdem Tsen en Tertón Sogyal, van zo'n degelijk

bron zijn van terma-onderricht nog niet thuis brengen'
Zijnvader snapte er niets van want hii wist hoe goed
zljnzoonkon schieten. Hij kwam tot de conclusie dat
het geweer behekst was en nam het mee naar een lama
om het te zuiveren. Dit had echter weinig effect en
hij moest tot de conclusie komen dat ziin zoon geen

handwerk en zo uniek zijn in hun kwaliteit en waarde,
dat ze zeer gemakkeliik te identificeren zijn.

fantastische jager was.

Nagpa Dorje incameerde als verscheidene belangriike
meesters van de Tibetaanse traditie waaronder Sakya
Pandita. Daama volgt een meer vaste lijn van incamaties beginnend met de grote tertón Rigdzin Gódem
Tsen, de onthuller van de Noordeliike Terma Traditie.
Tertón Sogyal is de zesde incarnatie in deze lijn.

Eens, toen Tertón Sogyal zeventien was, ging hii
met een vriend jagen op muskushert. Het was hartje
winter enon@ttmd koud, vooral omdat deberghelling
waar Tertón Sogyal toen leefde op het westen lag en
de zon er's ochtends niet scheen. Alles was bedekt
met sneeuw en ijs. Op een gegeven moment zagen
zij een sneeuwluipaard die een muskushert had
geveld. Toen het luipaard hen zag, sProng het snel
weg . Verheugd door deze meevaller namen ze de
muskushert mee naar huis. Tertón Sogyal droeg zijn
lange geweer en zijn vriend droeg het hert. Plotseling
besprong het luipaard hen van achter om zijn prooi
terug te krijgen.De vriend van Tertón Sogyal gooide
het hert van zich af en vluchtte onmiddellijk' Tertón
Sogyal bond de strijd met het luipaard aan m doodde
het dier door het met de kolÍ van ziin geweer vele malen
op diens kop te slaan. Tevreden vilde hij daarna het
luipaard om de hui4 die zeer kostbaar is in Tibet, mee
tenemen. Hijriep naar ziin vriend om te voorschijn
te komen, maar deze leek wel van de aardbodem

Jeugd

Tertón Sogyal (1856-1926) werd geboren in Nyarong
in Kham, Oost-Tibet. Hijwas de oudste zoon in de
Sató Shyiwatsang familie en kreeg de naam Sónam
Gyalreen (overwinningsvaandel van goede verdierste)'
Van jongs af was hij zeer moedig en onverdroten van
karakter. Hij was zeer sterk van geest, zeer actief en
nergens bang voor. De Sató Shyiwatsang familie
waseen oude familie met groot aartzien, en toen de
vader de kwaliteiten van zijn zoon oPmerkte, koos
hijhem uit om de famiJielijn te continueren m de zaken
van de familie te behartigen.

Nyarong was een zeer wild en ruig gebied waar de
mensen hoofdzakelijk leefden van het land, de jacht

verdwenen. Gelukkig kon hij de voetsporen in de
sneeuw volgm enhij vond hem versdrolen in eenholle
boom. Hij was zo gescluokken dathii geen antwoord
kon geven op het geroeP van Tertón Sogyal' Zlin
kaken waren aan elkaar geklemd en het enige wat hii
kon zeggen was "2i..., zi ..." . Zigbetekent luipaard

en het beroven van karavanm. Als mensen er niet voor

kozen om in het klooster te gaan en de Dharma te
bestuderen, was het onzinnig om te leren lezen en
schrijven. Er waren geen scholen of opleidingen, het
enige waar het om ging was vechten, jagen en ie
kracht opbouwen. Als iemand erin slaagde anderen
door zijn kracht te domineren werd hij erg hoog
aangeslagen en als een echte en moedige krijger
gezien, waardoor hij spoedig de leider van de gemeenschap werd.

in het Tibetaans maar hij kon het niet goed uitspreken
vanwege zijn kaken die van angst op elkaar geklemd
waren.
Teleurgesteld in de jagerskwaliteiten van ziin zoon
zond de vader van Tertón Sogyal hem met een groep
mee om te gaan roven, de andere belangrijke activiteit
in Nyarong naast de jacht. Vanwege zijn moed werd
hij al snel de leider van de groeP en maakte vele
succesvolle tochten.
Op een dag waren zij op strooptocht in Teyhor. Het
wàs goed gegaan. Ze hadden em flinke buit bijelkaar
geroofd. Het enige minpunt was dat het voedsel op
was. Op een gegeven moment za5en ze in de verte
een eeÍrziunemonnik lopen meteen witte stok op zijn
rug met een l.napzak eraan met bovenop Dharmaboeken. Hoewel Tertón Sogyal het roven een beetje
moe was, overtuigden zijn makkers hem om er naar

De familietradities werden overgedragen van vader
op zoon en Tagye, de vader van Tertón Sogyal was
gèen religieus Persoon. Hii was uitsluitend getnteiesseerd in wereldse zaken en zeer succesvol in het

vergaren van materiële goederen. Hoewel Tertón
Sogyal wel gernteresseerd was in de Dharma en
wilde leren lezen en schrijven, verbood zijn vader hem
dit en zond hem op jacht en leidde hem op om de

familiebelangen te behartigen. Met weggegooide
stukjes tekst die hij vond, ging hij naar vrienden die
wel konden lezen en vroeg hij hen hem te helpen' Zo
leerde Tertón Sogyal lezen en schriiven.
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eerste schot. Ook Tertón Sogyal was klaar om te
schieten m richtte zijn musket. Plotseling versóeen
uit de pan en het lont van het musket Guru Rinpoche.

toe te gaan en de monnik van zijn bampa (gerstemeel,

het basisvoedsel in Tibet) te beroven. Toen zii met z'n

allen aankwamen bij de monnik gaf deze Tertón
Sogyal een indmkvekkende blik een blik van sPeciale
interesse gemengd met sympathie. Tertón Sogyal
dacht "Dit moet een heel biizonder iemand z7irt" , en'
zonder er verder bij na te denken stapte hij uit de groep
naarvoreÍr en vroeg om de zegen van demonnik Deze
raakte ziin hoofd aan met ziin stok en reciteerde het

In het visioen gaf Guru Rinpoche hem direct een
ldap inhet geziclrt en zel "Watben je nou aan het doen?

Kijk nou eens naar jezelfr. fe bent al eenentwintig
jaar oud en je bent nog steeds niet verlicht!"' Toen
daagde het Tertón Sogyal eindeliik wie hii was en de
hele bedoeling van ziin bestaan...
Intussen vergat hii totaal waar hii was. De karavaan
kwam rustig en ongedeerd voorbij terwiil alle rovers
op zijn starbchot lagen te wachtm. Vanaf dat momeÍrt
veranderde Tertón Soryal totaal. Hii lcvam niet meer
thuis, brak ziin geweer, gaf alziinbezittingen aan ziin

beroemde gebed:

Zii, die geen geboorte hebben gegeven aan
d e k os tb a re B o dhici tta,
Mogen ziier geboorte aan-ggv_en.
Zii, die er geboorte aan hebben Segeven,
mose hun Bodhicitta niet
Veíminderm, maar onaÍgebroken toenemqt.

vrienden, hield allcen een wit gewaad voor zichzelf
en begon rond te zwerven. Iedereen dacht dat hij gek
geworden was.

Dharma
Nu was Tertón Sogyal vrii en hij begon kloosters te
bezoeken en onderridrt te ontvangen. [r het Dzogdrm
klooster ontving hii zijn eerste onderricht van de
vierde Dzogchen Rinpoche Mingyur Namkhe Dorje,

Tertón Sogyal zei daama tegen ziin mensen: "Kom,
liaten we deze man met rust laten. Wii hebben paarden
en hij niet. Ik ben er zeker van dat we ergens anders
meer lunnen krijgen". Vanaf datmomenthad Tertón

Sogyal totaal geen neiging meer om mensen te
bestelen. Zijn ouders bleven hem echter op rooftocht
sturen en wildenniet naar hem luisteren.
Twee incidenten volbradrten de innerliike ommekeer
die Tertón Sogyal meemaakte ondanks de wil van ziin

vader en de invloed van de omgeving waarin hii
verkeerde.
Tijdens een van hun tochten werden TertÓn Sogyal
en zijn kornuiten gesnapt terwiil zij paarden aan het
stelen waïen. Een wilde achtervolging zette in waarbij
zij de gestolen paarden voor zich uit ioegen. Tussen

de paarden was een drachtige merrie die op het
punt stond te bevallen. Uit frustratie dat zij hen
ophietd sloeg een van de rovers haar neer met zijn
zwaard. Haar buik werd opengereten waardoor het

jonge veulen geboren werd. De merrie begon
onmiddellijk het veulen te likkm en te verzorgen. Toen
Tertón Sogyal zag hoe deze merrie, terwijl haar
darmen uit haar buik puilden, zo'n liefde voor haar
veulen toonde, welde een overstelpend gevoel van
compassie inhem op, dathetmededogen uit ziin vorige
levens wakker maakte. De onomkeerbare liefde en
de compassie van bodhicitta die op dat moment in
hem opwelde, gaf hem de overtuiging dathetenige

Dzochen Rinpoche Mingyur Namkhe Dorje

Hii ging ook naar
de Kathok en Shechen kloosters en ontving daar
initiaties en onderricht. Toen ziin vader hoorde dat
zljn dwaze zoon in Kathok was, haastte hij zich naar
het klooster. Hij smeekte de twee lama's die hem
onderricht gegeven hadden en zei: "Alstublieft geef
hem geen onderricht. Hij kan nergens goed in zijn,
hij is niet goed in samsarische zaken dus zal het in
de Dharma ook niet lukken. Ik heb hem op het
roverspad gestuurd en dat is niks gewordm -hii is dus
helemaal niet betrouwbaar. Bovendien is hij mijn
enige zoon. Hij moet trouwen en de familielijn
voortzetten..."
en begon hijbeoefening te doen.

belangrijke in het leven is anderen te helpen m liefde
en compassie te geven.
De uiteindelijke omslag inhet roversleven vanTertÓn

Sogyal kwam toen

hij met ziin bende een grote

karavaan van handelaren bestaande uit viifhonderd
muilezels wilde overvallen. Ze zochten zorgvuldig
de beste plek om een hinderlaag te leggen. Tertón
Sogyal gaf daarbij het uitdrukkelijk bevel dat niemand
mocht sdrieten voordat hij het starbdrot gaÍ.I-arrgaam

naderde de karavaan en iedere rover richtte zijn
geweer op zijn afgesproken doelwit m wadrtte op het
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Dzogpachmpo gerealiseerd had. Mocht hij hier niet
in slagen dan zou hij de naam van zijn familie
verzaken. Dit was gezien de eer en het aanzien van
zijn familie de emstigste eed die hij kon afleggen'

Nyoshul Lungtok Tenpé NYima
Vervolgens ging Tertón Sogyal naar Tromta om
Nyoshul Lungtok Tenpé Nyima te ontmoeten/ een
discipel van Patrul Rinpoche' Niemand wist toen
van zijn innerlijke ervaringen en hij leek gewoon

Hijbegon met de Ngóndro-beoefening en contempleerde op de kostbaarheid van het menseliik leven'
Zijn besef over het geluk het Dzogchen-onderricht
ontvangen te hebben en dit te kunnen beoefenen
werd zo groot dat hij niet meer sliep, en dag en
nacht doorging met de beoefening. Toen hij bij de
beoefening van bodhicitta belandde, genereerde hij
zo'n natuurlijk, spontaan en groots gevoel van
compassie voor alle wezens dat iedere morgen als hij

een eenvoudige rondzwervende beoefenaar zoals
er wel meer waren in het Tibet van die tijd.

wakker werd zidr plasjes water naast zijn hoofdkussen
hadden gevormd vemwege de tranen die hij gelaten
had over het lijden in de wereld.
Tertón Sogyal beoefende de Ngóndro volgens de
Longchen Nyingtik traditie en hij volbradtt eveneens
op grondrge wijze de beoefening van de Drie Wortels
(Tsa Sum) (8), zoals onder andere Rigdzin Diipa en
Yumka Dechen Gyalmo. Daama begon hij met de
beoefening van Yeshe Lama die de voornaamste
instructies over Dzogchen bevat. Onderdeel daarvan

is de beoefening van Rushen, de voorbereidende
zuivermde beoefeningm voor Dzogdren, waaronder
em beoefening is waarin ie het geheel
van het bestaan, je waamerning ervan,
zuivert door middel van de lettergreep

Nyoshul Lungtok TenPé NYima

HUNG. Toen Tertón SogYal dit

Erbestond een traditie inTibet datmeesters er op letten

t
beoefende werd het zo echt dat zijn
qo
hele waarneming oploste en alles
\,
begon zich te manifesteren in de vorm
van de lettergreepHung. Alles kreeg
een allesdoor-dringende onbelemmerde krvaliteit, wat

op welk moment een discipel binnenkwam als zii
gebeden aan het doen waren. Toen TertÓn Sogyal
aankwam, was Nyoshul Lungtok bezig met het
opzeggen van de Maniushri Nama Samgiti, 'Het
Reciteren van de Narnen van Manjushri'. Het punt

5

bekend staat als Zangtal. Op dat moment kon hij
door dingen heen lopen.
In die periode was hij ook verzorger van Nyoshul

waarop Tertón Sogyal binnenkraram en neerbuigingen

begon te doen gaf aan dat hij een grote mantrabeoefenaar zou worden. Bovendien droeg hij een

Lungtok en hij haalde iedere dag water voor hem. Op
een gegeven moment kon hij geen water meer in de
pot krijgen. Als hij probeerde te gieten leek het alsof

wit kleed en zijn haren waren lang wat betekende dat
hij zijn leven lang een yogi zou blijven en een sieraad
van de lekensangha (7).
Tertón Soryal verzoót Nyoshul Lungtok om instructie
overDzogchen. Hijbleef vele jartn. Omdathijzo abrupt

het erin verdween. De pot bleef gewoon leeg.
Verontrust glng hii naar Nyoshul Lungtok terug en
zei "Yergeef mij, ik heb uw pot niet gebroken maar
hoeveel ik er ook in giet, het blijft er niet in zitten".
Nyoshul Lungtok stelde hem gerust en schreef het
fenomeen toe aan de kracht van de beoeíening die hij

was gestopt met zijn roversleven had hii niets bii
zich behalve zijn witte kleed. Ook had hii niets om
zich warm te houden of om op te slapen. Maar dit
vertelde hij aan niemand en hij leefde m sliep gewoon
in het bos, at het beetfe tsampa dat hij had en maakte
een periode van ascese mee, net zoals Milarepa' Na
een tijdje kwam zijn leraar erachter dat hij op deze
manier leefde en dat terwijl hij eigenliik van een
voomame familie afkomstig was. Mmsm begonnen
hem toen een beetie te ondersteunen.

Tertón Sogyal voelde zo'n diepe spijt over
negatieve handelingen dat hij de gelofte aflegde
te zullen vertrekken en aan de voeten van
meesters te blijven totdat hij de betekenis

(

aan het doen was.
Tertón Sogyal volbradrt de beoeferring van Dzogdren
m zijn geest werd één met de wijsheidsgeest van de
lama. HijonWingvan Nyoshullungtok de "Mengak

niet

Nyongtri Chenpo", Patrul Rinpoche's bijzondere
ervaringsgerichte instructies voor Dzogchen' Aan
het einde van zijn studie m beoefening had hij de staat
van "Rigpa Tse Beb" (het totvolheid gerijpte RigPa)

zijn
van

van de Tógal-beoefening bereikt. Hierbij neemt men
de werkelijkheid waar als boeddhavormen en

zijn
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worden. Dit bleek de dertiende Dalai Lama Thubten
Gyatso te zijn (187GI933). De dertiende Dalai Lama
werd de'Terdak' (13), de belangrijkste erfgenaam,

Khyentse Wangpo was deze verbaasd over zijn
alomvattmde kennis en wijsheid en vroeg hoe hij in
zo korte tifd zo ver had kunnen komen. Toen Tertón
Sogyal vertelde overde specialeNyongtri haditie van
Patn:l Rinpodre prees |amyang lftyentse onmiddellijk
deze speciale methode v arr Dzogpachenpo waarbij
men zich in retraite terugtrekt diep mediteert op
de lama en op buitengewone wijze alle kennis en
wijsheid verkrijgt, zonder veel studie (9).
Tertón Sogyal studeerde ook bij de grote meester
en tertón uit Nyarong genaamd Nyala Pema Diidul
en ontving vanhem de'Khalqyab RangDrof. Aanhet
eind van zijn leven bereikte Nyala Pema Diidul het

inspiratoren weldoerrer van deze terrna. Door de zegen

van deze beoefening kende Ganderu de zetel van
de Dalai Lama's, een grote periode van stabiliteit
en expansie. Deze beoefening wordt ook door de
huidige veertiende Dalai Lama Tenzin Gyatso
beoefend evenals door de monniken van zijn eigen
klooster, de Namgyal Dratsang van de Potala.

regenbooglichaam (10).

Terma's
Langzaam kwam nu de bestemming van Tertón
Sogyal tot rijping en hij kreeg vele visioenen van
Guru Rinpoche; de herinneringen vÉm zijn vorige
levens kwamen tot volledig wasdom. Hij begon
terma's te ontvangen.
VoorTertónSogyalwas de tijd gekomen om zijnleraar
Nyoslrut Lungtok b verlabr. Als afscheidscadeau kreeg
hij een kleine koperen phurba (11).
Toen Nyoshul Lungtok een Vairakilaya-retraite deed,
was hetdezephurba die op een gegevenmoment als
teken van succes in de beoefening, uit zichzelÍ begon
te dansen in het centrum van de mandala (1,2). Door
hem deze bijzondere phurba te gevm voorspelde

Phurba

of Kila

Nyoshul Lungtok als het ware dat hij een grote
siddha van Vajrakilaya zov worden.

In totaal onthulde Tertón Sogyal vijf cycli van
Vajrakilaya-onderricht en werd hij bekmd als tabab',
gezegend met de speciale overdradrt van Vajrakilaya.
Zjn Vajrakilaya terma's waren dan ookvolledige cydi

In de volgende NieuwsbrieÍ volgt deel twe van het
Ieven van Tertón Sogyal, met verhalen over ziin
samenwerking met de dertiende Dalai Lama, de
onthulling van de Tendrel Nyesel terma m andere
termal ziin discipelen en zitn incamaties.

compleet met sadhana en tanba. Een van de bekendste
cycli is de Mamak Raksha cyclus, genoemd naar het
meer in Tsari op de greÍrs van lrdia en Tibet waar hij
deze cyclus ontdekte. Em andere cyclus werd in het

Katok Dorje Den klooster in Oost-Tibet onthuld. Dit
is de "Wijsheidsgeest-Beoefening van Eén Phurba"
waarvan we bij Rigp" de sadhana voor dagelijkse
beoefening kennen. Deze beoefening is heel kort en
daarom zo geschikt voor westerse beoefmaars die niet
zoveel tiid hebbm. Veel lama's doen deze beoefming

Noten
L Een groot gedeelte van Tibetaanse biografieën (Tib. namthar:
leven en bevrijding) bestaat uit een opsomming van alle leraren

van een meester, het ondenicht en de initiaties die hij of zij
onwangen en weer doorgegeven heeft en de discipelen die hem

en veel beoefenaars bereiktm het

regmbooglióaam
erÍnee. Het werd door Tertón Sogyal ontcijferd vanaf
de Shogser, een rolle$e van geelpapier, inDakini+chrift

ofhaar gevolgd hebben. In dit verhaal is deze informatie tot een
minimum beperkt. Er bestaat een uitgebreide officiële biografie
van Tertiin Sogyal die op het moment vertaald wordt uit het

gesdrreven door de grote Dzogdren meeter Vairocana.

Tibetaans.

Weer een andere cyclus onthulde Tertón Sogyal
samen met Jamgón Kongtrul. Tertón Sogyal haalde
de terma uit zijn bergplaats tevoorsdrijn en samen met
Jamgón Kongtrul schreef hii deze uit. In deze terma
werd voorspeld dat de beoefening bestemd was om
door een incamatie van Trisong Detsen beoefend te

2. Rigdzin Jigmé Lingpa is de onthuller van de Longchen

Nyingtk

ryclus van onderricht de hartcsentie van de grote Dzogchen-meester

Longchen Rabjam. De lijn van overdracht van de Longchen
Nyingtik is een van de belangrijkste in de Nyingma school van het
Tib€taans boeddhisme. Het is de voomaamste beoefening van veel
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Voor deze beoefeningen
men eerst een initiatie
(Tanta)
dient
van het pad van tansformatie
de
Longchen Nyingtik
van
te ontvangen. In de lijn van overdracht
(een
sadhana vaÍl Guru
Diipa
is de Lama-beoefening Rigdzin

meesters uit het verleden.
3. Padmasambhava werd in de achtste eeuw door koning Trisong
Detsen uitgenodigd om ondenicht te geven' Hij stichtte het eerste

Rinpoche). De Yidam-beoefening is Palchen Henrka (de belichaming
van de acht belangrijkste toomige boeddha's). In de Rigpa Sangha

klooster van Tibe! Samye, en onder zijn leiding werden vele
geschriften uit het Sanskriet vertaald in het Tibetaans. Zijn

wordt Vajrakilaya als Yidam-beoefening gedaan. De Dakini-

belangijkste discipelen in Tibet waren Trisong Detsen zelf, Yeshe
Tsogyal en Vairocana.
4. Als je meer wilt weten hoe mirakels vanuit boeddhistisch
standpunt verklaard worden dan is 'Blessing Power ofthe Buddhas,

beoefening is Yumka Dechen Gyalmo (een sadhana van Yeshe
Tsogyal).

9. Zowel over Patrul Rinpoche als over TertÓn Sogyal wordt de
volgende anecdote verteld:
Eens kreeg Patrul Rinpoche bezoek van een oude Geshe van de
Gelukpa traditie met wie hij bewiend was en zij discussieerden over
filosofie (in het verhaal over TertÓn Soryal heet de Geshe Tsultrim
Namgyal). De Geshe merkÍe dat ondanks het feit dat hij zelf veel

Sacred Objects, Secret Lands' van Norma Levine een aanrader'
Vanuit het boeddhisme bestaat er een rationele, doch niet empirische,

verklaring voor wonderen. In de dimensie van de verlichtingsgeest
zijn, kort gezegd, de mogelijkheden oneindig. Mirakels als
manifestaties van de verlichtingsgeest ziin in onze beperkte

langer gestudeerd had, de kennis en het irzicht van Patul Rinpoche
groter was. Verbaasd riep hij uit: "Hoe is het toch mogelijk dat je

werkeldkheid puur en alleen afirankelijk van devotig ontvankelijkheid
en openheid van geest (geloofkan bergen verzetten). Een sceptische

zo geleerd bent tenvijl ik meer dan twintig jaar gestudeerd hebt.
Mijn haren zijn er helemaal wit van geworden! Hoe speel je dat

atmosfeer zal weinig ruimte geven voor de manifestatie van
dingen die buiten de gewone, dualistische en conceplrele geestvallen'
Volgens de Zen-meester Suzuki Roshi zijn in een beginnersgeest,

toch klaar?" Patrul Rinpoche refereert aan dit gesprek in zijn
biognÍie als hij schrijft dat hij één keer in zijn leven een beetje heeft
opgeschept want zijn antwoord was toen:" Ooh, voor ons
Nyingmapa's is dit geen punt. We gaan een tijd in een grot
mediteren en de rest komt vanzelÍ]".

ontvankelijk is, de mogelijkheden oneindig'

In de geest van een eryert, iemand die de werkelijkheid op een beperkte'
ingevulde en vastgelegde manier ewaar\ zrln er bijzonder weinig

mogelijkheden.

10.

De zestiende Karmapq RigPé Rangiung Dorje, in wiens aanwezigheid
vaak mirakuleuze verschijnselen voorkwamen, zei altijd dat het

Namkhai Norbu Rinpoche.
I l. De toomige bo€ddha Vajrahlaya is de manifeshtie van de toomige
ego-en-arogantie-vemietigende activiteit van de boeddha's. Zijn

Rinpoche, Thupten Thrinlé Palzang, die tegenwoordig in Sikkim
woont, wordt gezegd dathij dezelfde capaciteit tot het vertonen
van wonderen heeft als de befaamde Do Khyentse Yeshe Dorje

atfibuut is de phurb4 een rituele driekantige dolk. De drie kanten

(zie Rigpa Nieuwsbrief Maart '97), maar hij is er vanaf zijn zesde

Hij

zegt dat het

in deze tijd niet

van de phurba symboliseren het in één stoot doorsnijden van de
drie vergiften: onwetendheid, agressie en begeerte, om zodoende

passend is en

obstakels voor de boeddhadharma creëert. Vele anecdoten uit het

op dynamische wijze de natuur van de geest wakker te maken en
bloot te leggen. De primaire functie van de Vajrakilaya-beoefening
is het verwijderen van obstakels op het pad naar verlichting'

onderricht vertellen over de kracht van devotie en geloof,
bijvoorbeeld het verhaal hoe Asanga retraite deed (blz' I 8 I uit Het
Tibetaanse boek van leven en sterven) en het verhaal van de tand

12. Als ondersteuning

van de Boeddha uit de Kunzang Lamé Shyalung van Patrul
Rinpoche (Words of my Perfect Teacher, blz. 173)'

zijn gevolg verblijft.

zijn leerlingen verborgen en verzegeld zijn. Ondenicht werd

13 Terma's dienen in veel gevallen in eerste instantie door de tertÓn

soms in materiële bergplaatsen verborgen en vaak in de geest zelf
van leerlingen van Padmasambhava In latere periode, wanneer de

zelf en een hoofddiscipel, de zogenaamde Terdak van die term4
beoefend te worden voordat ze verder aan anderen worden
overgedragen. Dit is de manier waarop de z3gen van de terma
gestabiliseerd wordt en de lijn van overdracht begint.

tijd er rijp voor is, en ter vemieuwing en regeneratie van de kacht
van de Dharma, worden deze schatten weer ontsloten door
incarnaties van leerlingen van Padmasambhava (tertÓn's)'
6. Dakini's zijn vrouwelijke manifestaties van verlichting' Er zijn

Bronnen
The Life of Tertón Sogyal, ondenicht van Nyoshul Khenpo,
RigpaLondon 1986.
Ondenicht van Dilgo Khyentse Rinpoche bij de Sogaal Phurba

vele soorten dakini's. Ze zijn verbonden met de wijsheidsenergie
van verlichting. Dakini's hebben vaak een beschermende functie
en rakenvertoomd als de loachten en de wetten van de nafuurverstoord

worden en de Dharma geperverteerd. Het Dakini-schrift bestaat
uit symbolische tekens die alleen door tertÓns ontcijferd kunnen

inwijding, Prapoutel 1990'

Khamtrul Rinpoche, onderricht in Lerab Ling en Dzogchen
Klooster over het leven van TertÓn Soryal' 1992'

worden, omdat zij innerlijk in hun wijsheidsgees reeds kennis hebben
van de inhoud van de terma. Het Dakini-schrift dient als het ware
als katalysator en sleutel ter

Z.H. Jigné Puntsok Rinpoche over TertÓn Sogyal's profetieën,

ontsluiting van die verborgen kennis'

reïncamaties en terma's, Lerab Ling, 24 augustus 1993'
'Masters of Meditalion and Miracleq Ttre longchen Nyingtttig Lineage
ofTibetan Buddhism' van Tulku Thondup, Shambhala' Boston &

7. Padmasambhava stichtte in Tibet twee sangha's: een lekensangh4
de zogenaamde

bij Vajrayana-beoefening wordt vaak een

mandala gebruikt. Een mandala is als het ware een plattegrond van
de zuivere dimensie, het paleis waar een boeddhavorm samen met

5. Terma's zijn onderricht en objecten die door Padmasambhava
en

NyalaPema Diidul was eveneens de leraar van Changchub Dorje,

een tertón die eveneens aan het einde van zijn leven het
regenbooglichaam bereikÍe. Changchub Dorje was de leraar van

tijdperk van mirakels voorbij is. Van de vierde Dodrupchen

mee gestopt.
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en Dakini-beoefening, bron van activiteit.

hedendaagse Dzogchen-meesters, zoals Sogyal Rinpoche, en vele

een geest die open en

December
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witte sangha omdat zij witte kleden dragen en de

sangha van monniken en nonnen' de zogenaamde rode sangha'
Lama8. Tsa Sum, de drie wortelVbronnen zijn achtereenvolgens:

London, 1996.

6

van siddhi's
beoefening, bron vanzegen'Yidam- beoefening, bron
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Thet bezoek van
lct"t**Longaker

I Y aanNeaertan7eg
26 oktober 1997) heeftzich

een kemgroep spirituele
zorg gevormd. Eén keer
per maand ogganircrt deze

grepmzbiienkomstvoor
maTnn die als profesiorrcIe
loacht, gehaínde

Spirituele
voor
stervend

wiiwilliger

ofin priuxituatis met zielcan

ofsfuruadswerken.
Doelstellingen

'I{et doet piin onze eigen angsten, schuld-

en
tegevoelens, on toereikendheid en geringe
zelÍrespect te moeten erkennen; niettemin, het ziin de
dapperen die ze erkennen; de sterken die hun eigen
negatieve houding bestriiden; en het ziin zii die
vertouwaT erl gelovan, die aan het einde van de tunnel
het licht zullen zien.' (1)
Het laatste deel van de dag liet Dolly zien hoe

Het doel van deze bijeenkomst is o.a.:
*

s cha a m

Begrip verdiepenvanhet onderricht en de oefeningen

die Christine Longaker in hei seminar en in haar
boek'Het licht van afscheid' heeft geintroduceerd.
Het onderricht van Sogyal Rinpodre is het uitganppunt
van alle bijeenkomsten.
* Uitwisseling van ervaringen en ingaan op de vraag
hoe je de beoefening integreert in je (werk)situatie.
n
Leren onze eigen sterfelijkheid onder ogen te zien,
onszelf onder ogen te zien.
* Aandacht voor emotionele, praktische en spirituele
behoeften van de stervenden, zodat ze waardig en
omringd door liefde kunnen sterven.

mededogen een middel is om met onszelf en anderen
te werken.
'In een wereld als de onze, die slechts oog heeft voor

korte-termiindoelen en instantoplossingen, is het
maar al te gemakkelift onu als s isnand is dndgegaan,
aan te nemen dat dit het einde van het verhaal is.
Spirituele zorg wordt iuist gekanmerkt door de lung*
termiinvisiq een visie die het complete beeld van de

Bijeenkomsten
Inmiddels zijn er drie bijeenkomsten (december,
januari en februari) gehouden. Gemiddeld kwamen
er zo'n vijfendertig mensen naar iedere lezing. De
spirituele zorggroep is erg blij met de bijdrage van
DollyHayn, een oudere studente van Sogyal Rinpoche
die vanuit haar werkervaring een inspirerende en

stervende en ziin toekomst behelsí en onderkent
dat we iemand zowel lang voordathii sterft, tiidens
het sterven, als na de dood kunnen helpen.' (2)
Wij hopen met de spirituele zorgbijeenkomsten een
bijdrage te kunnen leveren aan de spirituele zorg voor
zieken en stervenden. We houden jullie op de hoogte
van onze activiteiten door middel van stukjes in de

warme sfeer weet te sdreppen tijdens de bijeenkomsten.
Inhoudelijk stond tijdens de eerste bijeenkomst de

meditatie centraal. Verder was er veel tijd voor
kennismaking. Ons streven is een netwerk te laten

Nieuwsbrief.
namens de kerngroep spirituele zorg,
Helen Roeting

ontstaan tussen de mensen die op de bijeenkomsten
komen. De dag werd afgesloten met een geleide
Phowa-beoefening.

Informatie
in de bijeenkomsten van de
zorggroep,
geef dan je naam, adres en
spirituele
Ben je geinteresseerd

I.r de tweede bijeenkomst stond je eigen sterfelijkheid
cmtaal. Door middel v.u:r een geleide beoefening stelde
je jezelÍ voor hoe het was om nog maar zes maanden
te leven te hebben en

telefoonnummer door aan het secretariaafvan Rigpu.
Dan krijg je een uitrodiging toegestuurd.

uiteindelijk te sterven. Daarna

wisselde je in tweetallen ervaringen uit over deze

noten

oefening. AJs je op deze marrier reflecteert over je eigen
vergankelijkàeid, voel je watnodigis om een áeelmens

l.

te worden.

2. citaat uit: 'Het licht van afscheid', Christine Longaker, uit de
inleiding door Soryal Rinpoche, blz. 10.

citaat uit: 'Leven met stervenden', Elisabeth Kubler-Ross,

1981, uitgeverij

@
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Longaker uit'
In hetnaiaar kwam de Nederlandse vertaling van het boek van christine
en een
lezing
een
vooÍ
in
Nederland
zelí
Itet LicÁt van Aíscheid, en was ze ook
waarin
ontstaan,
in
Amsterdam
groep
Zorg
weekendseminar. Hieruit is een spirituele
de
spirituele
ze
hoe
onderzoeken
o--t"
een aantal mensen regelmatig biieenkomt

verder kwtnen ontwikkelen. In verband
we deze keer in de nieuwsbrieíeen
hebben
met deze nieuwe tak aan de Rígpa-Ëoom
op ontroerende wiize de spirituele
waarin
WEW
vertaling van eeIT artikel uit deáàrste
T'Peeters'
Vertaling
dimensie van zoÍg aan de orde komt'

iant

van het

torg*"rË uor-

í*"n

g"r"n m

daar het
Twintig iaar geleden verhuisden Peter en Haniët comish naar lerland' om
het
eerste
werd
1992
In
is
geworden.
Beara
Dzogchen
retraitemtrum te vestigen dat
erkende
ofÍiciel
een
centrum
het
werd
en
afgelond
van de ontwiikefug
stadium
-liiiàadigheidsinstelting
ondír díspirituele leiding van sogyal Rinpoche' In iuni 1993
overleeá Harriët op de leeftiid van 44 iaar aan kanker'

Harriët leefde, en stierf, hebben veel
op te tekenen' Hier is

door de manier waaIoP
^-leïnspireerd
gevraagd de manier waaroP ze is gestorven

door Peter
Cornish

I
\f

*"nr"n me
h"tJ"", *"id"

hoop dat het enkele ,tatt ;utlie van nut kan zijn.

I\

kan niet veel

geeft, maar
toevoegen aan het volledige advies dat Sogyal Rinpoche in zijn boek

er nog gedaan
misschien kan het verhaal v.-an haar dood ons eraan herinneren hoeveel
doen'
kunnen
écht
ook
ervan
we
íets
dat
moet worden, en ons laten zien
en neer na31h9t
Gedurende de twintig maanden van haar ziek-zijnreisde Harriët oP
vandaan' Het is
Beara
Dzogchen
afgelegen
het
van
mijl
è"rt Ci y Hospital, h"onderd
in Europa, met
ander
welk
goed-als
even
ziekenhuis,
academisch
grooi,
fijn vond als
het
^oá"*
Harriêt
waar
""r,
plek
vriendelijkè
is
een
Het
ab eïtra Ierse verpleegsters.
rotsen en
de
tussen
hoog
zijn,
kon
retraitecentrum
in
het
ze niet op haar eigen famer
patiënten,
terminale
dat
verteld
werd
Maar
ons
Bay.
de fuchsà's, aan dá kust van Bantry
vanwege het tekort aan bedden, naar het hospice(1-) w-e1den overgebracht'
van
Het f,oïspice wordt bestuurd. door een katholieke kloosterorde, de Zusters
en
engelen
als
mtertainment
metmuzak(2)
irstelling
victoriaanse
Liefdadigheid. Het is een
terug- Ze had er oude mensen
als persjreel. Harriët was er geweest en wilde er niet naar

inhuneentjeziensterven,metzesmensenoPeenkamer'bijhetgeluidvan-een

beroven, hen hun
voetbalwedátrila op televisie. Dit leek hen van hun waardigheid te
dat de dood geen werkeliikheid
laatste redrtm te ontstelen, het leek de schiin op te houden
was.
is en dat alles verder OK
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Drie weken voor Harriët stierf vroeg de dokter wat
we zouden doen als het niet langer mogelijk was
haar thuis te verplegen. Was er iets dat hij kon doen
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van fezus weg kon halen en in een kast kon leggen.
Ik zei dat we ze best wilden laten hangen, en vroeg
of zijzeanders mee zou willennemen omdat we niet
oneerbiedig wilden zijn. @it was in een vroeg stadium
een gelegenheid om de gevestigde orde te laten zien
dat we, ook al waren we een beetje andeis, ons goed
wisten te gedragen.)
We haalden de tafels en stoelen weg en legden kleden
en kussens op de vloer. Langs het bed hingen we
thangka's van Padmasambhava, Chenrezig en
Vajrasattva. We maakten het altaar van Harriët naast
haar bed en staken kaarsen en wierook aan. Voor het
raam hingen we gordijnen met warme kleuren, waar
het licht doorheen kon schijnen om de kamer op te
vrolijken. In de opening ertussen hingen we een bal
van geslepen glas die, als de zon scheen, de kamer
met regenbogen zou vullen. Snel werd de kamer

om het voor haar mogelijk te maken naar het hospice
te gaan? Ikzeihem dat wehetnetals haarkamerthuis
zouden moeten maken. Haar eigen wereld, die haar

weerspiegelde. We zouden een rustige éénpersoonskamer op het zuiden nodig hebben, zonder

televisie of luidsprekermuziek. We zouden hem
helemaal opnieuw in moeten richten met haar eigen
foto's en wandkleden, kussens, gordijnen en
vloerkleden. Ze zou het gevoel moeten hebben dat
het personeel het echt goed vond dat ze de kruisen
verving door Tibetaanse thangka's, er haar altaar
maakte, kaarsen en wierook brandde en Tibetaanse
muziek luisterde. Als ze was gestorven zou ze drie
dagen lang niet aangeraakt mogen worden. Zonder

met zijn ogen te knipperen, zei de dokter dat hij

getansformeerd in een hernelse werreld van leliën, rozen
en vrede.

uur nodig had om dit alles te overdenken.
De volgende dag gaf hij toestemming voor alles.
Het enige was dat haar lichaam maar achtenveertig

uur ongemoeid in de kamer zou kunnen blijven.
Ha:riët was hier dankbaar voor, maar we hoopten nog
steeds dat we haar tot het einde thuis zouden kunnen
verzorgen.

De laatste dagen werd het verplegen moeilijker,
maar vrienden schaarden zich rondom haar en we
konden het aan. Uiteindelijk werd duidelijk dat we
er niet langer zeker van konden zijndat we haar de
zorg konden geven die ze misschien nodig zou
hebben.

lang daarvoor had ik haar beloofd dat ik haar,

als het zover kwam, naar Cork zou brengen. In
overleg met een districtszuster en een naburige
dokter besloten we dat het zover was. Het deed ons
verdriet dat we haar moesten verhuizen, het was

alsof we het opgaven, maar uiteindelijk bleek de
dood van Haniët in dat hospice haar laabte gesóenk
te zijn voor het welzijn van anderen.
Toen ik de ambulance belde, kreeg ik te horen dat het
vanwege problemen met de verzekering niet toegestaan

was dat naaste familieleden erin meereden. Ik was
in staat mstig vol te houden, erop wijzend dat ze tijdens
de reis kon overlijden. (Het kan nuttig zijn om te weten
dat je op zo'n moment de meeste troeven in handen

Khandro Tsering Chódrón

Toen alles klaar was en Harriët sliep, zaten haar
vrienden Bemadette en Penny in stilte op de kleden
op de vloer. Gedurende de volgende drie dagen en
nachten waren er altijd een of meer mensen die op

hebt, mensen zijn uitzonderlijk coóperatief als je
maar oog hebt voor hun positie. Maar misschien is
dit gemakkelijker in Ierland, waar mensen vóór
regels komen). Ik geloof dat Harriët zich als ik er niet

deze manier rustig in meditatie zaten. Laat die avond,

was geweest volledig in de steek gelaten had gevoeld,

en elke avond, zou de wiendelijke moeder overste even

in haar eentje in die ambulance naar haar dood

komen kijken en, denkend dat ik sliep, op haar tenen
naar binnen komen om de kaarsen uit te blazen. Die
avond was Bemi een tijdje alleen met haar. Harriët
was opgestaan en liet haar blik op het altaar rusten.
Ze keek naar haar foto van Khandro, een wouwelijke

rijdend. Ik ben bezig uit te zoeken hoe we dit kunnen
veranderen.

Bij aankomst in het hospice werden we naar een
kamer gebracht die aan het einde van een gang
achter dubbele deuren lag. Moeder overste verwelkomde ons, en zei meteen tegen me dat ik de foto's

Tibetaanse grote 'meester' die haar enkele jaren
daawoor op Dzogdren Beara een bezoekhad gebradrt.

Berni hield de foto voor Harriët omhoog, en ze
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rcgendmppels op een verstemrit' De Ddai tama b"go.
de Mandala-offerande' te zingen. Dit leek zo volmaakt

glimlachte. Vanaf dit moment verdween haar
iusteloosheid. Ze stond niet meer oP maar lag in
bed, met de foto van Khandro naast haar op het

toepasselijk op dat moment' Het hele leven van
Hairiët was een geschenk voor het behouden van de
oude wijsheid, en nu was haar dood dat ook.

kussen,
Morgens vertelde de dokter me dat Harriêt nog maar
een paar uren te leven had. Om tien uur's morgens
's

De zon kwam tevoorschiin en scheen door het kristal
dat door een licht briesje in beweging was gebracht,
en verspreidde dansende vonnm van regenboogliÓt
rond het hoofd van Harriët op het kussen. Het zorgde
voor zichzelí in de stilte van onbeschrijflijke vrede.
Ze ademde drie maal lang en licht uit' Haar laatste
uitademing viel precies samen met de laatste, lange,
diepe lettergreep, en het zingen hield op.

kwamen Berni en Penny terug en zaten rustig in
meditatie. We hadden een bandje gemaakt met de
favoriete Ngóndro Sezangen van Harriët, met Sogyal

Rinpoche en grote Tibetaanse meesters zoals de Dalai
I-ama en de Karmapa. Dit speelde zachtjes, steeds weer
opnizuw. Em grote vrede was in de kamer neergedaald'
Zelfs derook van de wierook scheen, zoals hij door
de rozen kringelde, te vertellen dat alles goed was'
Vrienden kwamen binnen zonder te praten, zaten in
stilte, en gtngen weer weg. Soms kwamen de zusters
bij haar bed te staan en fluisterden een gebed.

Na een tijdje kwamen de zusters vragen of. ze naar
binnen mochten komen. Ze vormden een rij, een
voor een bij het bed knielend, en hun Íozenkransen
klikten samen met de mala's. Sommigen waren tot
tranen toe geroerd, anderen reikten naar Harriët om
haar aan te raken, en herinnerden zich dan dat we
hadden gevraagd dat ze niet zou worden aangeraakt.
De volgende paar dagen kwamen en gingen er
mensen, brachten bloemm mee, deden beoefeningen,

mediteerden een poosje in stilte. Soms voegden de
zusters zich een poosie bij ons' Ik bracht die twee
nachten alleen in de kamer door. Elke nacht kwam
moeder overste op haar tenen binnen en blies de
kaarsen uit. Het leek allemaal zo natuurlijk en goed.
Ik denk dat ik in die nachten een paar dingen begon
te begrijpen, een paar niet zo heel diepzinrrige dingen,
waawan er éen misschien de moeite waard is om door

te geven.

Wanneer we de uiteindelijke zuiverheid en volmaaktheid van alles kunnen zien, die slechts een
weerspiegeling is van onze eigen ware natuur, maakt
hetniet uit waar we ziin. Tot die tiid is omgeving alles.
Door deze heilige plek voor onszelf en Harriët te
creëren, oefende de beoefening bijna zichzelf. Hoe
bedroefd en eenzaam en verloren zouden we ons

hebben gevoeld als Harriët was gestorven in een
koudg gnjze zaal,als er snel een laken over haar gezicht
was getrokken en ze naar de vrieskast was gereden.

In die twee dagen kwamen alle mensen van de
verpleging me oP verschillende tijden opzoeken'

Z.H de Dalai Lama

Sommigen huilden, allemaal zeiden ze dat ze de
vrede in die kamer ongeloofliik vonden en dankten

Toen kwam iemand me van de telefoon halen en
zei d,at Harriëts ademhaling was veranderd. Ik
knietde bif het bed en legde miin mala (rozenkrans),
die gezegend was door de Dalai Lama, in haar hand'
De hele kamer voelde zo gewijd aan dat mijn flauwe

ons dat we hen erin lieten delen. Ze vertelden dat de
warmte zich over het hele hospice leek te verspreiden,
en ze merkten dat ze voortdurend excuses zochten

om binnen te komen en hoopten dat ze ons niet
gestoord hadden. Ons storen? En of ze ons stoorden,
met hun sereniteit, hun liefdevolle vriendeliikheid en
compassie en zogeirr.ZelÍs de dokters warm ontroerd.

poging tot 'beoefening' of 'gebed' irrelevant leek,
Èqna oneerUiedig. Ik liet mijn ademhaling met de hare
samenvallen. In een tijdloze ruimte, voorbij verdriet
en pijn, kwamen gedachten op en verdwenen weer
,ondet betekenis. Kleine gebeurtenissen spatten als

zou verwachten dat ze gehard en gesPannen
zouden zijn. Een wat verlegen vrouwelijke dokter

le
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Zelegdehaar hand op mijn schouder, tranen rolden
over haar wangen en ze zei "Harriët heeft ons laten
zien dat er een andere manier van sterven is' Het is
alsof ik mijn hele leven in slaap ben geweest'"

ontkenning van de dood zijn, en je zult er later spijt
van hebben. Het is okay om niet te praten. Ontspan
je. Hoe bezigie ook denkt te ziin, herinner je dat ie
wat de stervende betreft alle tijd van de wereld hebt.
Vertraag dus je tempo, gazltten. En ga open.

We willen het personeel vanhetMarymount hospice

Reageer niet: De stervende heeft alle recht om kribbig

in Cork graag bedanken voor hun hulp. Voor het
mogetijk maken van dit alles en voor het doen van
het moeilifkste m meest waardevolle werk ter wereld'
Ik heb het geprobeerd, maar ik kan geen woorden
vinden die mijn dankbaarheid jegens jullie kunnen
uitdrukken. Het spijt me dat we niet van de muzak
en het voetbal hielden. Ik weet dat tijden moeten

heerlijke, fantastische oefening. Herinner jezelf eraan
dat ze stervende zijn en dat jouw beurt snel komt, en
hoe zul fij dan ziin? Dus, word zachter. Als we ons
er allemaal van bewust zouden ziin dat we al aan het
doodgaan zijn, zouden we Seen ruzie met elkaar
maken.

bedankte me, z.e draatde zich om, en kraram weer terug.

te ziin. Laat het over ie heen komen. Het is een

vèranderery voor we dat kunnen veranderen. Het is
nu een jaar later. Als de dingen een beetje moeilijk
worden, denk ik nog steeds terug aan jullie om
irspiratie te vinden, en dat zal ik bliiven doen tot mijn
doód. Tegen die tijd zal ik fullie weer zien, als ik echt
geluk heb.
Op

Dzogóm

Je kunt
later van streek raken als je je iets gappigs dat ze zeiden

Hou een dagboek van gebeurtenissen bii:

niet meer kunt herinneren, of vergeten bent warureer
je die laatste wandeling hebt gemaakt. Maak dus

notities. Vergeten lijkt wel een misdaad te zijn
tegenover de doden. ]e zult iezelÍ de schuld geven van

alle mogelijke dwaze dingen, geef iezelf dus niet

Beara hebben we zes huizen gebouwd,

nog meer ammunitie.

en een groot Centraal Huis op 60 hectare van een
spectaculair kustlandsch ap. Er ziin nu viifentwintig

Het vinden van een evenwicht Sommige mensen

slaapkamers en twee slaapzalen, en veel hiervan
hebben een adembenemend uitzicht over kilometers
onbedorven kust. Miin liefste wens is nu om hier een
hospice te bouwen, zodat Harriët, ook aI kon ze zelf
niet op deze mooie plek sterven, dit mogelijk zal
hebben gemaakt voor anderen. Intussen hoop ik een
Tuin van Vrede te beginnen met uitzicht over zre'waaÍ

houden'ervan aangeraakt te worden. Anderen haten
het. Sommigen vinden het fijn als je een hoop drukte

maakt, anderen willen met rust gelaten worden.
Maar zo gemakkelijk is het niet. Misschien kan wat
mensen nodig hebben van dag tot dag veranderen.
Het is moeilijk. Wees bewust en val iezelf niet hard
als je 't niet bent.

we ons hen die gestorven ziin kunnen herinneren en

hun

as

kunnen verspreiden.

Zorg voor ze wzrnneer ze gestorven ziin: Probeer
een tiidje met ze alleen te zijn. Dit zal je later helpen,

Naschrift van Peter Cornish

als je niet kunt geloven dat ze gestorven zlin. Het zal
je helpen wanneer je jezelf kwelt met de gedachte
hoeveel meer je nog had kunnen doen.

Velen van ons hebben geen raadgevingen gekregen
over hoe we voor de stervenden moeten zorgen. We
moeten het al doende leren. Mii is gevraagd alles wat
ik leerde op te schrijven en ik hoop dat een of twee
van deze punten misschien kururen helpen.

Aan diegenen die al op een meer conventionele
manier voor hun naaste familie hebben gezorgd,
zou ik willen zeggen: dit was gewoon maar onze

Omgeving Hetis belangrijk emwarme atnosfeer voor
de dood te scheppen, zoals bij een geboorte.

manier, één manier. Het belangriikste is een sfeer van
liefdevolle vriendelijkJreid te scheppm, van vrede. En
maak je niet druk wanneer je faalt. Ik heb gefaald. En...
het is goed om nu meteen voorzieningen te treffen
voor je eigen dood.

Leer je gewoontes af: Alle regels ziin veranderd. Als
je daarvoor heel punctueel was, is het nu okay als
degene die op sterven ligt je te laat doet komen. Als

je altijd beleefd was, moet ie nu misschien bezoek

Noten

wepturren terwijl je het gevoel hebt dat je ze zou moeten
verwelkomen. Zetiezelf. en je idealen op de laatste
plaats. Later zul ie iezelÍ eke zelfzudrtigheid tienmaal
zoveel kr,valijknemen. Maar maak je ook geen zorgen'
Sta jezelf toe menselijk te zijn.

Een huis voor terminale patiënten die niet meer thuis of in het
ziekenhuis verzorgd kunnen worden.

l.

2. Constante muziek uit kleine speakers, zoals ook vaak in
winkelcentra te horen is.

ê

t?J

Verlies in het handelen je zicht niet AIs ie druk bezig
bent met de praktische kant van de zorg kun ie uit
het oog verliezen dat de persoon in feite stervende

is. Dit kan de zoveelste goed van pas komende
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De boer en

eens in India een boer die
naar de markt ging

Maart

een

een traditioneel verhaal door Ringu Tulku

geit kocht. Hii veftrok weer van de
markt en ging op weg naar huis Hii
had niet in de gaten dat er vier
mannen waren die hem de geit
hadden zien kopen en die haar
van hem wilden stelen. Zii staken

de koppen bii elkaar en smeedden
een plan.
Terwijl de boer voortstapte, kwam hij de

eerste man tegen die oP hem wachtte
langs de kant van de weg. "Hallo", zei de
man, "waar ga je naartoe?" "lk heb net
een geit gekocht op de markt en ik ben
op weg naar huis"."Maar dat is geen

geit", zei de man, "dat is een hond!"
"Natuurlijk niet", zei de boer. "Dit is een
geit, ik heb haar op de markt gekocht.
ledereen kan zien dat het een geit is. Je
bent gek, laat me met rust". En hij liep
verder. Een eindie verder kwam hij weer
een man tegen die hem groette en vroeg,

woorden aan vuil maar vervolgde zijn

"Wat doe je met die hond?""Welke hond?

weg. Toen ontmoette hij een derde man

Dit is een geit, geen hond", antwoordde

op zijn weg die hem vriendelijk en aardig

de man ongeduldig. "Je bent niet goed bij

tegemoet kwam met de woorden "Wat

je hoofd." Hij maakte er verder geen

heeft u een mooie hond!" Nu werd de
24
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me erg, maar ik zie helemaal geen

oo

z\n gel t

horens. Dit is een hond". Nu raakte de

a

boer erg in de war. Hij begon zich af te
vragen of er iets aan de hand was met

zijn geit. "Misschien heb ik wel ongelijk",
dacht hij bij zichzelf terwijl hij verder liep.
Tenslotte kwam hij de vierde man tegen

die langs de kant van de weg op hem
stond te wachten. De boer liep regelrecht

op hem af en vroeg, "Zeg me eens, wat is
dit, een geit of een hond?"
De vierde man antwoordde zonder

aarzeling. "Een hond, natuurlijk!" De boer

was buiten zichzelf .ledereen die hij was
tegen gekomen had hem verteld dat zijn
geit een hond was. Hij kon er niet meer

onderuit: Hij moest wel volslagen gek zijn
geworden!
Hij draaide zich om, liet de geit waar ze

was en holde weg zo snel als zijn benen
hem dragen konden. Het plan had perfect
gewerkt!
En wat deden de vier mannen nu? Ze

pakten de geit, doodden haar, roosterden
haar en aten haar op.

boer kwaad. "Kijk", schreeuwde hij, "dit is
geen hond, het is een geit. Ze heeft

View nr 4 1995

horens - heb je geen ogen in je hoofd?"

vertaling Harriët Visser

"Horens? lk zie geen horens", antwoordde
de man een beetje verbaasd. "Het spijt
25
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Pho\rya-retraite met
Tulku Pegyal Rinpoche
door Wilma Peeters

I

loge

u alle levende wezens bege-

lVIi:Íï,::
dichter/schrijver

};:

i;,ltïJ,i:'ï: i:

Joseph Brodsky dat hii
zijn studenten ieder jaar een paar duizend
dichtregels van buiten liet leren' Reden
hiervoor was datze, op het moment van de
dood, zidr misschien deze gedióten zouden

herinneren en niet overgeleverd zouden
zljn aan totale angst.Ik ben mij niet zobewust van mijn eigen naderende dood, wel
ben ik me sterk bewust van de naderende
dood van mijn ouders. Er is een diep verlangm in mij hen te steunen in deze fase van

hun leven. Een manier lijkt mii is me te
verdiepen in de Phowa-beoefening die je doet
op hetmoment van de dood. Immers, inziót
en beoefening in deze practice zullen mij rust

en vertrouwen geven, wat

ik weer door

kan geven in het contact met mijn vader en
moeder.
Eind november ging ik terug naar Ierland,
terug rnar Tulku Pegyal Rinpoche, terug naar
zijn liefde en de liefde van al mijn vrienden
daar. Aan-gekomen in het donker vond ik
blindelings mijn weg, waren almijn vrienden

er en was er als vanzelf concentratie en
focus voor de retraite.Iedere dag zlin et

twee sessies met instructie. Ze worden
vertaald door Bruno, een Franse monnik en
leerling van Dilgo Khyentse Rinpoche' Een
kosmopolitisch taalgezelsdrap: een Tibetaanse
meester vertaald in flamboyant Frans/Engels

Tulku Pegyal Rinpoche

met onder de vijfenveertig toehoorders

Tulku Pegyal Rinpoche verbindt ons allen in een

Ieren, Engelsen, Fransen en acht Nederlanders! Een
kleine hechte groeP. Tulku Pegyal Rinpoche begint
zijn instructie meteen grondige uitlegvan de LongÓen
Nyingtik Ngóndro, het belang van de iuiste motivatie,
de Toevlucht, de Bodhicitta en het Verenigen van ie

atmosfeer van liefde en vertrouwen' De concentratie
is groot. In de pauzes is er een sfeer van vrolijkheid
en uitgelatenheid. We maken grapies over de practice,
wat onze onzekerheid in de beoefening bespreekbaar
maakt. Het is tenslotte ook wel eng om je zo direct

geest met de wiisheidsgeest van Guru Rinpoche.
Óat is altiid het begin van een Phowa-beoefening'

bezig te houden met je eigen dood en met het
transporteren van ie bewustziin vanuit je lichaam, door
lidrt van Amitabha, de boeddha van
grenzeloos licht.Het is zo'n oefening in vertrouwen!
Donderdag gaat Bruno weg. Onze verbondenheid is
inmiddels zo sterk dat we communiceren met lachies,
gebaren en giechelen.

Daarna volgen heel gedetailleerde en precieze
instructies overhet doen van de Phowa-beoefening,
de gebeden en de visualisaties. Elke sessie wordt

je hoofd, naar het

afgàsloten met het doen van de Phowa-beoefening'
Over de instructies kan ik eigenlijk weinig vertellen'
Zli zijn zó verbonden met het doen van de practice
en enkel op hun plaats binnen een dergelijke retraite'
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studiegroepbegeleiders werd mijn naam genoemd,
en ik keek ge'rnteresseerd om me heen op zoek naar
mijn naamgenoot, tot het tot me doordrong dat ze mij
bedoelden. Er was niemand anders, en of ik dus, in
mijn eentje, onvoorbereid, en vrij oneryaren, even de
Nederlandse studiegroep wilde begeleiden.... Het
was een hele goede ervaring, hoewel ik vast wel de
nodige blunders zal hebben begaan.

nigszirs bmieuwd was ik wel- de afgelopen jaren
vertoonden het volgende patroon: na een

I-linspirerende zomertijd in Lerab Ling zak ik
langzaam ineen tot aan de kerstdepressie, die

vervolgens naadloos aaruluit op de voorjaarsmoeheid.
Hoe zou het zijn om op dit dieptepunt een retraite te
doen? In Duitsland, in de kou? Daar komt nog bij, dat
ik lichamelijk een reeks vage symptomm tenioorspreid
- gewridrtspijn, buikpijo moe, prikoogjes, griepgevoel
- waar ik al enige tijd van dokter naar dokter mee
hobbel. Maar de retraite had als thema'healing', dus
het kon niet beter treffen. Vreemd genoeg had ik én
tijd én geld, en dus geen enkele reden meer om niet
naar Kirchheim te gaan.

Ik herinner me enkele dagen waarop ik wederom tot

de onwankelbare conclusie was gekomen dat ik
Totaal Hopeloos ben, en dat dat ook zeker nooit zal
veranderen, maar tot mijn verbazing kwam ik er na
afloop van de groep achter dat ik deze conclusie
helemaal vergeten was! Zoals de Dalai Lama zegt:ie
kunt op een wijze manier egoïstisch zijn. Door je
met anderen bezig te houden vergeet je je obsessie met
je eigen sores.Rinpoche sneed iets aan wat een eyeopener voor me was: soms heb je het gevoel dat
'gewone'mensen, die niet met spiritualiteit bezig
zijn, nog beter af zijn. Met andere woorden: waarom
bm ik toch zo ongelukkig terwijl ik zo braaf mediteer?

Goed gernstrueerd nam ik extra dekens, dassen en
mutsen mee, omdat het er flink scheen te vriezen, en
Rinpoche graag met de deuren open onderricht geeft
- voor wat frisse ludrt. Het weer was echter uiEonderlijk
mild, weer geen witte kerst dus. De retraite begon met
het bij de deur dringen tot het startsein voor de
Kussentjes Neerleg Race gegeven werd, wat me altijd
een onbehaaglijk gevoel geeft. Was het idee van het
boeddhisme niet dat je anderen liet vóórgaan ofzo?
Negenhonderdenzevenentachtig mensen waren er
aanwezig, waarvan een groot deel Rinpoche nog

Rinpoche zei, dat als je op het pad te diep in je
emoties gaat wroeten, alles wat er opkomt heel
serieus neemt en gaat zitten analyseren, je er inderdaad

in "wunderbar" te veranderen. De volgende dag

slechter aan toe bent dan iemand die zich helemaal
niet met zijn innerlijk bezighoudt. De truc is om de
boel wel toe te laterL maar ook een soort robuustheid
te ontwikkelen: 'just don't give a damn'. En vooral
ruimte geven aan wat opkomt. 'Spaciousness is so

stond ik voor een verrassing. Bij het noemen van de

powerful.

nooit had ontmoet.De toon van de retraite werd
meteen door Rinpoche gezet: omdat het de geest is
die ervaringen bepaalt, is het aan ons om "scheisse"
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adernt degelijkheid, warmte, "oer'. Ik voel me oer-thuis
en nu terugkijken4 was het als een versneld opgroeien.

T A /at is dat, een verslag van een retraite? Een
lijst van feiten zoals die hebben plaatsl/\/
V Y gevonden? Een opsommming van gebeur-

In de geborgenheid, de warmte, vorig jaar ook
letterlijk stralend uit de tegelkachel, koesterende

tenissen df*heb meegemaakt? Dat kanniet anders
dan incomffii ziln. Oíraat ik niet alles heb meegemaakt en omdat het mijn ervaringen zijn, door mijn
"bril" gezien.

houtgeur, de uitrodiging omnaar binnen te kijken.
Geen gtote verantwmrdelijLàeid voor levensbehoeften,

alleen helpen.

Eindelijk ongelimiteerd, ongestoord tijd voor mezelf,
Miin ZelÍ. De Ander, de interactie, en reactie(s), van
mij, van de ander. Die grote zegening'humor'hield

Dus dan maar helemaal alleen mijn ervaringen,
belevenissen en gevoelens zonder enige pretentie
van objectiviteit of volledigheid.Het is ook niet alleen
deze kerstretraite. Vorige jaar is ermee verweven, het
is een tweede laag Handel. Dus nu vooral niet invullen
en verwachtingen scheppen. Zo begon het. Vorig
jaar.Handel. Wat? Handel. Miin verbazing over,
afkeer en afweer tegen die naam en tenslotte hilariteit
om een groteske les. Handel als tegenpool van
unconditional love. Ik heb iets tegen handel, heb
zelfs vroeger weleens de neiging gehad een steen of
zo door de ruiten van het Opleidingsinstituut van de
handel, als'veroorzakervan alle kwaad', te gooien. Dat
was vroeger, maar ik heb er nog steeds iets mee,
tegen. Wat een graP, wat een gelegenheid.

me bij heftige spiegelconfrontaties overeind. Zoals

bii

mijn ontzetting over de aanwezigheid van zoveel
"angry young women" vorig jaar. Dan de plotselinge
inval "en ik ben een angry old woman". Dit jaar
waren ze dan ook niet meer zo boos.
De eerste bijeenkomst 's avonds met de vraag waarom
je hier bent, wat je verwacht. De antwoorden op die
wagen liggm niet erg uit elkaar.Iedereen wil getukkig

zijn.Ik kom thuis om nog meer thuis te komen.
Het was allemaal zaóter dit jaar, net als het weer' De
tegelkachel in de kapel stond niet meer roodgloeiend
tijdens de Ngóndro en we hebben Seen sneeuwloopmeditatie in de tuin gedaan. De intensiteit was
ernietminderom, wel anders. Tiidens de loopmeditatie
om de vijver veranderden de snorrende bromfietsen

's Avonds kwamen we aan, een lange, smalle, duistere
weg en dan een groot rechthoekig gebouw. Een echte
klingel die schalt, een portaal en dan de omgang, een
echt ambulatorium om een binnenplaats, met grote
glimmend gewreven stenen tegels. De grote refter,
waar je door de riunen de mooiste zorsopgangen kunt

in monnikengebeden, de bomen waren levende
bomen, niet zomaar bomen. De schaarse mommtmvan
biljezelÍ-zijn, in een alert-relax,liiken zich hier aaneen
te schakelen, mijn ogen en mijn hart worden groter,

zien, smalle bankm langs de murenwaar demonniken

nog lijken te zitten, de uitstekende maaltijden,

"involved, not entangled"

gezelligheid. Grote slaapzalen, kleinere kamers, alles
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Het plan is om elke dag een zuil te "leven" (1). 's Ochtends zwijgen tot de lunch. De eerste dagen is het fijn

om daama weer te praten: het dempt het lawaai
binnenin, dat spuit er uit. Ik schrik er van.
Na de lunch vertelt ]ohan over "shrine care", de
volgende dag weer, er is veel belangstelling voor. 's
Avonds "kijken we T.V." (uitspraak van Ramon),
de eerste video is "\A/here Samsara mds and Niwana
begins". Als ik die video 7x zouzien/horen, zou er
dan een barst in de schil kunnen komen? Ik heb het
gevoel een antwoord te hebben, maar het glijdt weer

weg, tenminste uit mijn denkhoofd. De volgende
ochtend bij een feestelijke Riwo Sanchó voor nieuwe
maan gaat het door, dat lege, blije gevoel.Het lijkt zo

eenvoudig: niet denken.
Rinpoche is aanwezig. Niet alleen in de audio's en

video's die we horen en zien. Hij is er, met alle
andere Meesters. Ik kan en wil er niet omheen, ik geef
toe en dompel me onder. Ik ben thuis, al is het maar
even. Als Johan een belangrijke teaching aankondigt
over impermanence lijken zijn woordm indringmder
dan anders, rr.aar ik ben niet voorbereid op de
impactvan de teaching die volgt. Woordm die ik vast
al vaker heb gehoord, maar nu hoor ik ze echt.
"Realise the truth of impermanence, then there is no
sense of loss". Ik begrijp nog steeds niet hoe een
paar woorden zo ontzettend veel kunnen ze1gen.
Zoveel dat ik niet genoeg woorden heb om het uit
te leggen, na te vertellen of er iets aan toe te voegen.
Tranen blijven stromen.
De volgmde avond-video gaat overCompassiorL The
WishfulÍi[ing Jewel. Bladzijden vol citaten. Troostend

lerend, raadgevend. Allemaal opschrijven en aan
de wand prikken. "Most important is love, unconditional love, love of the Masters, all the Buddhas,
love that comes from the Truth, from the innermost
being: Bodhicitta."
Oudejaarsdag beginnen de voorbereidingen voor het

jaarwisselingsfeest. Oliebollen en appelflaPPen,
wensvlaggetjes, witte kuuttjes met goede voomelnens
en rode met wat je wilt verbranden. Tsok voorbereiden
- vroliik plechtig.

Valt miin gezin ook onder de vierde reden van
ontheóting: het lijden van sarnsara? Ik ben bang van
wel, maar ik heb nu toch niet anders kunnen kiezen
dan voor de kinderen: half tien rijden we weg en om

vijf voor twaalf stappen we bij de familie de deur
binnen.

noten
L De retraite

was gebouwd rond "de vier pilaren" van Het

Tibetaanse Boek van Lrven en Sterven: meditatig compassig natuur

van de geest en devotie.
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Samsara is een oceaan
van liiden, ondraagliik en

enofin intens.

t-Flelkens wanneer ik in

doar. g6een
de

I Ngó"aro bij deze gedachte
I belatrd, ga ik snel verder. Ik
voel me dan altijd schuldig dat ik
rnijn bestaan niet enzaar als ingebed

in een intens, ondraaglijk liiden.
Natuurlijk is er wel wat ongemak
hier en enige bezorgd-heid daar

&

m

een gevoel van onzekerheid

Het zou hem goed doen. Maar juist toen was hij

bekruipt me ook wel eens, maar intens? Nee. Laat staan

weer na een woede-uitbarsting van huis weggelopen.
Het feest ging dus niet door. Wat is het moeilijk om

ondraághjk. Vanuit mijn calvinistische achtergrond
concludeer ik dus: je doet wat fout Henk. En ironisch

genoeg leidt

9bafil

in zo'n sfeer rustig beoefeningen te blijven doen,

dit 'gebrek aan liiden'iuist tot een

maar wat is dat juist dan nodig. Hoe vaak heb ik hem
niet tegen mij aan geklemd moeten houden om hem
tot bedaren te brengen, waarbij het enige wat edrt hielp
de mantra van Guru Rinpoche was. Stil bij mezelf of
hardop. Was het niet voor hem dan wel voor mii...

rrutt tijden. Maar zo zal het toch niet bedoeld
zijn! Waarom kan ik op dit punt de Dharma niet als

ioe.u*e

waar ervaren, terwiil ik er verder zo aan gehecht

Ik
weet dat mijn vertrouwen in de Dharma en mijn

ben? Foute focus? Teveel hoofd en te weinig hart?

motivatie zuiver ziin en bovendien kent de Ngóndro
te veel mooie delen om mezelf op dit ene punt vast
te piruren en tegen te laten houden.

Gelukkig hebben wij een heel sterke band met elkaar.
We praten veel want hij zit boordevol diepe vragen/
zo jongals hij is. Ik probeer de Dharma voor hem zo
begrijpelijk mogelijk te maken. Aan zijn ogen zie ik

Geheel tegen miin aard in die voor elk probleem
direkt em oplossing eist, neem ik dan het besluit deze
gedachtenstroom te laten voor wat hij is. Maar toó.

dat een gevoel van onbeheerste woede langzaam
plaats maakt voor intens verdriet.

Getukkig kan ik mijn houding relativeren en om
mezelf laóen. Waar ik al geen probleem van kan

Op een moment van realis atte zagik het lijden: ik sta
midden in zijn lijden en lijd met hem mee. Het is niet
te gÍoot voor mij, het tast mii niet meer aan. Sindsdien
kom ik aan het eind van de dag niet meer thuis bang
om wat ik nu weer aanzaltreffen. Ik beschouw het
als een voorrecht zo gericht te kunnen beoefenen, al
schiet de 'formele'beoefening er wel eens bii in'
Alles valt samen en extra geduld en volharding kan
ik zeker gebruiken. Ik beschouw de inbedding van
de dagelijkse omstandigheden in de Dharmabeoeferring
nu als pure winst. Ik ben blij dat ik dit kan doen. Het
klinkt u€ernd maar ikberrer danlóaarvoor geworden.
Natuurlijk wil ik niets liever dan dat alles opklaart,
maar in ogenblikken van vertwijÍeling is het gevoel

maken!
Terugkijkend, was datmijn situatie toen iktijders em
beoeierring in de Stroom een zeer sterke realisatie had
van de werkeliikheid vanhet lijden. Watben ikblind
geweest al die tijd. Door de bril van de Dharma zag

ik opeens de samenhang in wat zich de laatste
maanden allemaal in ons gezin had afgespeeld.

Liesbeth en ik hebben twee jongens geadopteerd
uit Thailand, Coen-Chai (13) en Caspar (LL)' Vooral
de jongste heeÍt ons door zijn levendig karakter en
sterke wil altiid handen vol werk gegeven. Pas de laatste
maanderr werd àin gdrag za onaangepast (weglopen,

van innerlijke zekerheid nooit meer ver weg. Ik
vraag mij af waar wij (e" hii !) zonder mq-n beoefening
van de Dharma geweest zouden zijn.

hysterische aanvallen, sdreldpartiien en fysiek geweld)
dát we zelft al met de mogelijkheid rekening hielden

hem niet te kunnen handhaven in ons gezin. Dat
doet piin, heel veel pijn. Niet zozeet omdat je jezelf

Als ik nu bii de vierde reden van onthechting aankom
kan ik deze opredrt beamert, zonder er onder gebukt
te gaan. Geen mechanisch opdreunen, maar een ectrt
mee beleven. Nooit geweten dat er zoh overweldigmd
gevoel van mededogen in me schuilt. '

ongewild toch een mislukking verwijt, maar des
teÀeer omdat ie ziethoe Caspar worstelt. Hij vindt
ziózelÍ waardeloos zegt niet bii ons te willen ftunnm)
bliiven omdat hij voor ons alleen maar problemen
veioorzaakt. Maar wat hij eigenlijk wil is aandacht,
acceptatie en heel veel liefde, iets wat hij in de eerste
jaren van zijn leven niet heeft gekend. ,
Toen er op de laatste dag van de stadsretraite de
mogelijkheid was om de kinderen mee te nemen
ben ik qpedaal naar huis gegaan om Caspar op te halm'

I
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Het Rigpa curriculum
Ir shoom 3 m Stnoom4 zal dieper op het vajrayanaen dzogchen-onderricht worden ingegaan.

De Stichting Rigpa verzorgt een cursusPÍograrruna/
waarineen graduele fraining in destudie enbeoefening
van het boeddhisme wordt aangeboden. Hierin staat
het Tibetaans boeddhisme en met name het onder-

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
vÍagen, 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 leven.

richt van Sogyal Rinpoche centraal' Dit onderricht
heeft zijn basis in een ononderbrokm traditie van over-

dracht van meester op leerling, die terugvoert naat
de Boeddha. Het cursusprogramma bestaat uit een introductiecursus gevolgd door een meerjarig studieen beoefeningsprogramma, waarin alle facetten van
het spirituele pad aan bod komen.

Introductiecursus
De introductiecursus is gebaseerd op HetTibetaanse

boek van leven en sterven van Sogyal Rinpoche.
Hierin zullen diverse thema's van het boek kort

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

behandeld worden. De cursus bestaat uit een

kerurismaking met de basisprincipes van meditatie,
het beoefenen van compassie, reflectie op leven,
dood, 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 modeme maatschappij, devotie
en de unieke relatie tussen leraar en student.

De stromen
Nadat men de introductiecursus heeft gevolg4 of een
retraite met Sogyal Rinpoche heeft gedaan, is het
mogelijk om deel te nemen aan het intemationale
Rigpacurriculum. Dit meeriarig 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 besdriklaar met banscripEr en studieteksten.

Het eerste jaar van het curriculum ('Stroom 1') is
verdeeld in drie blokken m 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 middels het zogeheten
lojong-onderricht en wordt er ook een begin gemaakt
met de vmrbereidsde oeferingen van het Vajrayanaboeddhisme.
31

a
a
o
-J

10e

jaargang nr.1

Maart

Rigpa Nieuwsbrief

Introductiecursus

1.998

Praktische informatie over de

Het Tibetaanse boek van leven

introductiecursus

en sterven
Amsterdam

Een introductiecursus in meditatie, het ontwikkelen

van mededogen, devotie en de basisprincipes van
spirituele beoefening.

'Zoals de Boeddha in ziin eerste lering zei, is de
woftel van aI ons liidat onwetandheid. Ortwetendheid

8

24

Mei:
Iuni:

1,8, 15,22en29
5enL2

Iiikt eindeloos, totdat we onszelf ervan bevrifden,
en zelfs als we orTs oP het spirituele pad begeven
hebben, wordt onze zoektocht erdoor versluierd.
Maar als ie dit onthoudí en het onderricht in ie hart

Vrijdagavonden van 19.30 tot 21.30

Data:

April:

Kosten:

fL.120,- minima ÍI. 100,-

PIaats,

Rigpacentrum
Sint Agnietenstr aat 22,

Amsterdam

koestert, zul ie langzamerhand het onderscheidingsvermogen ontwikkelan om de ontelbarc verwatringen
van onwetatdheid te herksnen voor wa t ze ziin, zodat

Plaats: eventueel het nieuwe Rigpa-centrum als dat
gereed is. In hetnajaar start er in ieder geval weer een

ie nooit ie verbondenheid in Sevaar brengt of ie
verliest."
UiL "Het Tibetaanse boek van leven en sterven",

introductiecursus in Amsterdam en Utrecht. In
Amsterdam zal dit weer op vrijdagavond zijn, in

Sogyal Rinpoche.

Utrecht zal dit om de paar weken op een zondagzlin.

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 bijzonder, willen beoefenen en in
praktijk brengen. Rinpoche onderscheidt in het boek

Rigpacentrum Amsterdam.

Voor verdere informatie graag bellen met het

Praktische informatie

vier fundamentele thema's, de zogenaamde vier
Pijlers: Meditatie, de geest thuis brengen; Mededogen,

over de stromen

het wensvervullende iuweel in jezelf vrijmaken;
Devotie en debeoefening van goeroeyoga; en Reflectie

over leven en sterven leidend tot dat wat eraan
voorbij is, de Natuur van de Geest.

Stroom

1

Nadat men een introductiecursus heeft gevolgd, of
een retraite met Sogyal Rinpoche heeft gedaan, is het
mogelijk om met stroom L te beginnen. Stroom 1
bestaat uit drie blokkm van ieder L0 avondm. Bij ieder
blok van de stromen hoort als studiemateriaal.een
klapper met alle teksten van de audio- en videofragmenten. Deze klapper is alleen besÓikbaar voor

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 ervaart
wat de betekenis van de thema's is en daarbij ondersteuning vindt om deze ervaring in ziin of haar leven
toe te passen. Naast meditaties en geleide visualisaties
zal er ruimte zijn voor hetuitwisselen van persoonlijke
ervaringen en het stellen van vragen'

deelnemers aan de stroom.

In Groningen vindt stroom L blok 2 plaats, en in
Amsterdam strooml blok

3.

h cusw fuat uit acht avondaz. Zie vmr daq plaaX
en tiiden de kolom hiemaast.
Groningen
De cursussen worden gegeven door oudere studenten
van Sogyal Rinpoche.

Data:
Stroom

L

blok 2: woensdagavond van 20.00 tot22.L5
t hebben gevolgd.

uurVoor hen die blok

Na het volgen van deze introductiecursus is het
mogelijk met Stroom 1. te beginnen.

April :
Mei:
Iuni:
|uli :
32

15 en22

13,20 en27
3,10,17 en24
1
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Amsterdam

Groningen

Data:
Stroom 2 blok 3 op donderdagavond van 19.fi tot21,.45
uur Voor hen die blok 2 hebben gevolgd.

April:
Mei:
Juni:
Juli:

Amsterdam
Data:

Stroom 1 blok 3 : dinsdagavond van 19.30 tot21,.45
Voor hen die blok 2 hebben gevolgd.
April:
14,27 en28
Mei:
12,19 en26

]uni

:

4,1.1,,18en25
2

Stroom 2 blok 6 oP woensdagavond van 19.30 tot21,.45

uur. Voor hen die blok 5 hebben gevolgd.
April:
1,5,22 en29
Mei :
13,20 en27
3,17 en24
Juni:

9,'1,6,23 en30

Rigpu centrum
Sint Agnietenstraat22

PIaats,

L6 en 23

7,I4en28

Amsterdam
(en t.z.t. in het nieuwe centrum)

]uli:

1

PIaats

Rigpu Centrum
Sint Agnietenstraat22

Kosten: per blok f1.L65,- minima fl. 135,Dit is inclusief klapper.
Donateurs van het Re-membership (optie 2 en 3)
kunnen 25% korting krijgen op de cursusprijs. De
korting geldt niet voor het materiaal.

Groningen

Opgave:
Voor Amsterdam: maak het bedrag over naar Rigpa,

Stroom 2 blok 5 op woensdagavond van 20.00 tot 22.15

Amsterdam, giro nr. 3533736 o.v.v. "stroom

1

Amsterdam

Data:

blok

uur. Voor hen die blok 4 hebben gevolgd.

Amsterdam" . Zodra het bedrag is overgeschreven
ben je ingeschreven.
Voor Groningen kun je het bedrag overmaken op giro
nr. 453155 ten name van J.D. Meerburg (Rigpa) te
Groningen o.v.v. "stroom 1 blok 2".
3,

April: 15 en 22
Mei : 1.3, 20 en27
funi:3, 1.0,17 en24
Juli : 1
Plaats

Stroom 2

Vipassana Meditatie Centrum
Kamerlingh Onnesstraat 7L

Groningen

Ir Utredrt vindtstroom 2 blok2plaats, in Amsterdam

Kosten:

blok

Deze prijzen zijn inclusief klapper.

uit

6

3 en

blok

6 en

in Groningen blok 5. Stroom

2

bestaat

blokken van ieder L0 avonden.

per blok fl.L65,- minima fl. 135,-

Donateurs van het Re-membership (optie 2 en 3)
kunnen 25% korting krijgen op de cursusprijs. De
korting geldt niet voor het materiaal.

Utrecht
Opgave,
Maak betreffmd bedrag over naar Rigpa, Amsterdam,

Data:
Stroom 2 blok 2 start in Utrecht voor hen die blok 1
hebben gevolgd op zondagen van 10.30 tot 16.30

giro nr.: 3533736 o.v.v. "Stroom 2, blok 2,lJtrecht",
of "Stroom 2, blok 3, Amsterdam" of "stroom 2 blok
6, Amsterdam" . Zodraje bedrag overgeschreven is,

uur.

April:
Mei:
funi:
PIaats,

26

ben je ingeschreven.

70,24en37
14

Crusisten van stroom 2 in Groningen kunnen het bedrag

Centrum Welt
in het oude Sint Nicolaas Klooster

overmaken op giro nr. 453L55 ten name van |.D.
Meerburg (Rigpa) te Groningen o.v.v. "stroom 2
blok 5".

Doelenstraat

Utrecht
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Stroom 3

Stroom 3 vindt alleen plaats in Amsterdam' Deze
stroom bestaat uit 9 blokken van ieder 3 zondagen.
Data:

Stroom 3 blok 3 op zondagen van 10.30 tot 17.00
uur. Voor hen die blok 2 gevolgd hebben.

April:
Mei :
Juni:
Plaats

79

Beoefeningsavonden

17

ffi 21.30 uw

in Amsterdam

21

IVíaandagavond uan I 9.30

Rigpa Centrum
Sint Agnietenstraat22

Deze beoefeningsavond is toegankelijk voor iedereen

Meditatie en mededogen-avond
die bekend is met meditatie en enigszins bekend

Amsterdam
Kosten; per blok fl. L35,- minima f1720,Dit is inclusief klapper en audiotapes.

met de compassiebeoefeningen zoals de vooràereidmde
oeferdng voor Tonglen en de Tonglen zelÍ, bijvoorbeeld
door het lezen vanhoofdstuk twaalÍuit Het Tibetaanse
boek van leven en sterven.

Donateurs van het Re-membership (optie 2 en 3)
kunnen 25% korting krijgen op de cursusprijs. De
korting geldt niet voor het materiaal'

Voor de palJze wordt zitmeditatie beoefend, en
worden kleine stukje voorgelezen uit Rinpodre's boek.
Na de pauze wordm geleide compassie-beoefmingen
gedaan.

Opgave.

De avonden zijn ook bedoeld voor mensen die
regelmatig de oefeningen willen doen. Accumulatie
v an zít- en tonglen-uren zijn bijvoorbeeld onderdeel
van Stroom 1. Hoewel de avonden een cyclus met
een geleidelijke opbouw vonnen, kunnen zij ook los
van elkaar bezocht worden.

Maak het bedrag over naar Rigpa, Amsterdam giro
nr.3533736 o.v.v. "sEoom 3 blok 3 Amsterdartt".Zodta
het bedrag is overgeschreven ben je ingeschreven.

Goeroe-Yoga-Phowa-avond
Een keer per maand op de maandagavond rond
volle maan wordt in plaats van compassiebeoefeningen

een Goeroe Yoga-Phowa-beoefening gedaan. De
avond bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste uur
wordt zitmeditatie beoefend.
In het tweede uur wordst in plaab van een compassiebeoefening een geleide essentiële beoefening van
Phowa gedaan. Dit is een beoefening ter voorbereiding
op het moment van de dood (zie hoofdstuk 9 en 1"3

van Het Tibetaanse boek van leven en sterven).
Tijdens deze beoefening worden ook de namen van
zieken en getorvenen genoernd en wordt erbeoefening

voor ze gedaan. Het is mogelijk om namen door te
geven van overledenen voor wie ie graag beoefening

wilt (laten) doen. (Zie Gebeden voor gestorvenen)
Data Tonglen en Guru Yoga Phowa avondert
13,20 en27
4,11,18 en25
1,8, 15,22 en29

April:
Mei:
]uni:
Kosten:

fl

10,f17,50 voor minima en degenen

die aan de Stromen meedoen.
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100.000.000 Mantra's
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Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum
In het kader van beoefening heeft Sogyal Rinpoche
ons gevraagd om opnieuw met z'n allen over de
hele wereld 100 miljoen Benza Guru mantra's te

CCI

reciteren. Het reciteren is op 9 november, de sterfdag
van Tertón Sogyal, de voorganger van Soryal Rinpoche,
begonnen. Het is de bedoeling dat wij onze accumulatie
in een jaar voor elkaar krijgen. Er werden afgelopen
jaar op advies van Dzongsar Khyentse Rinpoche 100

Sakya Trizin

miljoen mantra's gereciteerd om gunstige spirituele

Gebeden voor gestorvenen

omstandigheden voor de Rigpa-sangha te scheppen.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om bij te
dragen aan de gezamenlijke inspanning.
Ook heeft Rinpoche aan diegenen die Vajrakilaya
beoefenen verzocht om in dit jaar samen 70 miljoen
mantra's in het komende jaar te accumuleren.
In de Tibetaanse traditie wordt vaak op deze manier
gezamenlijke beoefening gedaan. Het is een vaardig

In de Nieuwsbrief van december '95 stond een stuk

over het Rigpa Sponsorprogramma dat speciale
mogelijkheden biedt om Rigpa als internationale
organisatie te sponsoren. Via het sponsoren van
gebeden voor zieken, stervenden en gestorvenen
door middel van een donatie van fl. 3000,- is het
mogelijk om aan ditprogramma mee te doen. (N.b.
voor een dergelijke donatie bestaat de mogelijkheid
van belastingaftrek)
Wat misschien niet voor iedereen duidelijk is, is dat
het ook buiten dit sponsorprograÍnma mogelijk is om
gebeden voor stervenden oÍ gestorvenen te vragen.

middel om positief potentieel als groep te verzamelm.

De teksten zegger. dat het positief karma van het
reciteren van 100 miljoen mantra's aan iedere persoon
die meedoet toe zal vallen. Dit heeft met groepskarma
te maken: het positief karma varn activiteiten die als

groep uitgevoerd worden, komt aan iedere deelnemende persoon van de groep in het geheel toe.

Traditioneel wordt hier altijd een bijdrage voor
gevraagd. Hieóii bepuuu" relÍhoe grmt je bijdrage 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 het legt ook een karmische
verbinding met de lama die het geld ontvangt en de

Het aantal mantra's dat gedaan is, wordt per land
bijgehouden en wordt iedere maand aan Sogyal

Rinpoche doorgegeven. Wanneer je mantra's
accumuleert, dan is het verzoek om zepe'r maand bij
te houden en liefst vóór de7e van de maand door te
bellen. Veelal zitten aan een mala meer dan 100
kralm. Het extra aantal (meesial 8 of 1L) tel je niet mee.
Het dienter toe fouten en momentenvan onachtzaamheid te compenseren.Indien er een periode van

gebeden 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 worden gegeven gaan samen met de
namen naar hrdia: de kloosters van Z.H.Sakya Trizirt
Dodrupchm Rinpoche en Dzogchen Rinpodre. [n het

intensieve beoefening is, dan wordt het op prijs
gesteld wanneer je je aantallen zo spoedig mogelijk
na het verstrijken vartzo'Ít periode wilt doorgeven.

Rigpa Centrum op de Agnietenstraat wordt ook
beoefening gedaan voor de betreffende personen en
denamm worden ook doorgegeven aan Tulku Pegyal
Rinpoche, de één jaar retraitegangers in Dzogóen
Beara in Ierland en de practising Sangha in lerab Ling.

Je kunt de aantallen die je doet doorgeven aan
Ronne Lówensteyn: 0561-613648.

Mensen die namen willen doorgeven kunnen dit
opgeven aan het secretariaat ten name van fohan
Dijk. Het is hierbijvanbelang om de volledige naam,
datum en oorzaak van ovedijden en de geboortedatum

of leeftijd door te geven, alsmede je eigen naam.
Mensen die belangstelling hebben voor het gtoter
opgezette sponso{prograrnma kunnen een Ergelstalige

folder hiervan aanvragen.
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De Rigpa bibliotheek
Voor video's die te laat teruggebraót worden, wordt
per video een boete van fl 5,- per dag gevraagd'

De bibliotheek van Rigpa bevat meer dan 200 titels

ingedeeld in de volgende hoofdcategorieên:
noeddhisme algemeen, Hinayana, Mahayana,
Vajrayana; de Dood, Sakyamuni Boeddha, Tibet en
Diversen.

Openingstijden
De bibliotheek is open op beoefenings- en cursus-

De meeste titels betreffen het Tibetaans boeddhisme'
Verder ziin er ook veel boeken over het boeddhisme
in het algemeen zoals in India, China en ]apan, over
Sakyamuni Boeddha, soetra's en over de Theravada
traditie zoals bijvoorbeeld van Ayya Khema'

Stichting Rigpu wenst jullie veel lees-, luister- en
kijkplezier!

avonden en tijdens de openingstijden van het
secretariaat op dinsdag t/m vrijdag tussen 10'00 uur
en 13.00 uur.

Schrijvers waar we meerdere titels van hebben zijn

Thich Nhat Hanh, Chógyam Trungpa Rinpoche,
Tulku Thondup ,2.H. deDalai Lam4 Dilgo Khyentse
Rinpoche, Namkai Norbu Rinpoche, Tulku Urgyen,

Cfroryi frfyima Rinpoche, Pema ChódrÓn en uiteraard
Sogyál Rinpoche. Verder zijn er veel boeken over de
veióchillende scholen van de Tibetaanse traditie,
over de iconografie van het Tibetaans boeddhisme en
enige titels over Tibet in het algemeen. Ook lenen we
video's en cassettes met onderricht van Sogyal
Rinpoche uit.
De bibliotheek is

ZAM
RETAIL HOLLAND

uibluitend toegankeliikvoor cursisten

als ondersteuning voor de studie in het Rigpa curricu-

lum en voor Re-members van Rigpa' Er is dus geen
apart lidmaatschap voor de bibliotheek'

Tape van de Maand/

Het lenen van boeken

RigpaLink

Boeken worden voor drie weken uitgeleend' Er
mogen twee boeken Per keer geleend worden'
Telàfonisch verlengen is niet mogelijk' Als er niet
gevraagd is naar een boek kan een boek voor een
IweedJperiode geleend worden. Daama is datniet

VeeI abonnees van de Meuwsbrief hebben zich
de aÍgelopen tiid opgegeven voor de Tape van de
iVtaand. Er ziin nu al meer dan 180 mensen die
maandeliiks het rwt@ ondericht uan Rinpoche

meer mogeliik.Vóor boeken die te laat terug gebracht
worden, wordt per boek een boete van 25 cent per dag

ilTuisgntuwdkriiSen.

gevraagd.

Elke maand kiest Rinpoche welke tape vershrurd
wordt naar al zijn leerlingen over de hele wereld'
Het is voor Rinpoche heel inspirerend om te
horcn dat er zoveelbelanptelling is voor deze tapes'

Het lenen van taPes

Tapes worden voor één week uitgeleend' Het kost fl
2,5^0 per tape. Er mogen twee tapes per keer geleen!

*orà"tt. Telefonisch verlengen

is niet mogelijk'

Als

kunt je telefonisch oPgeven voor de Tape van
de Maand bij het RigPa centrum in Amsterdam'
De kosten ziin fI. l95,- Per iaat'

er niet gevraagd is naar een tape kan deze voor een
tweede periode geleend worden.Daama is dat niet
meer mógetik. Voor tapes die te laat terug gebracht
worden, *oiat per tape een boete van fl L,- per dag

Je

Itet is nu ook mogeliik ie te abonneren oP een
RigpaLink die uit uideo's bestaat!

gevraagd.
Het lenen van video's
Video's worden voor één weekuitgeleend' Het kost
fl 10,- per video. Ermogen tweevideo's perkeergduad
wordàn. Telefonisch verlengen is niet mogetik' Als
er niet gevraagd is naar een video kan deze voor een
tweedJperioáe geleend worden. Daama is datniet
meer mogelijk.

Zehiervoor debestelbon van de Rigpalink in de
folder varrZam of bel naar het secretariaat voor
de verschillende mogelijkheden.
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Specifieke informatie
Gedetailleerde informatie, zoals over de exacte
data, de accomodatie, de prijs, alsmede inschrijÍformulieren, krijgt Rigpa Nederland, enige tijd
voordat een retraite begin! uit het buitenland. Tot
voor kort stuurden we deze informatie door aan
iedereen die ooit gezegd had belangstelling te

Wanneer en waar?
Ieder jaar geeft Sogyal Rinpoche op vaste plaaben en
tijden retraites. hr de afgelopen jaren waren dat:

/

Van de dag na Kerst t/m de eerste week
van ianuari in Kirchheim in Duitsland
y' MetPasen tien dagen in Engeland, nu aI
twee keer in Glastonbury, in een kostschool
In iuni een week retraite in Dzogchen Beara,

hebben voor retraite. Omdat de mailinglijst inmiddels

erg groot is geworden, en er gemiddeld ongeveer
30 Nederlanders naar een retraite gaan, hebben we
ons beleid nu veranderd.

/

het intemationale Rigpa retraite centrum
aan de westkust van lerland (CorH
y' In de zomer in Lerab Ling, het intemationale
Rigp, retraite centrum in Frankriik,

Als je interesse hebt of erover denkt om naar een
bepaalde retraite toe te gaan, bel dan even naar het
secretariaat. |e krijgt dan zodra de informatie binnen
is, deze toegestuurd. Een uitzondering maken we voor
de retraites in Lerab Ling: de informatie hierover
blijven we wel sowieso opsturen met name aan
mensen die een Stroom volgen of die onlangs een
introductiecursus hebben gedaan.

in de buurt van Montpellier
Voor wie?
De meeste retraites zijn voor iedereen toegankelijk.

In de zomer echter, in Lerab Ling, geeft Rinpoche
Heb je interesse voor een specifieke retraite,
bel even 020-6238022.

meestal drie retraites, waarvan een voor mensen die
nieuw zlin, eenintroductiecursus hebben gevolgd of
die Stroom 1 gevolgd hebben; em voor studenten van
Stroom 2 en3; en een voor 'oudere studenten'.

Drie-maanden retraite

Een retraite is een hele goede manier om een tijd lang
intensiever bezig te zijn met het Tibetaans boeddhisme,

Deze zomer vindt er op,nizuw een driemaanden-retaite

met Sogyal Rinpoche plaats in Lerab Ling, het
retraitecentrum in Zuid-Frankiik. De retraite staat

het onderricht van Sogyal Rinpoche en de beoefeningen. Tijdens een retraite kun je de beslommeringen van het dagelijks leven achter je laten en
proeven aan wat het boeddhisme voor je zou kururen

open voor iedereen en geeft een complete introductie
tot het pad van shamatha en vipassana, in het Zicht

betekenen. Als je al langer met de dharma bezig
bent, is het een goede gelegenheid je beoefening en

m de spiritvanDzogóen, hethoogste onderridrt van
de Boeddha's. Dit is een unieke gelegenheid om drie

inzicht te verdiepen.

maanden het boeddhistische pad te bestuderen en te

beoefenen onder leiding van een van de meest
gerespecteerde boeddhistische meesters van het

Gedurende een retraite vindm er elke dag versctrillende
sessies plaats:

Westen.
Ook wordm de volgende leraren verwacht Dzongsar

y' sessies van beoeÍening (biiv. meditatie)
y' onderricht door oudere studenten van Sogyal
Rinpoche, vaak met videob
y' studiegroepen, waarin ook gelegenheid is
om ervaringen uit te wisselen
y' onderricht door Sogyal Rinpoche

Khyentse Rinpoche, Chokling Rinpoche, Chókyi
Nyima Rinpoche, Orgyen Topgyal Rinpoche, Tsolcryi
Rinpodre, Ringu Tulku Rinpoche m andere Tibetaanse

leraren.
Kosten
De kosten voor de hele periode zijn ff 1.5.000,- (Franse
franc) of ÍÍ 17.500,- voor verblijf in respectievelijk
eigm tent/plafformtent. br een draletkomter per dag
ff 150,- bif .Voor gevorderde studenten is het ook
mogelijk 6 weken deel te nemen (bedoeld worden:
stroom 2 en 3 studenten; mmsen die stroom t hebben
gedaan én een retraite met Sogyal Rinpoche; meÍrsen
die 2 retraites met Rinpoche hebben gedaan).

Praktische informatie
Iedere retraite-plek heeft zijn specifieke kenrnerken.
[r Lerab Ling bijvoorbeeld geeft Rinpoche les in een
hele grote tent. De deebremers verblijven in houten
chalets of tenten. [r Kirchheim is er een hotel en zijn

er stenen vakantiehuisjes. In Lerab Ling wordt er
voor de deelnemers aan de retraite gekookt, maar in
Kirchheim doet ieder dit zelÍ (er is wel een restaurant).
Vaak zijn er mogelijkheden voor kinderopvang, met
name tijdens de uren dat Rinpoche onderricht geeft.

Informatie en inschrijving
Voor meer informatie en een inschrijfformulier kun
je contact opnemen met het secretariaat:020-6238022
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er wordt gewerkt aan een
uitqave van de vertaling van'KYi
DuÈLam KhYer', 'Liiden en geluk
omzetten in verlichting', die vorig
iaar in qedeelten in de RigPa
nieuws6rief verscheen. RigPa
Nederland zal deze uitgave zelf
oaan verzorqen. Het is de
bédoeling dainet een mooie
uitqave wordt en de Priis zal
onoevéer fl.27.50 worden. Om een
idàe te kriigen hoe groot de oPlage
moet ziin, willen we vragen oÏ
deoenen óie er belangstelling voor
heóben dit willen laten weten door
naar het secretariaat te bellen
020 6238022.

RigPa Re-MembershiP

Optie
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]e ontvangt 3 x per jaar de Rigpa
van Rigpa op
aktiviteiten
alle
van
wordt regáhatif
maken van
gebruik
kun
Ook
ie
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jaar
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25
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40,- Per
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Mededeling

maand'

y'

ln Den Haag heeft zich een
oroeoie qevormd-dat één avond Per
"twee wàken, oP dinsdag, bij elkaar
komt voor meditatie en beoefening'
ledereen die oP een of andere
manier deelneemt aan het RigPacurriculum en zin heeft regelmatig
met anderen te beoefenen is
welkom. Als ie interesse hebt, neem
dan coÁtact oP met Rinus
Fuijkschot, 07 0 33527 47 .

Optie 3

trilgt hetzelfde als in optie 2 en een.abonnement
lp n"ii"t"t"ationale Rigpá magazine View' |e betaalt
í. tzOO,- per jaar of fl' 100,- per maand'
1e

Vraag voor meer informatie de folder aan!
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De tempel in Lerab Ling
De laatste tijd worden mensen in het
Westen ziómeer dan ooitbewustvan de
enorme tragedie die zich in 1959 in Tibet
voltrok en meer dan 100.000 mensen in
ballingschap dwong. Tegelijkertijd gaf

Tibet de wereld als gevolg van deze
fragedie ookeen groot geschmk, namelijk

de spirituele wijsheid van Tibet. Deze
vorm van innerlijke wetenschap is
gedurende 1200 jaar in Tibet gevoed,
beoefend en ervaren door z'n bevolking.
Onder de ballingen waren ook een aantal
Tibetaanse leermeesters, van wie sommige
zich de taal m dmkwijze van de westerse

mensen eigen maakten.
Sogyal Rinpoóe is een van de leraren die

de waardevolle spirituele wijsheid uit
Tibetin het alledaagse levm van mannen en vrouwen
over de hele wereld bracht. Als meester van de

maar tot ons gehele wezen. In een tijdsbestek va:l een
enkele'avond kunnen we kennis maken met een
praktische en inspirerende visie over hoe we ons
leven daadwerkelijk kunnen veranderen. Echter, om
deze verandering te consolideren, hebben we een
spirituele omgeving nodig. Een plek die ons constant
inspireert en de mogelijkheid geeft het onderricht in
alle aspecten van ons bestaan te integreren.

Dzogchentraditie en als incamatie van de grote 19de
eeuwse leraar Tertón Sogyal, is Sogyal Rinpoche in
staat om het onderricht van zijn leraren te vertalen
naar de moderne tijd waarin wij leven. Dit doet hij
vaak op een heel ervaringsgerichte wijze, maar

zonder de authenticiteit van zijn grote, levende
traditie tekort te doen.

Lerab Ling
Door de jaren heen is het duidelijk geworden dat dit
onderricht de kracht heeft de levens van veel mmsen
te transformeren. Het spreekt niet alleen tot onze
geest, maar ook tot ons hart, m niet allem tot ons hart,

Ja,

Sogyal Rinpoche heeft de naam Lerab Ling gegeven
aan het stuk land, 140 ha. groot, ten noordwesten van

Montpellier in de bergen. Lerab Ling betekent'plek
van verlichte activiteit'. Het is ook de naam van

ik wil donateur worden van de tempel in Lerab Ling

naam:
adres:
postcode:
telefoon:

woonplaats:

0 met een eerunalig bedrag van
0 met een maandelijks bedrag van
0 anders

handtekening:

datum:

U kunt het bedrag overmaken op gironummer 3533736 van Stichting Rigpa o.v.v. de tempel in Lerab Ling
en uw naam en adres. Deze antwoordstrook kunt u sturen naar Stichting Rigpa, St.Agnietenstraat22,7012
EG, Amsterdam, tel: 020 6238022 en fax 020 6225L54

J-
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volgens de authentieke Tibetaanse traditie en met
Westerse materialen en expertise. De belangrijkste

Rinpoche's voorganger Tertón Sogyal, Lerab Lingpa.
Veel Tibetaarse meesters hebben sinds 1,992 Lerab Ling

ardritect die hieraan heeft gewerkt is Giles Oliver. Hij
is een van Rinpoc-he's oudste studenten en werkzaam
bij de Cambridge UniversitY.
De ternpel zal met drie verdiepingen meer dan 1000
studenten kr:rrren herbergen' Orngeven door tuinen
en met een uitzicht over de vallei van Lerab Ling zal
het een waardige plek zijn voor de transmissie van

bezocht en herkend als een zeet biizondere plek,
waar spirituele beoefeningzalfloteten, vanaf nu tot
ver in de toekomst.Deze meesters hebben ook
voorspeld dat Lerab Ling een cruciale rol zal spelen
in de verspreiding van het boeddhistisch onderricht
en vooral het Dzogchen-onderricht, in het Westen.
In relatief korte tijd is Lerab Ling het belangrijkste
centrum geworden voor het onderricht van Sogyal

het onderridrt. Studerrten van over de hele wereld zullen
er gedurende het hele jaar terecht kunnen voor studie

Rinpoche en zijn intemationale retraites. Deze rehaites
woiden jaarlijks door meer dan 1000 mensen bezocht

en beoefening. Ook zullen veel van Rinpoche's
kostbare afbeeldingen m andere zeldzarte religieuze
voorwerpen in de tempel een plaats krijgen.

en vinden hoofdzakelijk in de zomermaanden plaats'

De laatste jaren wordt Lerab Ling ook steeds vaker

door andere Tibetaanse meesters bezocht, die op
verschillende manieren hun waardevolle bijdrage
leveren aan het retraite-programma. Het is de
bedoeling dat Lerab Ling ook gedurende de rest van
het jaar steeds meer mogelijkheden gaat bieden voor
kortere of langere retraites, cursussen e.d. Sogyal
Rinpoóe heeft te kennen Segeven dat hij in de nabiie
toeÈomst minder vaak zalreizen, maar steeds vaker
op Lerab Ltngzalverbliiven om studenten langdurig
en grondig te kururen begeleiden. Alles wijst erop dat
Lerab Ling het hart van de intemationale Rigpa-

Hoe kunt u hieraan bijdragen?
Om dit verstrekkende deel van Rinpoche's visie te
kunnen verwezenlijken, heeft RiSPu dringend hulp
nodig. Iedereen die zich diep verbonden voelt met
het onderricht, heeftnu de mogelijkheid bii te dragen
om ook voor toekomstige generaties de transmissie
van dit waardevolle onderrichtveilig te stellm' Velm
vern ons zullen vanaf nu tot ver in de toekomst, de

mogelijkheid hebben tot authentieke spirituele
beoefening en studie in een spirituele omgeving.
Er wordt verwacht dat de realisatie van dit project
ongeveer zes miljoen gulden zal kosten. Een enorm

organisatie zal worden waar veel meruen zich kunnen
richten op authentieke spirituele beoefening en studie.
Deze zomer heeft Sogyal Rinpoche gezegd dat het in
het kader van deze ontwikkeling een goede tijd is om

bedrag dat met grote en kleine bedragen van ons

allemaal, opgebracht kan worden' Volgens de
Tibetaanse traditie is de bijdrage aan de bouw van
een tempel een daad van Senerositeit die enorÍne
verdiensten tot gevolg heeft. Als u vragen heeft over
dit project of over hoe u zou kurmen bijdragen, kunt
u zich wenden tot het Rigpa centrum in Amsterdam.

een tempel te bouwen.

De tempel

De lokatie van de tempel is de afgeloPen zomer

bepaald met behulp van de oude kunst van de
geómantrie en adviezen uit traditionele teksten. Een

U kunt ook direct de biigaande antwoordstrook
invullen ennaar ons opsturen. Alle donateurs zullen
regelmatig op de hoogte worden gehouden van de
ontwikkelingen omtrent de tempel.

van de Tibetaanse meesters die bii deze beginfase erg
behulpzaam is geweesf is Orgyen Topgyal Rinpoche.
Aan de hand van zijn adviezen en ook die van andere
ervaren meesters is de tempel ontworpen, geheel
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Rigpa, het oorspronkelijke zuivere gewaarzijn.
Een kalligraÍie van Sogyal Rinpoche

Lijst van activiteiten
ruimte om je eigen
Deelname aan Tsok is voor iedereen mogelijk. In de context van Tsok is er
begint
beoefening te doen, indien je niet bekend bent met Sadhana beoefening . De beoefening zelf
beoefening.
de
aan
meestal om 19.30 uur. offirandes e.d. zijn welkom een half uur voorafgaand
geven' zodat
Echter met narne willen we eenieder aanmoedigen oÍn van te voren gel.d voor Tsok te
anders
tenzlj
er vold.oende tijd is om Tsok in te kopen en voor te bereiden Alle activiteiten vinden,
geven aan dat een
aangegeven, pl-aats in het centrum in Amsterdam. Data die vet gedrukt zijn
intensieve periode van beoefening plaatsvindt.

Apríl
Ma6
Ma

13

Di

14

Wo 15
Wo 15
Do 16

Yr l7
Zo L9
NIa20

Dí
Yr

2T

24
7n 26

Ma27

Guru Rinpoche dag, 19.30 uur
Meditatie en Guru Yoga - Phowa avond, 19.30
Start Stroom 1, blok 3 in Amsterdam
Start van Stroom 2, blok 5 in Groningen
Start Stroom 2, blok 6 in Amsterdam
Start Stroom 2, blok 3 in Amsterdam
Verjaardag van Do Khyentse, Tsok, 19.30
Start stroom 3, blok 3 in Amsterdam
Meditatie en Mededogen avond, 19.30
Dakini dag, Tsok, 16.00
Start Boekcursus (introductiecursus) in Amsterdam
Start Stroom 2, blok 2 in Utrecht
Meditatie en Mededogen-avond, 19.30

Mei
lN{.a4

Wo6
Ma 11
Ma 18
Do 2I

Ma25

Ma1
Do4
Wo 10

Za

13

Ma

15

Vr

19

Ma22
Ma29

Meditatie en Mededogen avond, 19.30
Guru Rinpoche dag, Tsok, 19.30
Meditatie en Guru Yoga - Phowa avond, 19.30
Meditatie en Mededogen-avond, 19.30
Dakini-dag & Verjaardag van de 5e Dalai Lama, Tsok, 19'30
Meditatie en Mededogen-avond, 19.30

Iuni
Meditatie

en Mededogen-avond, 19,30
Guru Rinpoche-dag, Tsok, 16.00
Saga Dawa Duchen - Boeddha Sakyamuni's verjaardag en

dag van beoefening
Verjaardag van Patrul Rinpoche,
Meditatie en Mededogen-avond,
Dakini-dag, Tsok. 19.30
Meditatie en Mededogen-avond,
Meditatie en Mededogen-avond,

verlichting'

Tsok, 19.30
19.30
19.30
19.30

Retraites: paasretraite in Millfield, Engeland: 4/+1.3/4.Lerab Ling:3 maanden (voor ieder toegankelijk)r

1318;Beginners 4/7-t9/7;Gevorderden:22/7-5/8;Ouderestudenten:8/8-30/8.
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