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RrcrrrrrJrtrN vooR AUTEURS

Lever je tekst aan op een diskette in het formaat van een gang-
baar tekstverwerkingsprogramma. Stuur ook een versie op
papier mee van het artikel. Of stuur de tekst per e-mail naar
het redactie-adres.
Maak de tekst zo min mogeliik op. Dus geen tabs aanbrengen,
niet inspringen of grote koppen gebruiken. Alleen alinea's en
het gebruik van vet of cursief kan worden aangegeven.
Vermeld geciteerde schriftelijke bronnen zo volledig mogelijk
aan het einde van de tekst. Foto's en illustraties ofsuggesties
daartoe zrjn van harte welkom. Let daarbii op mogelijke
auteursrechten.
AIs je niet over een computer kunt beschikken en de tekst niet
te lang is, kun je deze ook getypt of duidelijk leesbaar met de

hand geschreven inleveren.

OprNrNcsrrJorw RrGpe-sTcRETARIAAT

In de maand juli is het secretariaat alleen op woensdag- en
vrijdagochtend geopend, van lo.oo tot rJ.oo uur. In augustus
is het secretariaat gesloten. Vanafseptember is het secretariaat
in de ochtenduren weer geopend.
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Coroprror.t
De Rigpa Nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar. Een abon-
nement kost e 16,- per kalenderjaar. Ais u een abonnement op
de nieuwsbrief heeft, wordt u op de hoogte gehouden van
bezoeken van Sogyal Rinpoche in Nederland en alle andere
activiteiten van de Stichting Rigpa. U kunt u aanmelden bii
het secretariaat en kriigt dan een acceptgiro thuisgestuurd.
Het opzegger- van een abonnement dient schrifteliik te

geschieden voor r ianuari van het nieuwe iaar.
Vanwege het onderricht, de gebeden en afueeldingen die in de

nieuwsbrief ziin opgenomen lragen we u deze als Dharma-
materiaal te beschouwen en met de vereiste zorgrruldigheid te
behandeien. Als u de nieuwsbrieven niet wilt bewaren, gooi ze

dan niet weg rnaar verbrand ze liever.
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Ouo DIrenuA-MATERTAAL
Als je Dharma-materiaal (tekst of foto's) niet meer nodig hebt,

is het het beste om het te verbranden. Op het kantoor van

Rigpa stapelt het te verbranden materiaal ziih op. V/ie is in de

gelógenhèld dit mee te nemen en in tuin of kachel te verbran-

denl Graag even bellen met het secretariaat o2o-47o5roo
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B ESTE NIEUwSBRIEFTE aERS
Arnsterd.arn zornert wat onwíllig. Een dichtgetrokken hemel waar
af.en toe eenflauw zonnetje doirheen gtuui.
Bínnenshuís schijnt echter de zon volof,, want ik ben bezíg rnet het
zltnerlrurnrner von de nieuwsbief en het thema is dít k-eer Dílgo
I(hyentse Rínpoche. Btqd.erend 

_dior het prachtíge boek loumeyTàEnlightenment roak ík ín de ban ,on de ímríense grootheiá en
vooral ook de warmte van deze meester. En ol lezendïat de jonge
generatie leraren over hem1erte.lt proef ik de díepe devotie iie íi1
voor hun leroar voelen, níet alleei vóor zíjn wijsheid maar ook
voor zíjn waftne menselíjkheid.
Dít laatste heb ík oan den tijve rnogen ervoren in prapoutel, toen
ík op een vroege ochtend Rínpoche2ijn ontbijt rnocht brengen. Ikly! een waslíjst ínstructies meegekiegen ,n'torn ik de tínt van

lilgo l(hyentse-bínnengíng rot ík .o2ru bezig met níet te struí-
kelen, níets te laten vallen dat ík nauwelijks íandacht voor hem
had. 

.Ondanks_al míjn gestuntel schonk íii rnij een hartverwar_
mende glírnlach en de dag was goed.
Ook hebben we ín dít nurnrner een íntervíew met Dzígar Kongtrul
opgenornen, omdat onze sangha onlangs vereerd is met een bízoek
van dezejonge rneester. Een soort nadíre kennísmakíng.

Ik vind het roerend te zien hoe raeesters één in geest maar uniek ín
vorm zijn.
Voor degenen díe nog op retraite ftLogen, narnetus de redac-tíe een
spronkelende zorner toegewenst. En vior d.e velen díe het geluk had-
den bij de retraite van Trulshík Rinpoche aanwezíg te íijn, moge
het zaadje dat geplant is groeíen en-groeíen.
May you be happy, rnay you be weil, may you be safe.

F,

_Frrjl,i I - iiii

\aÊll!



ztINE HEITIGHEID
DITGO I(HYENTSE RTNPOCHE

Mensen die voor de eerste keer met Tibetoans boeddhísme in aanrokingkomen, vrogen zich voak af, waor'

otn z6n groot berong wordt gehecht aon de overreveríngsriin, de ononderbroken keten von overdracht von

meester op meester. Dezeh1n van overdrachtfungeert als een essentíëne woarborg: ze gorandeert de authent-r''

citeit en de zuiverheid van dereer. Mensen weten wie een meester is, omdot ze weten wie zijn meester is' Het

gaot er niet om een verstarde, gerttuariseerde kennis kunstmotr.g in stand te houden, tnoor om het overdrogen

von een wezenríjke en rwende wijsheid en hoar vaardige en krachtige methoden, van tnens tot mens, hart bt

hort, van geest tot geest.

Urr: Socvm RrNrocgr, Hrr TrnrraaNsr BoEK vnrt LrvrN rN SrrnvrN

Sogyal Rinpoche

Diiso l(hventse Rinpoche was een spirituele reus' In hem

í;Í;;t- á; Ë"u*i,Ë" ut" de grote rneesters uit het verleden

il;;;;; tl"chts weinigen dit dt t"t'uoudige,doch gewiide

iri*t. van ziin 
".rr*.,i"ghtid 

binnen.gingen' konden eraan

twiifelen dat dit groots" #"'"tt iets andèrs was dan een leven-

à;,';;.;;;à.;;;ááh". Zelfs voor hen die hem goed kenden'

;iË;;il;;uiiputteiiike wiisheid' compassie en energie en

7i;"" *oí"-entaie weikett.éke beschrijving te boven' en

olaatsen hem in een volstrekt eigen categorie' Hij was en is

àen Boeddha van ziin tiid'
Aà;t;;i; áe laatsie jaren ziin een aantal werken samenge-

steld die het leven van Dilgo Khyentse. Rinpoche eren' Er is

een fotoalbum over ziin "leven'gepullljceerd met de titel

iàurnru to Enlightenment' Ookis eieèn film op video met een
t'".;;::^;;;i;2"áá 

"i.t'l.n 
eelden, tn tegT uitgegeven onder

dezelfdetitel.Verderisereenaantalboekenuitgegeven'o.a.
;;^d;; Y"ga, dat onderricht bevat dat l(hyentse Rinpoche

i" ,i;"1"á"r.]aren in het Westen gegeven heeft'

Ziine Heilieheid Dilgo Khyentse Rinpoche It il.]91o geboren

fr'il D.-;Lï;k ""h.ii" oást-Tibet, in een familie die afstam-

de van Koning Trisong Detsen uit de 9a" eeuw' Toen hij zich

;;";; á" t ."i*o.aeóevond, werd hii door de grote meester

iltil;i*"àltt. tt"a.."a als een buitengewone incarnatie'

iÏifiil;ï;á" f"t.tt. grote meesters die ziin gehele trai-

;#'; iib;; nà"ft uoltooldl op elfiarige leeftiid trad hii in in

i'"ïtshJh;; iàoát,.t in Kham en dàar werd hii door zijn

ili"Ëtitk* meester, Shechen Qlaltsal' formeel op de troon

Ë"pf"i"i als een incarnatie van de wijsheidsgeest van de eer-

iJ-&,y.nrr" Rinpoche, |amyang Khyentse Wangpo (I8zo-
4



r89z). "Khyentse" is een combinatie van twee Tibetaanse
woorden: khyenbeïekent wijsheid en Íse betekent compassie.
In Shechen bracht Khyentse Rinpoche vele jaren door met
studie en meditatie in een kluizenaarsverblijf boven het kloos-
ter. Hij ontving onderricht van meer dan vijftig leraren van
alle vier de overdrachtslijntradities. Van zijn rJde tot zijn z8ste
jaar leefde hij in stille retraite in afgelegen kluizenaarswonin-
gen en grotten om al het onderricht dat hij had ontvangen te
verwezenlijken. Later bracht hij vele jaren door met zijn twee-
de wortel-leraar famyang Khyentse Chólqi Lodró, die even-
eens een incarnatie was van de eerste Khyentse, en die hem
tot zijn Dharma erfgenaam benoemde.
Nadat hij Tibet had verlaten en in ballingschap ging, reisde hij
door heel het Himalayagebied, India, Zuid-Oost Azie, Europa
en Noord-Amerika om het onderricht over te dragen en uit te
leggen aan zíjn vele studenten. Hij was niet alleen een van de
voornaamste vertegenwoordigers van de Longchen Nyingtik
overdrachtslijn van Dzogchen, maar houder van de over-
drachtslijn van onderricht van alle scholen van het Tibetaanse
Boeddhisme. Dit, samen met zijn uitzonderlijke activiteiten
binnen de niet-sektarische Rimé beweging, betekent dat er
nauwelijks een beoefenaar was in de Himalaya die geen
onderricht van hem heeft gehad. Hij was de meester van de
meesteÍs-Zijne Heiligheid De Dalai Lama beschouwt hem
als zijn voornaamste leraar van Dzogchen- en werd ook spi-
ritueel adviseur van de koninklijke familie van Bhutan. Hij
stierf in Bhutan in r99r.
Behalve zijn onvermoeibare activiteit in het geven van onder-
richt, had Khyentse Rinpoche supervisie over een bijzonder
project voor het uitgeven van boeken, waardoor meer dan
driehonderd boeken van het onderricht beschikbaar kwamen.

Shechen klo oster, N ep al

Omdat er in de vroege jaren zestig in Tibet zeer veel teksten
vernietigd werden, betekent dit dat Khyentse Rinpoche, door
zoveel moeite te doen deze teksten te publiceren, het voortbe-
staan ervan voor toekomstige generaties zeker stelde.
Khyentse Rinpoche nam ook het initiatief tot een enorm
bouwprogramma. Hij vestigde zijn voornaamste zetel in de
buurt van de grote stupa in Boudenath in Nepal, genaamd
Shechen Tennyi Dargye Ling, een magnifiek klooster met
meer dan honderd monniken, dat nu geleid wordt door
Rabjam Rinpoche, zijn kleinzoon en Dharma erfgenaam. Alle
grote groepsbeoefeningen en heilige dansen van het Shechen
klooster in Tibet zijn weer in ere hersteld en worden weer uit-
gevoerd door de monniken, die grote aandacht besteden aan
elk detail om er zeker van te zijn dat de traditie geheel zuiver
en authentiek bliift. In India bouwde hij een stupa in
Bodhgaya op de plek waar Boeddha verlichting bereikte. In
Bhutan bouwde hij verschillende tempels en grote stupas. En
in Tibet zelÍ zegende hij het klooster van Samye opnieuw in,
initieerde de herbouw van het Shechen ldooster, en droeg bij
aan de restauratie van meer dan tweehonderd kloosters en
tempels in het hele land.
Aan deze prestaties kunnen nog talloze gedichten, meditatie-
teksten en commentaren worden toegevoegd. Hij was een turtón,
een ontdekker van de 'schat'van het onderricht, bewaard door
Padmasambhava. Gedurende ztjn hele leven gaf hij er blijk
van een ware belichaming van verlichte activiteit te zijn. Hij
gafgeregeld zijn aandacht aan verschillende taken tegelijk en
wat hii ook deed, het leek moeiteloos vanuíï ziln zicht, medi
tatie en actie te stromen. Zijn onderricht en zijn leven waren één.

5Uit View nr.6



RNBJAM RINPOCHE
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lJ was zo fortuinlift van kindsbeen af te worden opgevoeil en

g*roind door Dilgo l(hyentse Rinpoche- Hoe was het om zo dicht-
bíjhemte zíjn?
Dat ik ben opgegroeid bij Dilgo Khyentse Rinpoche en mijn
jeugd bij hem heb kunnen doorbrengen beschouw ik als een
ongelofelijk gelukkige omstandigheid. De liefde die ik voor
hem voelde toen ik klein was en de vreugde bij hem te zijn
waren sterker dan wat we doorgaans voelen voor onze eigen
vader en moeder. Later, toen ik onderricht en initiaties van
hem kreeg, veranderden mijn gevoelens voor hem geleidelijk
van affectie als voor een ouder in een heel diepe devotie jegens
hem als mijn wortel lama. En in die jaren was ik voortdurend
bij hem, dus ik kon bijna elk onderricht dat hij gaf ontvangen.

Hoe bracht hij gewoonlijk da dagen door?
Na zijn ochtendgebeden en meditatie gaf hii de hele dag door
Ies, soms tot laat in de avond, soms wel zes of zeven verschil-
lende teachings, aan kleinere of grotere groepen. Louter zijn
aanwezigheid in het klooster was zo inspirerend dat het geven
van onderricht spontaan opbloeide om hem heen, zodat er
soms vier of vijf andere leraren tegelijkertijd les gaven. Dit
kwam allemaal voort uit ziin diepe wens het onderricht te
bewaren en door te geven.

Wat ínspireerde uw devotie jegens hem in het bijzonder?
Mijn devotie nam vanzelf toe door te zien hoe hij was. Het
werd bijvoorbeeld heel duidelijk voor me dat er geen dag was
in zijn leven waarop zijn daden niet geheel en al gericht waren
op het helpen van anderen. Die uitzonderlijke constantheid
voedde en ondersteunde mijn devotie het meest. Ik zag ook de
volmaakte gelijkmoedigheid waarmee hij anderen hielp. Hii
maakte volstrekt geen onderscheid tussen belangriike en een-
voudige mensen, en hij ging in op hun vragen ongeacht hun
sociale status.
Hij was ook een volmaakt voorbeeld van nederigheid, en
hechtte geen waarde aan prestigieuze titels, hoge tronen,
fijne brokaten gewaden enzovoort. Er waren tijden dat hem
eer werd bewezen door koningen en door andere grote leraren
zoals Zíjne Heiligheid de Dalai Lama, maar dat veroorzaakte
geen enkele zelfvoldane gedachte of trots in zlin geest. Op
andere momenten kon hij behandeld worden als een gewoon
iemand zonder dat dat enige reactie bij hem teweegbracht. Hoe
de omstandigheden ook waren, zijn geest bleef onveranderd.
Zelfs als we Khyentse Rinpoche alleen maar zien als mens,
dan had hij ook op dat vlak zo veel kwaliteiten. Hij was zo n
warm, volmaakt mens! Zelfs nu hij fysiek niet meer bij ons is
worden mijn devotie en vertrouwen in hem sterker telkens als
ik aan hem denk en aan hoe hii was. De diepte van zijn reali-
satie is onmogelijk te peilen, hij was zcin groot meester.
Toen ik de beschrijvingen las van hoe een authentieke
spirituele meester hoort te zijn, kwam ik erachter dat elk
detail ervan overeenlowam met Khyentse Rinpoche. Als we in
het Vajrayana boeddhisme zeggen dat we de leraar moeten
zien als de Boeddha zelí is het misschien moeiliik iemand te
zien of te verwachten dat we iemand zien die letterliik op
Boeddha Shakyamuni lijkt, met alle fysieke kenmerken die bij
een boeddha horen. Wat er echter bedoeld wordt is dat de vol-
maaktheid van de leraar uitstraalt vanuit zijn werk, en als we
goed naar hem kijken, gaan we dit herkennen en komen we

[eleidelijk tot een diep, onveranderlijk vertrouwen dat hij
werkelijk gelijk is aan de Boeddha.

Wat heeft u iloor uw relotie met Dilgo l(hyentse Rinpoche geleerd

over ilevotíe?

Khyentse Rínpoche nxet Rabjam Rinpoche en Pema Wangyal Rinpoche

Voortgang op het spirituele pad in het algemeen, en vooral in
Vajrayana en nog meer in Dzogchen, hangt af van een vol-
maakt harmonieuze relatie tussen meester en leerling. Door
een ontmoeting tussen een authentieke leraar die grote lief-
devolle vriendelijkheid heeft voor zljn of haar leerling, en een
leerling die onwankelbare devotie en vertrouwen heeft, kun-
nen innerlijke ervaringen zich voordoen en uiteindelijk zelfs
realisatie.
Het mededogen van een ware, authentieke leraar straalt gelij-
kelijk naar alle wezens, als de zon die de hele aarde verlicht
zonder kieskeurig te kijken waar hij wel of niet zal schiinen.
De leraar is altijd aanwezig en even mededogend naar ieder-
een, maar het hangt van de leerling zelf af of hij ervan profi-
teert of niet. Als de student in de schaduw blijft zal hii niet
profiteren van de stralen van de zon, maar als hij zichzelf bloot-
itelt aan de zon kan hij profiteren van diens warmte en licht.
Om nog een voorbeeld te geven uit het onderricht dat
Khyentse Rinpoche zelf vaak gebruikte: de zon schijnt overal
even fel, maar vr'anneer haar stralen gebundeld worden door
een vergrootglas kunnen ze drooggras in brand steken. Als de

allesdoordringende stralen van Boeddha's compassie gefocust
worden door het vergrootglas van je vertrouwen en devotie,
zal de zegen opvlammen in je wezen. Verwachten realisatie te

bereiken zonder vertrouwen, is als in een grot in een helling
op het noorden gaan zitten wachten tot de zon etínnl vallen.



Mensen denken vaak dat ze vertrouwen hebben in de leraar
maar onderzoeken niet goed wat voor vertrouwen ze hebben.
Als ze dat deden, zouden ze misschien merken dat hun ver-
trouwen wisselvallig, veranderlijk en weifelachtig is, zonder
stabiliteit en standvastigheid. Als dat het geval is, moeten we
ons geloof en vertrouwen sterker maken door ons steeds de
volmaakte eigenschappen van de leraar voor ogen te houden.
AIs we deze eigenschappen altijd paraat hebben in onze
gedachten, zal ons vertrouwen geleidelijk veranderen in onge-
kunsteld, volkomen natuurlijk, spontaan vertrouwen dat deel
van ons vr'ezen is. Bij diegenen die zo gelukkig waren tijd door
te brengen in de nabijheid van Khyentse Rinpoche ontstond
deze devotie vanzelf.

U spreekt over uw voortilurende en fuorlopende traíning bij uw
meestet. Dat verschilt veel van de relatíe die ile meeste studenten
hebben met hun leraar, met wie het contact veel miniler fiequent is.
Beoefening doen als men niet fysiek in de nabijheid van de
leraar is, hoeft geen probleem te z1jn. Er wordt immers gezegd
dat de wijsheid en compassie van de leraar geen afstand kent.
Als we het onderricht en de beoefening goed begrijpen en als
we de leraar voortdurend in gedachte houden en een vast ver-
tÍouwen in hem ofhaar hebben, hoeft fysieke scheiding geen
probleem Ie zljn. Als we daarentegen niet weten hoe we dit
onwankelbare vertrouwen kunnen ontwikkelen, zal zelfs in de
voortdurende nabijheid van hem of haar devotie niet gemak-
kelijk ontstaan. Het gaat daarom nietzozeer om fysieke nabij-
heid maar om de kwaliteit van onze devotie.

Wat ís het belangvan het werk van Dilgo l0qentse Rinpoche?
Khyentse Rinpoche zelle zich vooral in voor het behoud van
het Tibetaans boeddhistische onderricht. Na ziin verbanning
uit Tibet vooral, werkte hij zonder ophouden eraan de overl
dracht van de belangrijkste schatten van alle verschillende tra-
dities van Tibet voor verdwijning te behoeden. Hij gaf letterlijk
continu initiaties en transmissies aan ontelbare gereïncar-
neerde lama's, kloosterlingen en lekenbeoefenaars. Er is nau-
welijks een lama in de Himalaya of in Tibet te vinden die zijn
Ieerling niet is geweest.
Hij gaf niet alleen onderricht volgens zijn eigen Nyingma tra-
ditie, maar zette zich evenzeer in voor het behoud van andere
tradities. Telkens als hij zag dat een bepaalde tekst ofteaching
van een traditie verloren dreigde te gaan, of dat de mondelin-
ge overdracht ervan onderbroken dreigde te worden, spaarde
hij geen moeite om te zorgen dat de tekst herdrukt werd en
verspreid. Hij was de motor achter de uitgave van meer dan
3oo boeken met onderricht.
Hij bouwde ook verscheidene kloosters, niet alleen buiten
Tibet-in India, Bhutan en Nepal-maar ook in Tibet zelf. Toen
hij in de jaren tachtig terugging naar Tibet, droeg hij bij aan
de herbouw van kloosters en zond hen vele geschriften. |e ziet
dat zijn werkkracht absoluut verreikend was.

Hoe legde l(hyentse Rínpoche ile essentie van de Dharma uit?
Het meest cruciale in het Dharma onderricht is dat het een
tegengifis voor het koesteren van een zelfen het vasthouden
aan een zelf. Als we de Dharma niet werkelijk in ons leven
integreren, ontgaat ons het punt waar het om draait. Het
gebeurt vaak dat we een heleboel lezen over het feit dat het zelf
en de verschijnselen geen inherent bestaan hebben, maar in
de praktijk gaan we er net zo hard mee door onszelf te koes-
teren. We passen ons inzicht niet toe op onszelf.
Sommige mensen denken ook dat zodraze een beetje beoefe-
ning hebben gedaan of iets weten van de Dharma, ze dit naar

Rabjam Rínpoche met reïncarnatie van Khyentse Rinpoche

buiten moeten tonen en laten hun haar dan groeien, gaan spe-
ciale kleren dragen enzovoort. Khyentse Rinpoche had weinig
waardering voor dit soort oppervlakkige veranderingen. Hij
was daarentegen heel blij met leerlingen die weinig uiterlijk
vertoon hadden maar een sterke innerlijke verbinding met de
beoefening, oprecht en zonder ophouden.
Rinpoche had een oude leerling die wegwerker was. Hij was
zo'n eenvoudig mens dat hij zijn werk aan de wegen deed
ongeacht ofhij ervoor werd betaald ofniet. Toen hij Khyentse
Rinpoche ontmoette, voelde hij zon sterke devotie voor hem
dat Rinpoche hem dertig jaar in een van zljn huizen liet
wonen. Hij was een eenvoudig man, sjofel gekleed, hij had
niet gestudeerd en begreep zelfs de Tibetaanse taal niet heel
goed, maar wat belangrijker was, zijn hele geest was vervuld
van devotie voor Khyentse Rinpoche. Toen hij stierf een paar
jaar geleden, ging hij eenvoudig rechtop zitten, vouwde zijn
handen voor zljn hart, bad tot zijn leraar, plaatste toen zijn
handen in de mudra van gelijkmoedigheid en overleed, zon-
der meer. Sereen. Dat zí1n de ware tekenen van beoefening.

U hefi het op zich genomen l&ryentse Rínpoche's werk voort te zet-
ten. Wat hoopt u te bereíken?
In feite is er een groep jonge incarnaties die dichtbij Khyentse
Rinpoche stond en we zijn goede wienden van elkaar. Zo is er
Khyentse lígme, Dzigar Kongtrul en Dzongsar Khyentse, en
ikzelí en we maken deel uit van de wereldwijde activiteit om
Khyentse Rinpoche's werk voor te zetten. Ik zie dat we alle-
maal werken voor de vervulling van zijn werk.
Ik voel het als mijn plicht om de ontelbare activiteiten die
Khyentse Rinpoche ondernam te helpen continueren, en de
projecten die hij niet kon afmaken, af te maken. Nu zijn incar-
natie herkend is, wil ik ook proberen hem te helpen op te
groeien en zijn eigen werk te ontwikkelen. En als hij twintig
of vijfentrvintig jaar oud is, is het tijd voor mij om me terug te
trekken in een grot en beoefening te doen. 7
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Rinpoche, wat denkt u dat de belanffikste bwaliteiten waren van
Zijne Heilígheíd Dílgo l(ryentse?
We zouden eindeloos over Khyentse Rinpoche kunnen praten
maar zijn kwaliteiten beschrijven is schier onmogelijk! Om
kijkend naar één kort leven zelfs maar een idee te kriigen van
de kwaliteiten van zdn groot mens is heel moeiliik. We heb-
ben vergelifkingsmateriaal in bijvoorbeeld de biografieën van
boeddha's uit het verleden, heiligen en geleerden, waarin we
lezen dat er een groot mens was gekomen die les gaf en mede-
dogende daden verrichtte, maar voor velen van ons zijn het
alleen maar mythologische verhaien.
Als we in de levensverhalen van famyang Khyentse Wangpo
en famgón Kongtrul Rinpoche lezen hoeveel beoefening ze

deden, zouden we kunnen denken dat ze hun hele leven in
retraite doorbrachten. Als je dan naar hun verzamelde geschriÊ
ten kijkt, liikt het weer alsofze niets anders deden dan schrij-
ven. En als je dan weer kijkt naar hoeveel onderricht ze gaven,
is het moeilijk voor te stellen dat ze tild hadden om nog iets
anders te doen dan dat.
Hoe speelden ze het klaar zo veel te doen in één levenl Zijn
deze levensverhalen van meesters uit het verleden louter
mythe of hadden deze meesters een of andere bovennatuur-
lijke krachtl Als we naar Khyentse Rinpoche kijken, zien we
met onze eigen ogen dat deze verhalen niet slechts mythen
zijn-zulke grote wezens bestaan echt.
Khyentse Rinpoche had zo veel grote, verlichte kwaliteiten,
maar de eigenschap die ik werkelijk bewonderde in hem was

zijn diepe toegewijdheid aan alle lijnen van overlevering van
de Dharma-niet slechts aan één school, maar aan alle scholen.
Tegenwoordig, als we horen dat iemand het moeiliik heeft,
vinden we dat misschien jammer voor hem, maar we gaan niet

D zongsar Khy en tse Rinp o che

verder dan dat-laat staan dat we ons verantwoordeliik voelen.
Maar Khyentse Rinpoche voelde zich wel verantwoordelifk.
Bijvoorbeeld als Khyentse Rinpoche transmissies gaf aan
mensen zoals wij, Rinpoches kwam het vaak voor, misschien
omdat we jong waren en onverantwoordelifk in een bepaald
opzicht, dat iemand van ons een teaching miste. Maar
Khyentse Rinpoche had iedere dag precies in de gaten welke
Rinpoche welke bladzijde had gemist. Na de teaching van die
dag riep hij hem dan bij zich, niet voor een uitbrander maar
om te vertellen wat hij gemist had en dat hii dat nog moest
ontvangen, omdat er omwille van de lijn van overdracht geen
woord gemist kan worden. Hij vroeg dan iemand om over die
stukken opnieuw les te geven. ZeIfs degene voor wie de
teaching bedoeld was, deed er niet zoveel moeite voor als

I(hyentse Rinpoche.
Ik herinner me de keer dat we door China reisden op weg naar
Tibet. We verbleven in een hotel waar niets te doen was. Onder
normale omstandigheden deed Khyentse Rinpoche altiid iets
heilzaams, hij hield zich nooit met wereldse zaken bezig.
Maar omdat we vast zaten in dit hotel was er niets te doen, er
waren zelfs geen bezoekers. Ik dacht dus bij mezelí "Wat nu?
Wat zal hij gaan doenl"
Het toeval wilde dat I(hyentse Rinpoche hoorde dat er een
monnik in ons gezelschap was die een bepaalde transmissie
had ontvangen die hij zelf niet had. Khyentse Rinpoche was

altiid op zoek naar zeldzame overdrachtslijnen, en zo kregen
we allemaal de transmissie van die monnik, terwijl we wacht-
ten tot we door konden reizen naar Tibet.
In deze tijd praten mensen over niet sectarisch zlin, maat ze

lijken soms vreemde ideeën te hebben over wat het betekent
en maken tenslotte een soort mengelmoes. Dat is niet niet-
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sectarisch. Niet sectarisch zijn is een houding: respecthebben
voor en de waarde zien van andere scholen, overdrachtslijnen
en methodes. Natuurliik doe je wat voor jezelf noodzakelijk is,
maar je beseft dat verschillende mensen verschillende metho-
des nodig hebben en je velt er geen oordeel over. Dat is de
belangrijkste houding. Khyentse Rinpoche, als houder van de
gehele lijn van overdracht van de niet-sectarische (Rimé)
benadering moest zorgen voor de gehele overdrachtslijn. En
dat deed hij.

Rinpoche, u bent de incarnatie van Jamyang l(hyentse Chólcyí
Loilrii ilie de leraar wos van Dilgo l&tyentse Rinpoche. De mensen
hebben zoveel over beíden gehoord-bíjvoorbeeld in Sogyal Rinpoche's
boek: zou u iets over hen beiden kunnen zegen?
Khyentse Rinpoche was niet alleen leerling van Khyentse
Chókyi Lodró, hij was ook een van zijn leraren. Khyentse
Chókyi Lodró ontving veel onderricht van Khyentse Rinpoche,
maar dat is niet zo bekend omdat we alleen maar over hun
relatie hebben gehoord van Khyentse Rinpoche, die er niet
over wilde opscheppen maar probeerde het te verbergen. In
plaats daarvan vertelde hij over hoeveel hij heeft geleerd van
Khyentse Chólryi Lodró, wat ook waar is, maar ik wil bena-
drukken dat hij ook een van Khyentse Chókyi Lodró's leraren
was. Têgenwoordig scheppen leraren graag op over wat voor
leerlingen ze hebben en wie ze zljn, maar meesters als
Khyentse Rinpoche deden dat niet-zij spreken alleen over de
grootsheid van hun eigen meester. In deze tijd verbergen lera-
ren wie hun meester is en praten in plaats daarvan over hoe
origineel ze zelf zijn-het lijkt wel of ze geen leraren gehad
hebben. Maar meesters als Khyentse Rinpoche zijn het tegen-
overgestelde, alle grote kwaliteiten die ze hebben, schrijven ze

Dzongsar Khyentse Rinpoche met Dilgo Khyentse Rínpoche

altif d toe aan hun leraren. Ik moet zeggen, de Tibetanen zijn
gezegend met veel grote meesters, maar Khyentse Rinpoche
was niet alleen een groot leraar, hif was ook groot als mens.
Een meester kan een groot leraar ztjn, maar dat maakt hem
nog niet altijd ook een groot mens-hij of zij kan kort aange-
bonden zijn, niet mal*elijk in de omgang of heel veeleisend.
Maar Khyentse Rinpoche was heel gemakkelijk, maar naar-
mate je meer tijd met hem doorbracht, werd hij steeds majes-
tueuzer. Gewoonlijk word je als je iemand beter leert kennen,
minder bang en minder geremd in je doen en laten in zijn bij-
zíjn. Maar niet met Khyentse Rinpoche. Hij was zo zacht, zo
wiendelijk, alles was OK, maar in feite voelde je, hoe beter je
hem kende meer ontzag voor hem.
Orgyen Tobgyal zei dat een van de verbazingwekkende dingen
aan Khyentse Rinpoche was dat elk van zijn leerlingen dacht,
'Ik ben degene aan wie Zijne Heiligheid de meeste aandacht
heeft gegeven. Dat is een bijzondere kwaliteit, omdat tegen-
woordig veel leerlingen het gevoel hebben dat zij de leerling
zijn die genegeerd wordt. Maar ik ben er zeker van dat iedere
student van Khyentse Rinpoche heimelijk dacht, 'Ik ben zijn
favoriet'. Zelfs een schoonmaker in het Shechen klooster met
wie Khyentse Rinpoche grapjes maakte, zaI nog denken dat
hij zíjn favoriet is.
Khyentse Rinpoche had een groot respect voor Khyentse
Chókli Lodró, en daarom had hij respect voor mijn naam en
heel veel compassie voor mij. Als ik zie hoe rigide ik ben, denk
ik dat ik zijn slechtste student was en toch denk ik, rn-: gaf
Zijne Heiligheid me veel aandacht!'
Boeddhisme is niet als andere religies, in de trant van, 'Ik ben
de slechtste, dus weg met mij'. Het is eerder 'ik ben de slecht-
ste en daarom besteedt mijn leraar zoveel aandacht àan me'. 9
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Van alle beoefeningen is Guru
Yoga of Lamé .Naljor de beoe-
fening die door zíjn zegenin-
gen onze wensen en aspiraties
het snelst in vervulling doet
gaan. Letterlijk betekent Guru
Yoga "vereniging met de natuur
van de gurd' en het is zowel de
quintessens als de basis van
alle voorbereidende en hooftl-
beoefeningen. Het is het ultie-
me onderricht dat door ieder-
een kan worden volbracht of
men over veel, over gemiddel-
de of over weinig mogelijkhe-
den beschikt.
Er is geen betere beoefening
dan Guru Yoga om obstakels
te overwinnen, voortgang te
maken in onze beoefening en
zegeningen te ontvangen.
Door het resultaat van deze
zegeningen kunnen we voort-
gang maken in de hoofdbeoe-
fening-de ontwildcelings- en vol-
tooiings-fases (lcy erim en dzognm\
en zo verder tot Dzogpachenpo.

Guru Yoga is de essentie van de
vierentachtigduizend onder-
delen van Boeddha's onder-
richt. Er wordt gezegd dat alle
Boeddha's van verleden, heden
en toekomst verlichting heb-
ben bereikt en zullen bereiken
door het volgen van een authen-

EN WORDEN
MET DE GTEST VAN DE GURU

Doon ZrlNr Hrnrcnrrp Dnco KrrvsNtsr RtNpocrrr

Meditane is de belangrijkste beoefening in het Therovada boeddhisrne, zosls compassíe de centrale bnefening

is ín het Mahayano. In het Vajrayona boeddhisme is de centrale bnefening Guru Yogo ofuel eenworden met

de geest va.n d.e lama. In deze satnenvottíng van h* boek met deze ntel, geeft Dilgo l&.yentse Rínpoche de

essentie van Guru Yoga weer.

Er ís geen betere bnefening

ilan Guru Yoga om obstokels te overwinnen

Dilgo Khyentse Rínpoche ín meditatíe

Er zljn vele manieren om de
drie kaya's (of lichamen) van
de guru te volbrengen en er
zijn beoefeningen waarbij de
focus ligt op de uiterlijke,
innerlijke, verborgen of meest
verborgen niveau's van de
guru.
Kort samengevat, Guru Yoga
is het gemakkelijkst te beoefe-
nen en het meest diepgaand.
Hier bestuderen wij het in het
kader van de voorbereidende
Ngóndro-beoefening van de
Longchen Nyingtik, belcend
aIs Nam Khyen Lam Zang of
'Het Volmaakte Pad naar Al-
wetendheid'.

Het is belangrijk om te besef-
fen dat alle beoefeningen ofhet
nu voorbereidende of hoofd-
beoefeningen zljn, gedaan
moeten worden in de sfeer
van Guru Yoga-verenigd met
de natuur van de Guru.
Om deze beoefeningen te voi-
brengen bidden we en richten
we onze devotie tot de mees-
ter voor wie wij de grootste
devotie voelen. Hier laten wij
hem verschijnen in de vorm
van de de 'uit-de-lotus-gebo-
ren guru', Guru Rinpoche, die
een plechtige belofte deed dat
voor eenieder die in deze tijd

tieke leraar. Je toevertrouwen
aan een gekwalificeerde leraar is de ware weg van een bodhi-
sattva.
Volgens het verborgen Mantrayana is Guru Yoga de hart-

essènde van de beoefening en ze wordt door alle lijnen van

overdracht gezien als het wezen van hun beoefening. In de

Kagyi.i lijn van overdracht bijvoorbeeld wordt een hoofdbeoe-
fen-ing 'Het Dragen van Devotie naar de Guru,op het Pad'

genoemd en in kerninstructies ervan wordt vooral veel nadruk
gelegd op vurige devotie.
Éetzltfaè geldt ook voor de Sakya en Nyingma lijnen van

overdracht.

van verval groot vertrouwen
en devotie voor hem zou hebben, zlin zegeníngen sneller zou-
den zijn dan die van enige andere Boeddha.
In zijn eigen woorden:
Diegenen die mij voltooien, voltooien alle Boeddha's;
Diegenen die mij zien, zíen alle Boeddha's.

Dit is zijn belofte, een belofte die niet kan falen. Want hoewel
de compassie van Guru Rinpoche voor alle voelende wezens
hetzelfdi is, is ze extra snel en krachtig voor allen die in deze

tijd van verval leven.
AIs we nadenken over onze eígen tsawelama zien we dat zijnIO



kwaliteiten in wezen dezelfde zi1'n als die van alle Boeddha's,
alleen zi1'n vriendelijkheid is zelfs nog groter omdat hij geko-
men is op het moment dat wij hem nodig hadden. Als je bij-
voorbeeld een groep mensen neemt die allemaal even rijk zijn
dan is diegene die zijn rijkdom gebruikt om de armen en de
meest behoeftigen te helpen het vriendelifkst. Hetzelfde is
het geval met de meester. Als we Guru Yoga beoefenen en we

's Morgens als je ontwaakt stel je je voor dat de Guru uit je
hart oprijst naar de ruimte boven je hoofd, glimlachend, vol
compassie, omgeven door een weelde van regenboogTícht. Zo
kunnen we onze Guru in gedachte houden en devotie hebben
bij alles wat we doen. En mocht de dood plotseling komen dan
is de beste beoefening onze geest te laten versmelten met de
geest van de guru. Van al het lijden in de drie tussenliggende

De essentievon Guru Yogo

is eenvouiligweg de guru altijd in gedochtehouden

onze tsawe lamo zíen als één
met Guru Rinpoche dan zul-
len de zegeningen zowel
krachtig als snel zijn.
Als een verlichte meester met
compassie en wijsheid een
leerling ontmoet die vertrou-
wen en volharding heeft, is het
alsof zonnestralen plotseling
gebundeld worden door een
vergrootglas gericht op droog
gras dat hierdoor onmiddellijk
ontvlamt.
Op dezelfde manier zullen de
zegeningen die wij ontvangen
direct gerelateerd zijn aan de
intensiteit van onze devotie.

De essentie van Guru Yoga is
eenvoudigweg de guru altijd
in gedachte houden: als je
gelukkig bent denk je aan de
guru; als je verdriet hebt denk
je aan de guru; als je in goede
omstandigheden verkeert ben
je de guru dankbaar; en als je
hindernissen ontmoet bid je
tot de guru en verlaat je je
alleen op hem. Als je zit denk
je aan de guru boven fe hoofcl.
Als je loopt stel je je voor dat
hij boven je rechterschouder
is alsof je circumambulaties
rond hem maakt. Als je voed-
sel eet visualiseer je de guru in
je keel centrum en bied je
hem je eerste portie aan.
Iedere keer als je nieuwe kleren draagt oÍfer je ze eerst aan de
gum en dan draag je ze alsofhij ze aan jou heeft teruggegeven.
's Nachts als je in slaap gaat vallen visualiseer ;'e Guru Rinpoche
zo groot als je eerste duimkootje en zittend op een vierbladige
rode lotus, in je hart centrum. Hij zendt ontelbare lichtstralen
uit die de hele omgeving vullen en de kamer en het hele uni-
versum in licht doen opgaan en dan weer terugkeren en wor-
den opgenomen in je hart.
Dan lost de de guru zelf op in licht. fe moet dan in slaap
vallen in een staat waarin je in deze ervaring van helderheid
verblijft. Als je niet in slaap valt, kun je de visualisatie herhalen.

Guru Rinpoche

staten is het lijden op het
moment van de dood het
meest intens.
Voor dat moment ziin er
beoefeningen die bekend
staan als Phowa, of het over-
brengen van het bewustzijn
naar de Boeddha-velden.
De beoefening van Guru Yoga
is de meest diepgaande en
meest essentiële manier om
Phowa te doen.
Tot slot wordt de beoefening
van Guru Yoga bezegeld met
het innige gebed: Mogen alle
voelende wezens het uitein-
delijke doel van het pad berei-
ken, de realisatie van de abso-
lute natuur!
Mogen we nu wij dit mense-
lijk lichaam hebben verkregen,
een leraar hebben ontmoet,
zijn instructies hebben ont-
vangen en in praktijk hebben
gebracht, de zaden van de vier
bekrachtingen laten ontbloei-
en in de vier kaya's en zo de
vier versluieringen verdrijven!
Mogen wij door het realiseren
van deze vier kaya's de uitein-
delijke verlichting bereiken!

Met dit wensvervullend gebed
en met vele andere, soortge-
lijke gebeden, dienen wij al
onze beoefeningen te beze-
gelen. Kortom: Guru Yoga is

de essentie van alle beoefeningen en de gemakkeliikste om op
te mediteren. Het is zonder risico en gaat gepaard aan gren-
zeloze zegeningen. Het is het belangrijkste object van beoefe-
ning geweest van alle verlichte rvezens in India en Tibet en
van alle scholen. Door de beoefening van Guru Yoga kunnen
alle obstakels worden verwijderd en alle zegeningen worden
ontvangen. En door onze geest met de geest van de meester
één te laten worden en te verblijven in deze staat van ondeel-
bare vereniging zal de absolute natuur worden gerealiseerd.
Daarom dien je Guru Yoga altiid te koesteren als een grote
schat en te zien als je belangrijkste beoefening. II
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Er zat eens een oap helemoal boven in een boom. Hij hod. daar een prach-

tig uitzicht en kon aan de overkant van de rtvier perzikbomen en suikeniet

zien staan. 'Hoe kom ík ín vredesna&tn aan de overkont bij die perziken',

vroeghij zich af. Tben zaghíj een eindje verilerop een kameel staan kauwen

enkreeghij een goed idee. Snelklamhij deboom uit en gingnoor ilekameel.

'Beste kameel, je raadt nooit wat ik boven in die boom heb
gezien', zei hij. 'Nou, wat danl', vroeg de kameel. Hij was op
zijn hoede, want hij kende de apenstreken. 'Een heel mooi
veld vol met suikerriet, en toen moest ik direkt aan jou denken.'
Als kamelen iets lusten, is dat wel suikerriet, dus ongeduldig
zei hij tegen de aap: 'Nou, waar is dat dan?'.
'Eerst de rivier oversteken, dan rechtsaf, daarna rechtdoor en
bij een hoge boom weer rechtsaf en een eindje verder zie je
het dan links liggen'.
'Dat vind ik nooit', zei de kameel, 'kun je me er niet heen
brengenl'. Die vraag had de aap verwacht en hij zei: 'ja maar
ik kan niet zwemmen'.
'Als dat alles is; je kunt toch gewoon op mijn rug zitten, ter-
wijl ik de rivier overzwem', zei de kameel.

Zo gezegd, zo gedaan en toen ze bij het suikerrietveld waren
aangekomen, zei de aap: ' ga jíj maar lekker smullen hier, dan
ga ik verderop perziken eten. Ik waarschuw je wel als er een
boer aankomt.' Toen hlj zijnbuik vol had gegeten van de heer-
lijke perziken, liep hij weer naar de kameel, die rustig stengel
na stengel van het suikerriet stond te vermalen. De aap had
genoeg gehad en wilde weer meteen naar de overkant terug.
Apen zijn nou eenmaal geen geduldige dieren. 'Kom', zei hij,
'we moeten terug'.
'Nee, nog heel even, ik wil nog één stengel eten.' Maar toen de
aap zag, dat de kameel nog een tweede, een derde en vierde
stengel begon op te eten, werd hij ongeduldig en boos en zei:
'Als je nu niet opschiet, roep ik de boer, hoor', en hij begon
luid te krijsen.

De boer, die vlakbij in een hutje zijn middagdutje deed, werd

wakker van het geschreeuw, kwam aan gerend en mepte met
zljn zweep de kameel van de akker af. De aap zat veilig in een
boom bij de oever te wachten tot de kameel er aan kwam
gerend. Zijn hele rugzat vol met rode striemen.
De aap zei tegen hem: 'Stom van je, om niet meteen mee
terug te gaan, hoor. Dan was je niet zo geslagen.' 'Nou nog
mooier', zei de kameel, 'iif hebt toch zeker de boer geÍoepen'.
'rk?'
'fa, ik somsl'
'O', Ioog de aap, 'dan had ik zeker weer zo'n aanval. Ik weet
dan niet meer wat ik doe en dan moet ik schreeuwen om weer
goed na te kunnen denken. Heel vervelend, maar ik ben er
aan gewend, hoor'.
'OK dan, het is al goed', zei de kameel en hij knielde om de
aap op zíjnrug te laten klimmen, voor hij de rivier weer ging
overzwemmen.

Midden op de rivier zei de kameel opeens: 'O o, het begint
weer. Als ik een wond heb, krijg ik soms erge jeuk en moet ik
in het koele water onderduiken, zodat die minder wordt. Dat
heb ik altijd al gehad'. Daarop dook hij onder. De aap liet de
bult van de kameel los, spartelde wild in het rond en
schreeuwde om hulp: Help, ik verdrink!'
Maar de kameel had een ondiepe plek opgezocht om kopje
onder te gaan, zodat de aap al snel grond onder zich voelde en
proestend van kwaadheid op de oever kwam. Daar stond hij de
kameel luid uit te schelden. Deze liep naar ztjn eigen plekfe
om rustig na te genieten van zljn maaltijd.

En de aap? Die klom boos zijn boom in om daar te gaan zit-
ten mokken, omdat de kameel zijn leugentje had opgemerkt.
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D E INCARNATIE VAN
Drrco I(HYENTSE RTNPocHE

Urt oNornnrcHT vAN Socvar Rrupocrrr TTJDENS or Rrcpa RxrRArrE rN Ausrna,rriÉ rr.l yaxuenr 1.996

Zijne Heiligheid Dílgo l(hyentse Rinpoche stierf op z7 september 7gg1. Geheel volgens de Tíbetoanse trailitíe
vroegen zijn stuilenten son zijn ouilste discipel, Trulshik Rinpoche, om zijn incamatie te zoeken en eind ry95
werd aangekondigd dat de incamatíe was gevonden. Zijn naarn is IJrgyen Tbnzin Jigme Lhunilrup.

Hrr vrnorN vAN DE TNCARNATTE

Iets heel bijzonders in het
Ieven van Dilgo Khyentse's
leven was dat alles wat gebeur-
de voorspoedig verliep. Zelfs
het vinden van zljn incarnatie
was eenvoudig. Het vinden
van de incarnatie van een
meester is niet altijd gemakke-
lijk, maar in het geval van
Dilgo Khyentse Rinpoche bleek
hij vlak naast het Shechen
Tennyi Dargyeling Klooster te
wonen, zijn eigen ldooster in
Nepal!

Het was ongelofelijk. Trulshik
Rinpoche, de hartszoon varr zo-
wel Dilgo I(hyentse Rinpoche
ais Dudjom Rinpoche, Khyentse
Rinpoche's oudste en meest ge-
realiseerde leerling, werd door
Dzongsar I(hyentse Rinpoche,
Rabjam Rinpoche en de meest
nabije leerlingen van Khyentse
Rinpoche gevraagd zijn incar-
natie te zoeken en te vinden.

Trulshik Rinpoche had een
reeks bijzondere dromen,
waarvan er twee vooral heel
speciaal waren. In de eerste
droom waren heel veel stupa's
en er werd gezegd dat zich in
de stupa's relikwieën van
Khyentse Rinpoche bevonden.
Ze werden rondgedragen op
wielen die leken op wagenwie-
len. Het was alsof veel wagens
de stupa's rond een veld reden
bij het Shechen klooster in Nepal. In het midden van het veld
stond een stupa waarin een kleine aÍbeelding van een vogel te
zien was. Het interessante is dat het kind geboren werd in het
Watervogel jaar, 1993, op de tiende dag van de zesde
maand-de verjaardag van de geboorte van Guru Rinpoche.
In de droom werd een enorme offerande gebracht en toen
Trulshik Rinpoche in een opwelling van grote devotie het
visioen wilde binnengaan, Ioste het plotseling op in Tulku
Urgyens klooster waar de incarnatie werd geboren, en dit
klooster ligt naast het Shechen klooster.

Trulshík Rínpoche

natie van Chogyur Lingpa, en

Jigme Lhundrup, herkend als
Rinpoche.
Toen Choling Rinpoche uitkeek naar een spirituele
arrangeerde Khyentse Rinpoche een ontmoeting voor

In de tweede droom ver-
scheen Khyentse Rinpoche
aan Trulshik Rinpoche en
reciteerde een prachtig gedicht
waarin werd aangeduid waar
het kind geboren zou worden.
Toen Tiulshik Rinpoche wak-
ker werd had hij het visioen
van zljn meester nog vers in
het geheugen en schreef het
onmiddellijk op. Daarna zond
hij het in het geheim naar
Zijne Heiligheid de Dalai
Lama.
De Dalai Lama gebruikte voor
zijn antwoord niet zijn officië-
le briefpapier maar hij schreef
met de hand op gewoon brief-
papier dat de aanwifzingen
"niet authentieker konden
zíjn dan deze". Er was geen
twijfel mogelijk.
Het was zo eenvoudig. Het
was alsof de incarnatie in
I(hyentse Rinpoche's eigen
Dharma familie ter wereld
kwam, omdat hij geboren
werd in de familie van Tulku
Urgyen.
Tulku Urgyen is een directe
afstammeling van Chogyur
Lingpa. In de negentiende
eeuw waren /amyang Khyentse
Wangpo, famgón Kongtrul en
Chogyur Lingpa de drie
meesters die de voortrekkers
waren van de Rimé bewe-
ging. Een van Tulku Urgyens
zor'er', Mingyur Dewai Dorje
-Choling Rinpoche-is de incar-
diens zoon is Urgyen Tènzin
de incarnatie van Khyentse

gezellin,
hem met

Dechen Paldrón. En zij werd zijn vrouw. Khyentse Rinpoche
koos dus als het ware zijn eigen toekomstige moeder!
Het was heel gunstig en heel eenvoudig. En dat lcrvam door de
kracht van devotie.r4
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TnULSHII( RINPoCHE:
HT:r VINDEN VAN YANGSI RTNPoCHE
INrrnvrrw ooor Mrcrrerre Haas

We zijn hier bij elkaar voor de inhuldíging van Yangsi Rínpoche,
de incamatíe van Dilgo l(hyentse Rinpoche.Wat zíjn uw ilíerbaar-
ste en levendigste heinneingen aan l(hyentse Rínpoche?
De kennis, compassie en kracht van Dilgo Khyentse Rinpoche
waren onvoorstelbaar. Hoewel zijn kwaliteiten gelijk zljn aan
die van de Boeddha, was zijn liefdevolle vriendelijkheid gro-
ter, niet alleen dan die van Boeddha Shakyamuni maar van
alle boeddha's. Hij was uitermate liefdevol ,voor mij en dat
herinner ik me het meest. Ik was hem zeer nabij en en ik ben
hem ongelooflijk dankbaar.

I(hyentse Rínpoche vertrouwde aan u ile taok toe zijn incamatie te
vinden. Hoe vond u Yangsí Rinpoche?
Gedurende de drie, vier jaar na zljn dood bad ik vurig vanuit
het diepst van mijn hart, dat hij me een aanwijzing zou geven
om me te helpen voorspellen waar hij herboren zou worden.
Maar er kwam in die tiid geen enkel teken.
Toen kreeg ik een droom. Ik droomde dat ongeveer vijftien tot
twintig stupa's op wielen met daarin de overblijfselen van
Khyentse Rinpoche, werden gereden-alsof het wagens
waren-tussen het Shechen klooster en het Ka Nying Shedrup
Ling klooster, die beide in Bodhnath zijn. Ik zag geenhuízen,
alleen maar velden en open ruimte. Ik wist op dat moment
niet in welke stupa de kundun{' zich bevond, maar over het
venster van een van de stupa's waar zich normaal een beelte-
nis zou bevinden, hing een rode zijden doek en daar vlakbif
zat een mooie vogel. Ik wilde een katak-een witte ceremonië-
le sjaal-aanbieden aan de kundung van Khyentse Rinpoche,
maar omdat ik niet wist welke stupa de kund,ung bevatte, kon
ikdatniet doen. Maar in mijn droom aanvaardde de stupa
waarop de vogel zat mljn katak-het was een heel grote stupa,
groter dan de stupa die l(handro had gemaakt en zelfs nog
groter dan die met de resten van Dudjom Rinpoche. De stupa
reed toen naar Ka Nying Shedrup Ling, gevoigd door alle

Dilgo Khyentsc Rírlpochc ar Trulshík Rínpochc

andere stupa's.
Door deze droom kwam ik tot de slotsom dat Khyentse
Rinpoche geboren moest zijn in het klooster van Ka Nying
Shedrup Ling in het jaar van de vogel, maar ik was er nog niet
helemaal zeker van.
Lateq kreeg ik op een dag, terwiji ik mijn beoefening deed,
een helder visioen waarin Khyentse Rinpoche aan me ver-
scheen en me met poëtische woorden, in dichworm zei dat
hij was herboren in Nepal, in het jaar van de vogel, ergens ten
noord-oosten van het Shechen ldooster. Rinpoche gafook aan
wie de ouders van de incarnatie waren. Het was een heel hei-
dere voorspelling waar ik me volkomen zeker over voelde. Ik
schreef Zijne Heiligheid de Dalai Lama om hem erover te ver-
tellen en in zíjn antwoord bevestigde hij mijn conclusie.

Hoe zal Yangsi Rinpoche worden grootgebracht en opgevoed zodat
hij het werk van l(hyentse Rinpoche zal kunnen voortzelten?
Yangsi Rinpoche is nog maar vijf jaar oud, dus moet hij nu
spelen, ontspannen en plezier maken. Als hij zeven is zal hij
aan een intensief studie programma beginnen, want ook al is
de wijsheid van zljn voorganger in hem, heeft hij een een
ander lichaam wat betekent dat hij nog eens de hele Laining
moet doormaken.
Soms heeft hij veel herinneringen aan zijn vorige leven, en
herkent hij mensen die hij toen heeft ontmoet en verscheide-
ne voorwerpen, en dan verdwijnen de herinneringen vr'eer en
is hij weer een speels kind. Als tulku s iong zljn kunnen ze
sterke herinneringen hebben aan hun vorig leven, maar de
kracht van de herinneringen vervaagt met de jaren.

Mrt oeux eex Aur ]rurn vooR DE VERTALTNG vAN Drr rNTERvrf,w

i'Kundung ís de aanduídíng voor het líchaam van een groot nxees-

ter of gerealíseerd beoefenaar als deze ís gestorven.r6



EEN ONTMoETING
UnGYEN TENZIN T LTTUNDRUP

MET
IGME

Dzoucsen KrrvrNtsr RrNpocrrr

Hoe vond de eerste onhnoetíng plaats? Was het tijdens een specía-
le plechtigheíd, of washet meer informeel?
Wel, het was heel speciaal voor mij maar het ging heel infor-
meel. We gingen allemaal winkelen om geschenken te kopen,
en iedereen ging ergens anders heen zodat niemand echt wist
wat de ander kocht. Ik kocht een zilveren mandala offerande
die het universum voorstelt en Rabjam Rinpoche kocht een
mooi Amitayls beeld, syrnbool van het lichaam van de Boeddha
en hij bracht ook Dilgo l(hyentse's rozenkrans mee die de
geest van de Boeddha vertegenwoordigt. Toen arriveerde
Nyoshul Khen Rinpoche. Eigenlijk was hij gekomen om ons
te zien. We hadden de ontdekking van l(hyentse Rinpoche's
incarnatie zo geheim gehouden dat zelfs hij niet wist dat hij
was gevonden. We zeiden dus, "We hebben groot nieuws. We
gaan naar de reïncarnatie van l(hyentse Rinpoche, waarom
gaat u niet met ons meel"
Nyoshul Khenpo was verrukt en zei, "Ik had deze tekst mee-
gebracht als geschenk voor jullie maar nu geef ik het aan de
jonge incarnaie (tulku\", en zo vertegenwoordigde het geschenk

van l(henpo de spraak van de Boeddha. Het kwam heel mooi
uit, moet ik zeggen.

Rínpoche, toen u de kleine tulku ontrnoette, zag u toen uu) rneester
I(hyentse Rínpoche ín hem?
Toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik daar niet aan. Ik was
de Guru Yoga beoefening aan het doen terwijl ik prostraties
deed en keer op keer zelÊinitiatie ontving-mijn geest was dus
nogal bezig. Natuurlijk kun je zeggen dat de oude nostalgie
weer boven kwam. We hadden altijd veel ontzagvoor Khyentse
Rinpoche, dus dat oude gevoel kwam wel weer even terug.
Een ding echter: iedereen vroeg hem op de troon te gaan zit-
ten en dat deed hij een tijdje, maar daarna wilde hij dat niet
meer; hij wilde naar buiten. Ik interpreteerde dat als een teken
dat het moeilijk zou worden deze jongen te manipuleren-hij
zal doen wat hij wil, niet wat anderen willen. I(hyentse Rinpoche
was net zo, hij kon door niemand worden gemanipuieerd, en
toch konden mensen dingen van hem gedaan krijgen ais dat
nodig was. Hij was heel genereus maar niet te manipuleren.
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DT INHUTDIGING VAN
DItco I(HYENTSE YnNGSI RINPoCHE,
UnGYEN TENDZIN ITCME LHUNDRUP
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Ik had vanaf het begin geen enkele twijfel dat de inhuldiging
van Khyentse Yangsi Rinpoche een uniel<e en gedenkwaardi-
ge gelegenheid zou worden. Maar ik heb toch het gevoel dat
ik, voor ik hem ga beschrijven, moet bekennen dat in eerste
instantie het idee alleen al om naar het Oosten te gaan me
angst inboezemde, hoe fantastisch en historisch de gebeurte-
nissen die er zouden plaatsvinden ook waren. Ik was nog
nooit ten oosten van Berlijn geweest, en mijn geest lrrlde zich
alleen met verhalen over voedselvergiftiging, hepatitis, de
wilde, blaffende honden en de dikke, vervuilde lucht in
Katmandoe. Moest ik me maar liever laten inentenl Zou ik
mijn computer mee moeten nemenl Kon ik het wel aanl

Urgyen Tend.zin Jigme Lhund.rup

Natuurlijk konden al mijn vrienden die niet gingen hun oren
niet geloven. Hoe kon ik me zorgen maken over dit soort
onbelangrifke bijzaken als ik de gelegenheid kreeg zo'n
gebeurtenis bij te wonenl Wel, ik kon het en deed het, tot mijn
eigen schande.
Maar gelukkig namen, dankzij de uniek voorspoedige kwali-
teiten die de activiteiten van Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche
altijd hebben vergezeld, inspiratie en goede omstandigheden
snel de overhand. Ik reisde met een groep studenten van
Sogyal Rinpoche, en ook al kon de reis naar geen enkele norm
beschreven worden als 'soepeL, eenmaal aangekomen in
India, hadden we een fantastische tijd.r8
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Bij het overstappen op een ander vliegtuig in Delhi liepen we
Dzigar Kongtrul Rinpoche tegen het lijf, die er schitterend uit-
zag in een mooi, elegant gesneden pak, ook op weg naar de
feestelijkheden rond de inhuldiging. Binnen enkele minuten
kwam ook Dzongsar Khyentse eraan, na een rit van dertig uur
vanuit het besneeuwde Bhutan, waar hij net twee dagen eer-
der een retraite had afgesloten-en wat zag hlj er goed uit
ondanks zijn vermoeiende reis. Toen kwam met grote schre-
den Orgyen Topgyal Rinpoche aangelopen, hoog boven ons
uit torenend, en gaf Philip, een van de studenten die Sogyal
Rinpoche het meest na staat en zijn belangriikste secretaris,
een stevige omhelzing, waar Dzongsar Khyentse Rinpoche
overduidelijk veel pret om had. En alsofdit nog niet genoeg
was, ontmoetten we ook Ayang Rinpoche, in het Westen
bekend als een specialist in Phowa, en fikme Rinpoche enzl1n
vader Namhka Rinpoche, die houder is van een speciale over-
drachtslijn van onderricht verbonden met Gesar van Ling.
Tegen deze tijd zagen de dingen er niet meer zo bar uit-zelfs
al waren we een groot deel van onze bagage kwijt, uiteindelijk
lag de wereld aan onze voeten. Als er in een verborgen hoek
nog een zweem van angst ofbenauwdheid over was, vervloog
die snel toen we aanh,rramen op het vliegveld van Katmandoe,
waar een stralend blauwe lucht ons begroette, tezamen met
een grote auto met vierwielaandrijving, een wiendelijke gids,
en het nieuws dat het hotel waar we verbleven altil'd stromend
warm water had.

Dr rNrrurorcrNcscrnrlroNrËN
(3-9 Drcrrvrnrn 1997)
Onze gastheer voor de ceremoniën was Shechen Rabjam
Rinpoche, die voor deze gelegenheid het Shechen Klooster
openstelde. De ceremoniën werden uitgevoerd door Kyabie
Trulshik Rinpoche, de hartszoon van Khyentse Rinpoche, en
een van zijn oudste en meest toegewijde studenten. De plech-
tigheden begonnen met de Pema Tseyi Nyingtik langlevence-
remonie, een geestes-schat van Khyentse Rinpoche, en duur-
den twee dagen (woensdag drie en donderdag vier december
1997l,-
Toen brak de grote dagaan, de dag van de inhuldiging, wijdag

I nhuldiging v an IJ rgy en Tendzín J ígtne Lhundrup

vijf december, en het was prachtig weer: blauwe luchten en
gouden zonlicht. Het begon vroeg voor Tiulshik Rinpoche,
om half vijf 's moÍgens leidde hii nogmaals de langleven cere-
monie. Het publiek begon rond half zeven binnen te stromen,
en de genodigden werden om halfnegen binnengelaten in de
hoofcltempel van Shechen Gompa. Het was onvermijdelijk dat
het overvol \Mas, maar de goede stemming en speelsheid van
degenen in de tempel verflauwden geen moment (wat onge-
woon is in dergelijke omstandigheden) en de organisatie,
geleid door Shechen Rabjam Rinpoche, die zich de afgelopen
zes maanden volledig had gewijd aan de voorbereidingen voor
deze gelegenheid, was vlekkeloos. Zoals Dzongsar Khyentse
Rinpoche later met een zekere dosis ironie opmerkte, was het
moeilijk te geloven dat het echt een Tibetaanse gebeurtenis
was, omdat alles zo goed was geregeld. Binnen een half uur
had iedereen-zowel alle Rinpoche's en Khenpo s, hun echtge-
noten en alle genodigden-een plaatsje gevonden.
De helft van de tempel was gereserveerd voor de meesters en
monniken die de ceremonie uitvoerden. Velen merlÍen op dat
dit misschien wel de grootste bijeenkomst van grote Nyingma
meesters was in de recente geschiedenis. Khyabje Penor
Rinpoche, Kyabje Minling Tiichen Rinpoche, Chogye Tiichen
Rinpoche, Drigung Kyabgon Rinpoche, Trulshik Rinpoche,
Shechen Rabjam Rinpoche, Dzongsar Khyentse Rinpoche,
Dzogchen Rinpoche, Kathog Situ Rinpochje, Neten Chokling
Rinpoche, Kela Chokling Rinpoche, Orgyen Topgyal Rinpoche,
Khyentse |igme Rinpoche, Namkhai Nyingpo Rinpoche,
Pema Wangyal Rinpoche, Chagdud Rinpoche, Chókyi Nyima
Rinpoche, de Sakhong Mipham Rinpoche, Sogyal Rinpoche,
Ayang Rinpoche, Namkha Rinpoche, fikme Rinpoche en
Ringu Tulku Rinpoche, om maar een paar namen te noemen.
Alles bij elkaar waren er bijna r4o tulku s van alle scholen van
het Tibetaans Boeddhisme aanwezig, alsmede vertegenwoor-
digers van Z.H. de Dalai Lama en van de koninklijke familie
van Bhutan. Er waren meer dan rzoo genodigden uit het bui
tenland en drieenveertig verschillende nationaliteiten, onder
wie zowel de Amerikaanse als de Franse ambassadeur.
In de met zijde beklede buitenhof verzamelde zich een
menigte toegewijde Tibetanen en Westerlingen om Khyentse t9



Yangsi eer te bewijzen, en te genieten van het schouwspel van
kleurrijke processies en offerandes die in de komende dagen
in een onophoudelijke stroom de tempel binnengingen.
Rabjam Rinpoche had zelfs overal in de buitenhof beeld-
schermen neergezet waarop de mensen konden volgen wat er
binnen in de tempel plaatsvond.
Eerst kwam Kyabje Drupwang Rinpoche in processie aan, vijf
minuten later gevolgd door Kyabje Minling Tiichen Rinpoche.
En toen kwam Yangsi Rinpoche zelf,vergezeld van een groep
traditionele dansers en twee enorme sneeuwleeuwen.
Eenmaal binnen in de tempel voerde Tiulshik Rinpoche een
zuiveringsceremonie uit om elk obstakel voor zijn leven en
werk voor de Dharma te verdrijven, waarna Yangsi Rinpoche
naar de troon van zijn voorganger werd geleid-het was een
zeer ontroerend moment. De rest van de ochtend zathlj daar
met enorme waardigheid, op een hoge troon tussen Penor
Rinpoche aan zíjn rechter- en Minling Trichen Rinpoche aan
zijn linkerkant, waar ook zijn ouders, Chokling Rinpoche
Mingyur Dewai Dorje (een zoon van Tulku Urgyen Rinpoche,
een van de meest dierbare spirituele vrienden van Khyentse
Rinpoche) en Dechen Paldrón zaten. Achter deze grote lama's
stonden drie enorme en ongelooflijk mooie beelden van de
Boeddha, die uitkeken over de ruimte met hoge plafonds waarvan
de muren volledig bedekt waren door prachtige schilderingen
van meesters van de lijn van overdracht en beschermers.
De ceremoniën gingen verder met een reeks offerandes door
Penor Rinpoche, Trulshik Rinpoche, Sangyum Khandro,
Rabjam Rinpoche, de vertegenwoordiger van Z.H. de Dalai
Lama en vertegenwoordigers van de koninklijke familie van
Bhutan, en werden afgesloten met een offerande door Minling
Tiichen Rinpoche. Al die tijd (het duurde meer dan vier uur)
zat Yangsi Rinpoche rustig op zijn troon, nu eens even spe-
lend met een van de offerandes die hem waren aangeboden,
dan weer vrolijk pratend met Orgyen Topgyal Rinpoche of een
van de monniken die voor hem zorgden, zijn ceremoniële
hoed dan weer op, dan weer af, rnaar altijd kalm, altijd volle-
dig aanwezig, en geen moment ongedurig of huilend.
Onze lunch werd geserveerd in het Rabsel Guest House, en
was verrukkelijk. Rabjam Rinpoche had overal aan gedacht.

Bod.hnath, Nepal

Op de dag van de inhuldiging zelf waren er meer dan r5.ooo
mensen in Shechen Klooster, maar onze gastheren bleven
rustig, vol vertrouwen en altijd vriendelijk en hulpvaardig.
De volgende dag, zaterdag zes december, begon om kwart
over negen in de ochtend met de ceremonie van de Zestien
Arhats, en vervolgde met offerandes door de hoofden van
Idoosters en andere leerlingen. In de middag werden sacrale
dansen uitgevoerd, en ook de volgende twee dagen, zeer tot
vreugde van het publiek, dat zeldzame uitvoeringen van dan-
sen uit de hele Himalaya te zien kreeg.
Op zondag werd de Tsering Art School en Shechen Archives
geopend en bij de receptie, waar Rabjam Rinpoche de gast-
heer was, sprak Matthieu Ricard de inleiding. Na toespraken
door de vertegenwoordiger van de Nederlandse regering en de
Europese Commissie, konden diegenen die door de mensen-
massa heen konden kijken die bijna onmiddellijk, alsof er een
sluis was opengezet, alle drie verdiepingen van de Art School
vulden, genieten van de fototentoonstelling, waarvan veel foto s
door Matthieu Ricard gemaakt waren.
De offerandes gingen door op maandag, toen maaken Dzogchen
Rinpoche en Sogyal Rinpoche een lichaam-, spraak- en geest-
offerande aan Yangsi Rinpoche uit naam van het Dzogchen
Klooster en Rigpa.
De laatste ochtend werden de ceremoniën afgesloten met een
Tsok feest volgens de Lama Sangdu sadhana, en een
afscheidslunch.

INronlrrrr-surrrN DE TEMPEL

Hoe je je voorstellingsvermogen ook gebruikt, Katmandoe
kun je niet beschrijven met 'mool. Natuurlijk is de Grote
Stupa van Bodnath, zdn zes kilometer buiten Katmandoe, een
opmerkelijke uitzondering hierop. Hij werd, volgens de legen-
de, gebouwd door de vier zonen van Shamvara-ze hield kip-
pen voor haar levensonderhoud-die daarna werden herboren
als vier van de belangrijkste figuren in de geschiedenis van het
Tibetaans Boeddhisme: Padmasambhava, Shantarakshita,
koning Trisong Detsen en Bami Trlhzí, als een direkt gevolg
van de aspiraties die ze maakten toen ze de stupa afhadden.
Zekec de Grote Stupa is schitterend, de winkelstraatjes erom-20



heen zijn betoverend, en als je eenmaal in een van de vele
kloosters bent die letterlilk in een rij langs de straten staan, is
er veel om je over te verwonderen en van te genieten. Maar de
rest is nogal smerig, met vele lagen vuil en stol hele menig-
tes hartbrekende bedelaars, vaak jonge kinderen met de meest
verschrikkeli jke misvormingen.
Zoals ik al zei, was dit mijn eerste reis naar het Oosten, en in
alle eerlijkheid: ik was gewaarschuwd. Toen ik er eenmaal
was, hielden de armoede en het lijden me niet in hun greep.
Wat me veel meer trof was het verschil in de houding van stu-
denten jegens hun leraren; Ik was op geen enkele manier
voorbereid op de overweldigende sfeer van devotie en liefde
die de hele vallei leek te omhullen.
Terwijl Sogyal Rinpoche om Shechen Gompa rondgangen
maakte, verdrongen studenten van over de hele wereld zich
om hem heen om hem te ontmoeten. En er waren zeer Íoe-
rende momenten. Toen de menigte uiteenging om Rinpoche
door te laten zagen we een klein, gebogen oud vrouwtje dat
niet zo snel vooruit kon als de mensen voor haar. Ze was er
bijna in geslaagd weg te duiken in de menigte toen Rinpoche
haar hand greep om haar te begroeten, terwijl hif ons vol blijd-
schap vertelde dat ze een heel oude vriendin was en een stu-
dent van Dudjom Rinpoche, die hij vele jaren niet gezien had.
Een groep van zdn twintig studenten uit Taiwan was zo uit-
gelaten blij toen ze Rinpoche zagen, dat ze allemaal op en
neer sprongen van vreugde, eraan kwamen rennen om hem te
begroeten en hem smeekten om een groepsfoto. Monniken
en nonnen, uit Tibet, Bhutan, Sikkim, westerse studenten uit
de hele wereld l<tramen voortdurend naar hem toe om witte
shawls aan te bieden en zijn zegen te vragen. Als altijd
reageerde Rinpoche op elk van hen alsofze de enige persoon
in de wereld waren, altijd lachend, altijd blij contact te maken,
en altijd een paar woorden onderricht meegevend.
Rinpoche nam ons mee op bezoek bij veel van de meesters die
deelnamen in de ceremoniën van de inhuldiging. Op een
middag gingen we thuis op bezoek bij Trulshik Rinpoche,
vlakbij de weg die naar de Grote Stupa in Bodnath leidt.
Enkelen van ons propten zich in zijn piepkleine kamer, met
licht groen-blauwe muren en een donkerroze tapijt, terwijl de

rttl!

Sogyal Rinpoche met Tiulshík Rínpoche

rest zich verdrong bij de open ramen van het balkon. De spe-
ciale band van liefde en respect tussen Tiulshik Rinpoche en
Sogyal Rinpoche voegde een unieke sfeer van diepte en inti-
miteit toe aan deze kleine ruimte, die ik maar zelden daarvoor
heb ervaren, en die nog intenser werd toen Trulshik Rinpoche
les begon te geven. We hadden al een Toevluchtsgebed in vier
regels van hem ontvangen, De Uíterlijke, Innerlíjke en Geheíme
Beoefeníng van de Mahasíddha Thangtong Gyalpo, en op deze
tekst baseerde hij zijn onderricht. Tegelijkertijd liet hij ons
delen in zijn meer persoonlijke herinneringen aan Sogyal
Rinpoche als kind, en vooral enkele zeer ontroerende verhalen
over Rinpoche met famyang Khyentse Chólcyi Lodró.
Tulku Pegyal, die in 1997 enkele maanden in de Rigpa sang-
ha doorbracht, had een centrum een beetje buiten
Katmandoe, vlakbij de Stupa van Swayambhunath Pagode,
waar veel apen zitten.Later heeft hij een onderafdeling van
Dzogchen Klooster in Katmandoe gevestigd, en ofschoon hij
nog in Europa was toen wij in Nepal waren, nodigde zljn zus
Sogyal Rinpoche en zijn studenten uit voor een lunch met
Dzogchen Rinpoche. Niet alleen was de lunch uitstekend, het
hartverwarmende welkom dat we allemaal kregen, maakte dat
we ons meteen thuis voelden.
Op de eerste regenachtige dag van onze reis gingen we naar
Parping, een van de plekken gewijd door Padmasambhava,
om Kyabje Penor Rinpoche te ontmoeten. We gingen ook op
bezoek bij Chókyi Nyima Rinpoche inzíjn klooster, plaatselijk
bekend als het "Witte Klooster", dat ik een van de meest ele-
gante en mooie gebouwen in Katmandoe vond.
Ik vraag me af of iemand anders dan Dilgo Khyentse
Rinpoche de good-will en eenheid wakker had kunnen maken
die tijdens deze gebeurtenis werd getoond. ZoveeI meesters
en studenten, die zo gemakkelijk allemaal bif elkaar leken te
komen, allemaal blij de reïncarnatie van hun geliefcle leraar te
eren, en hun verbinding om hem op elke mogelijke manier te
helpen, en op deze manier anderen te helpen, te hernieuwen.
Wat is deze l(hyentse lijn van overdracht krachtig, allereerst
omdat ze zo n devotie inspireert, en vervolgens omdat die
devotie niet alleen stabiel blijft maar steeds groter wordt onder
alle studenten in de hele wereld. 2t



BrrUTAN,
GASTTAND VAN I(HYENTSE RTNPoCHE
ooon frew Prrrrrpsr

Bhutan,land van de donderdraak. Lond van orde en netheiil. Lanil van vrtendeliftheid. Land van een goed

leven. Londvan de ultíeme cultuurschok. lnd,íoheefi pech. Grenzen aan Bhutan moakth* nogrumoeríger,

nog gekker don het ol eeuwen ís. Eens moet Inilía ook een kleín beetje op Bhuton geleken hebben. Maar ilat
is vele, vele levens geleden.

Phuentsholing is de belangrijkste
grensovergang met India. |aigaon
heet het Indiase equivalent van
Phuentsholing. Getverderrie was
een betere naam geweest. Even
lang en trefzekerder in z'n
omschrijving. fe zult er maar door-
heen moeten om in het echte
Shangrila te komen. Dat over-
kwam ons. De douaneschuur was
nog vertederend. Het echte leven
buiten, hard en vuil. Maar de
stempels in je paspoort zíjn, zoals
altijd in dit soort landen, van een
ongekende schoonheid. Om weer
in het open riool te komen waar
onze Jeep 'geparkeerd' stond moesten we over twee runderen
heenstappen die blijkbaar ook op een stempel ten afscheid
van India lagen te wachten. Ik denk dat zij nog wel enige kans
maakten in tegenstelling tot de duizenden minder bedeelden
die je voorbij zag bewegen. Bij de poort naar Bhutan stond
vreemd genoeg niemand ter controle. Het gehobbel was
meteen voorbij. We gleden binnen.

In de hal van het Drukhotel zat volgens Karin, en die heeft er
kijk op, een snoepje. Hij was een Bhutaanse gids. Een forse
knaap in een rokje, kniekousen en een aanstekelijke lach. Het
was niet onze gids, jammer. Onze gids heette Tsering, ook in
rok en niet minder vrolijk. De chauffeur heette ook Tsering.
Handig. We stelden overmoedig voor om de drukte in het
hotel te negeren en direct vandaag door te rijden naar
Thimphu. We vertrokken meteen. Een lange tocht volgde. Een
nietig Toyota busje plakte tegen een stil makende steile wand.
In slechts weinig kilometers werden we van 2oo naaÍ zooo
meter getransporteerd. We leken Guru Rinpoche wel, die kon
ook vliegen. De bergen waren waanzinnig mooi, de avond-
luchten schilderachtig, de diepte peilloos. Bang worden kon
altijd nog. De volgende ochtend werden wij wakker in de oude
hoofdstad Paro. We gingen meteen op weg naar de Stupa van
Dilgo Khyentse Rinpoche die hier ín r99z gecremeerd is. We
wilden proberen ook een bezoek te brengen aan zijn reincar-
natie die een deel van het jaar op het tempelcomplex woonde.
Eerst gingen wij naar het grafmonument van Dilgo Khyentse.
Een moderne, smaakvolle stupa die zo te zien veel bezoek
mocht ontvangen. Er bevinden zich relikwieën van Rinpoche.
Een bezoek aan de jonge Urgyen Tendzin Jigme Lhundrup
was niet zo rnaar geregeld. We moesten de volgende dag
terugkomen. Dit gaf ons de kans om een bezoek te brengen
aan het Taktsang klooster vlakbif. Het klooster hing er nog.
Ondanks de hachelijke positie, 9oo meter boven een bedding
van een wild stromende rivier, en de brand van 1998 die de
tempels voor het grootste gedeelte verwoest had. De herbouw
en restauratie naderde haar voltooiing. De eerste aanblik van
Taktsang was haast teleurstellend. In mijn romantische her-
innering uit een vorig leven had ik het klooster gezien hoog

adembenemende confrontatie met het wereldwonder te heb-
ben. fe staat dan oog in oog met de bouwwerken die op r5o
meter afstand bijna aan te raken lijken. De grot waar Guru
Rinpoche een lange tijd gemediteerd heeft is geheel aan het
oog onttrokken maar de schoonheid van de Taktsang
Lakhang, het tempelcomplex wat ín 169z gebouwd is met de
hoofdtempel Pelphug Lhakhang is groot. Echte waaghalzen
gaan nog verder en dalen het steile pad af naar een waterval
en een kleine meditatiecel op een richel roo meter lager.
Tijdens het lopen hoop je dat de treden het houden. Bij de
waterval is het vredig en je voelt de geheiligde plek in al je
vezels. Hier zijn mooie boeken geschreven met veel wijsheid
en levenskracht. fe wilt hier altijd blijven. Toch sta je drie-
kwartier later weer beneden in het dal. Een mens moet iets te
wensen over houden.
De dag erna hadden wij meer geluk. Na een leuk gesprek met
zijn moeder mochten wij op een heuse audiëntie bij de kleine
Rinpoche. Een voor zijn leeftijd forse jongen (maar dat lag
natuurlijk voor de hand gezien het postuur van de oude
Khyentse Rinpoche) zat midden in een gezellige kinderkamer
op wat kussens en hing ons-toegegeven-wat verveeld een
Kata om. |uist op dat moment riep een joekel van een koe-
koeksklok dat het kwart over drie was. De reïncarnatie van
Dilgo I(hyentse Rinpoche was omgeven door allerlei speel-
goed, spelletles, boeken en religieuze parafernalia die het
geheel een vertederende aanblik gaf. Binnen handbereik had
hij wat blikjes Coca Cola Light tot zijn beschikking. We pro-
beerden zo goed als mogelijk tot een gesprek te komen en
vroegen hem of wij een donatie mochten doen. Dat was goed
en voor de rest wilde hij zo te zien dolgraag doorgaan met ziin
spel. Karin werd emotioneel bij zoveel geluk. Een lama die
ons begeleidde zei dat alles goed vr'as zo. Weer buiten bleek
dat we gezegend waren dat de hele familie nog niet verkast
was naar warmere streken. De winter werd doorgebracht in
een klimaat wat meer verlichting bracht. Na afloop van de
audiëntie spraken we nog even met zijn lerares Engels en wat
wiendjes van hem. Hij had het hier goed, dat was wel duide-
lijk en alles werd in het werk gesteld om hem klaar te stomen
voor zijn zware taak in de toekomst.

r-

boven een nauwe kloof met een
hels pad ernaartoe. Niets was min-
der waar. Het hangt weliswaar
hoog tegen een berg mooi te
wezen maar het dal is een paar
kilometer breed en het is redelijk
comfortabel te bereiken. Tenmin-
ste het beginpunt van het pad naar
boven. Die laatste negenhonderd
meter, klimmen, niet de afstand,
is geen kattenpis. Na de eerste
klim tot het Cafetaria van Bhutan
Tourism Corporation is het uit-
zicht op het klooster indrukwek-
kend. Maar je moet nog zo n klein
uur verder klimmen om een echt



INSPIRATIE ? I

De redactie is benieuwd naar jouw inspiratie!
Welke korte tekst raakt je gevoelige snaar?

Welk gedicht draag je al jaren in je hart met je meel
Welke zin brengt ie in moeilijke tijden weer terug naar wie je wilt zijnl

Graag willen we één of meer van deze teksten publiceren in dit blad.
We zoeken vooral teksten die de meeste sanghaleden nog niet kennen.

Vanaféén zin tot een halve pagina. De redactie bepaalt welke tekst wordt geplaatst.
Stuur of mail de tekst die jou lief is naar het redactieadres: Kerkerinklaan j7, 2o7t RJ Santpoor

E-mail H.Heerink@ eudoramail.com

InrNr DE OUDE sCHREEF oNs:

Na het lezen van uw oproep in de Nieuwsbrief dacht
ik meteen aan dit gedicht dat me als leerling-

. verpleegkundige onder ogen kwam
en me nooit meer heeft losgelaten.

In zekere zin heeft dit vers me
op het pad van Rigpa gebracht.

Meisie,

I(an ie het verdragen
Meisiel

De aanblik van gekwetste lichamen
Gekromd en verkrampt door het levenl

Kan ie het zien
Meisiel

De piin in oude ogen
Ogen met tranen,

\ilaar de muren nat van ziinl

Kan ie het voelen
Meisiel

De wanhoop en opstandigheid
Van mensen

die geen toekomst meer hebben?

En als ie het voelt, ziet en verdraagt
Meisiel

Wat doe ie dan?

21



Dzígar lbnglrul Rinpoche is een vooroanstaande meester van de Nyingma School van het Tibetaons

Boeddhisme. Hij werd herkend ols de incamatie van ile vortge Dzigar Kongfrul, een von de vijf emanaties

van de grote tgde eeuwse meester Jamgón Konglrul Lodrii Thaye die een van de voortrekkers was van de Rimé-

bewegingin Tíbet.

Dzigor Konglrul Rinpoche ontving een tradittoneel boeddhistische opvoeding in Inilío.

Zijn voomaamste leraar was Dilgo l(hyentse Rinpoche. Híj gof meer dan 7 jaar les in het Naropo Instituut,

in Boulder Colaraila, (JSA,woarhíj de'WereldWíjsheíd Leerstoel" bekleedde. Deloatste jarenheefi Rínpoche

regelmatig lesgegeven binnen Riga. Momenteel leeft Rinpoche met zíjn vrouw en zoon ín Boulder en

Crestone, alwaar hij een klein renaite centrum heeft opgericht

DzrcAR ï(oNGTRUT RTNPocHE
Hrr oNnrnnrcnT vAN or Borourra BEcoN zo'r.r 2.500 JAAR GELEDEN rN AzrË. Nu rs rrrr r.rAAn rrrr WrsrEN cEKoMEN. h.r rror-
vERRr KoMT tlËTTEGEMoETAAN DE BËHoEFTEN vAN DE MENSTN rN DEZE MoDTRNE vERELD? War rs ËRvooR NoDrc oM ltET BoED-
DHTsME HrrR ErN vAsrr pLEK TE GEvEN? Dzrc,q,n I(oNcrnur RrNpocrrr, rrr.r TrsrrAANsE MEEsTER wooNActtTrc rN DE

VrntNrcor SmrrN vlN Arvrrnrxa, DEET.T zrJN vrsrr rvrrr Iar.r Maxwrr,r, rN Dourxrqur Sror.

Op het moment dat we de
kamer binnen stapten
voor het interview met
D zigar Kongtriil Rinpoche,
was het alsofwe een ande-
re wereld betraden. Zijn
manier van doen is zo
bescheiden, en toch merk-
ten we dat we werden op-
genomen in de vriendelij-
ke kracht van àjn natuuÍ-
lijke, rustige eenvoud.
Langzaam maar zeker
smolten onze drukke ge-
dachten. Toen Rinpoche
onze vragen beantwoord-
de, onstond er een verfijn-
de sfeer van nauwkeurig-
heid en helderheid, ken-
merkend voor een geest
die gescherpt is door jaren
van studie en beoefenino

Ian: Velen van ons ín de

rnod,eme wereld. kampen met
emotíes van allerleí aard en
hopen dat het onderricht ons
op de een of andere maníer
hierbíj helpt. Maar sommige
rnensen betwffilen of de

aloud.e wíjsheíd van het
boed,d,hísme ín staat is onze
emotíonele problemen, ken-
merkend voor het leven in
steden van vandaag de dag,
tekalmeren. Bent uhet daar-
mee eens?

Rínpoche: Het boeddhis-
tisch onderricht richt zich zeker wel tot het probleem van de
emoties. Volgens de Dharma komen emoties voort uit gedach-
ten en concepten: gedachten worden vergeleken met vuuÍ en
de emoties met vlammen.
Als we met onze conceptuele geest werken om onze onwe-
tendheid te onderzoeken en te verdrijven, ontwikkelen we op
een natuurlijke manier een helder begrip over hoe te werken

met onze emoties.
Ik vind het spiitig dat
mensen zouden denken
dat de boeddhistische tra-
ditie weinig praktische
oplossingen aanreikt over
hoe te werken met emo-
ties. In feite hebben we
veel beoefeningen die met
emoties werken. Daar zijn
bijvoorbeeld de Vier On-
metelijken-het ontwikke-
len van liefdevolle vrien-
delijkheid, mededogen,
vreugde en gelijkmoedig-
heid. De boeddhistische
methode om hiermee te
werken is tweeledig en
heel grondig: we bestude-
ren de Dharma om een
intellectueel begrip van
elk van deze Vier Onme-
telijken te krijgen, en we
begeven ons in contem-
platie- en meditatiebeoe-
feningen die ons in staat
stellen om deze daadwer-
kelijk te belichamen.
Het boeddhisme leert ons
ook dat alle negatieve
emoties voortkomen uit
twee gewoontes: het koes-
teren van een zelf en het
beschermen van het zelf.
En allebei deze gewoontes
zijn geworteld in het vast-
houden, het grijpen naar
het zelf. Vanuit boeddhis-

tisch gezichtspunt is het vasthouden aan het idee van een zelf
de fundamentele oorzaak van al het lijden en ongeluk dat we
in het leven van alle dag ervaren, alsook van al het liiden uit
het verleden. Het transformeren van dit lijden is vooral een
kwestie van het goed observeren van onze gedachten en onze
emoties, en daarmee te werken, meer nog dan een intellectu-
eel proces van het bestuderen van de geest. Als we in medita-24



tie onze geest objectief gadeslaan gedurende een langere
periode, dan kunnen we zelf waarnemen hoe het vasthouden
aan het zelfde oorzaak is van al het lijden dat we ervaren. Als
vanzelfsprekend onstaat dan, heel natuurlijk een gevoel van
onthechting dat ons meer op emotionele dan op inleilectuele
wijze inspireert om het zelf los te laten.

Ian: Westerlíngen hebben er vooral veel moeíle nxee op zichzelf te
vertrouwen, maar het líjkt alsof men er ín Azíë mínder problemen
mee heefi. Is het boeddhísme ín staat híerbij te helpen of níet?
Rínpoche: Ik geloof dat westerlingen heel intelllgent zíjn en
een enorm- vermogen hebben om de verschijnselen te analy-
seren met logica en verstand. Maar soms bemerk ik dat jullie
niet vertrouwen op datgene wat je met onderzoek ontdekt
hebt, en dat fullie het moeilijk vinden tevreden te zijn met jul-
lie conclusies. Misschien denk je dat als je erop vertrouwt dat
je conclusies-en je begrip goed zljn, en je blijft bij dat vertrou-
wen, je naïef of onvolwassen bent. Dit heeft tot gevolg dat er
een algemene neiging bestaat om systematisch-en voortdu-
lend t9 twijfelen en opnieuw vragen te stellen, aangewakkerd
door de angst overmoedig en arrogant te ztjn. Diialles leidt
echter tot voortdurend twijfelen aan je eigen kunnen en wijs-
heid, en dit alleen al veroorzaakt problernen.
Je kunt zeggen dat als we vertrouwen in onszeif willen ont-
wikkelen, wij echt moeten geloven dat deze geest van ons in

siek kunnen bestaan. Maar het feit dat alles van nature leeg is,
betekent niet dat de dingen niet bestaan en functione.err, op
het relatieve niveau.
Als we het Madhyamaka inzicht in de leegte begrijpen en er
door overtuigd zijn, leggen we onszelf toe op dé bèoefening
van shamatha meditatie. Hiertoe volgen we dè instructies vaá
een authentielce meester. Onze beoefening ontvangt dan de
zegen van de lijn van overdracht van de meesters alimede de
zegen van onze leraar. Wat wij moeten bifdragen is de over-
tuiging dat wij datgene wat we bestudeerd hebben ook kun-
nen realiseren. Deze overtuiging ontstaat als we eenmaal zien
dat studenten in het verleden realisatie verwierven door
dezelfde methodes toe te passen die wij nu gebruiken, en als
we volledig vertrouwen hebben in de realisati,e van onze leraar
en geloven dat zljn leiding ons helpt. Het is noodzakelijk in al
deze drie zaken te vertrouwen, anders kunnen we dit proces
niet aan onze ervaring toetsen, noch zullen we onszelf volle-
dig wijden aan het pad waardoor we uiteindelijk realisatie zul-
len bereiken.
Als we op,deze manier beoefenen zaI er zich heel natuurlijk
een verandering in ons voltrekken, en bereilcen we een zekere
realisatie. Het realiseren van de leegte-zelfs maar een klein
b,eetje, conceptueel of niet-conceptueèl-helpt ons enorm. Niet
alleen verandert het ons leven, maar het geeft ons ook een
gevoel van vrijheid, om gewoon te kunnen-ontspannen en te

Vairocana

de grond intelligent is. Er vertrouwen in hebben dat je een
intelligent peÍsoon bent en de wijsheid bezit om de toei<omst
met een- open hart tegemoet te treden, niet gehinderd door
angst of hoop of vooro-pg€zette plannen, is Èeel belangrijk.
Zo n vertrouwen ontwikkelen is, denk ik, niets anders dari ver-
trouwen ontwikkelen in onze altijd aanwezige boeddhana-
tuur, onze fundamentele, oorspronkelijke intelligentie. Dit is
in feite waar het in de boeddhistische beoefening-om gaat. Dit
veÍtrouwen ontwikkelen is niet alleen behulpzaam in de zin
van-vertrouwen op je gezonde verstand, maar het helpt je ook
in alle aspecten van het dagelijks leven.

Ian: Kunt u uítleggen hoe d.e traditíonele boedd.hístísche methodes
ons van een staat waar we alle vertrouwen en overtuígíng missen,
brengen n&ar een waarín we beíde bezítten?
Rínpoche: In het Tibetaanse boeddhisme besinnen we met het
bestuderen van het inzicht in de leegte van Ëet zelfen de feno-
*:lgl van de Madhyamaka school. Na grondige analyse door
middel van logisch beredeneren, komeá we tót de conclusie
dat fenomenen en het zelf van nature leeg zijn en niet intrin-

zijn. Eindelijk zifn al onze uren van studie en beoefening tot
levende ervaring,geworden. Maar bij die ervaring blllÍihet
niet, het opent vele mogelijkheden om in te zien h--oe goed of
schadelijk onze gewoontes en daden zijn geweest, en oók ho"-
veel anderen lijden, hoe zlj zelf de oorzàken voor dat lijden
creëren en hoe zij hiervan bevrijd kunnen raken. Met vaardig-
heid en oprechte-niet conceptuele-liefclevolle vriendelijkheid
voor mensen, laten we ons hart naar hen uitgáan en helpen
hen. Ik S9loo_f da1 we anderen werkelijk kunrien helpen met
oprechte liefdevolle vriendelijkheid en mededogerr. Áls men-
sen worden benaderd door iemand met oprechi mededogen,
voelen ze hoe ze door een soort kracht geraakt wordenl Ze
voelen dat je er echt voor hen bent. Soms kun je grootschalig
helpen, maar ik denk dat zelfs een beetje hulp at h"eel veel kai
doen. Dit is de verbazingwekkende magie diè studie en beoe-
fening van de Dharma kan veroorzakeri.

Ian: Dus voordat we begínnen rnet medítatíe zouden we eerst
nxoeterL stud.eren?
Rinpoche: Dit hangt af van de persoon. Sommige mensen kie- 25



zen ewoor eerst te stude-
ren en later te beoefenen,
anderen kiezen ervoor om
tegelijkertijd te beoefenen
en te studeren. Vanuit
mijn ervaring is het het
beste om met studie en
beoefening tegelijk te
beginnen, dit helpt ie
meer dan wanneer ie deze

Maar tegelijkertiid vind ik
zeker dat als boeddhisten
de mogelijk hebben ande-
ren te helpen, ze dit moe-
ten doen. We zeggen niet
dat we alleen onze geest
moeten openen in forme-
Ie beoefening en op soci-
aal gebied niets moeten
doen om mensen te hel-
pen. Het hangt ook afvan
de situatie.
Er zijn goede situaties
waarin de omstandighe-
den heel natuurlijk samen-
komen en ie iets kunt
doen om te helpen, en er
zij n omstandigheden waar-
in dat niet het geval is. Als

twee afzonderlii
je bijvoorbeeld

k doet. Als
de com-

plexe argumenten van de
Madhyamaka school die
gaan over de leegte bestu-
deert, en het lukt ie nie

gedachten maar voor welbevinden.

de omstandigheden zich voordoen moeten we daar gebruik
van maken, maar als dit niet zo is, hoeven we ze niet op te zoe-

ken en bij wijze van spreken'professionele' helpers te worden

en daardoor afgeleid iaken van ons eigen pad van studie, con-

templatie en beoefening.

Akshobhya

Domíníque: 'tJ zegl' dat studíe en beoefeníng van d'e leegle kan Ieí'

den tot 
-d.e 

mogetíjkheíd om mensen te helpen vanuít een .groter
mededogen, *áoí in de huídíge discussíe over 'geëngageerd boed'-.

dhísrneíwordt vaak beweerd dát het helpen van rnensen íets totaal

and,ers ís d'an studíe en medítatíebeoefening en dat ze zelfs tegen-

gesteld zíjn aan elkaar
"p.ínooche: 

Het hanst er allemaal van af in hoeverre je erop ver-

troriwt dat je meníen helpt door formele beoefening te doen,

en of je daadwerkeliik meditatie beoefent met het doel ver-

lichting te bereiken om anderen naar verlichting te.kunnen
leiden."Ieder individu is anders in dit opzicht' Sommige men-

sen hebben een helder, krachtig bodhicitta waar ze op ver-

trouwen, en hun hele beoefening-hun hele leven-is erop

gericht om hier uitdrukking 
-aan- 

t-e-.geyen, terwijl bij anderen

Ëun bodhicitta nog niet zoduidelijk is en ze er nog niet zo

sterk op vertrouwen.
Mensen die nog niet een helder bodhicitta hebben ontw.ikkeld

waarop ze durvïn vertÍouv/en, zijn zelf ook niet voorbii lijden

"., 
u"idrritt"ringen, en het ontbreekt hen aan wijsheid en

vaardige methoden om anderen te helpen'

Domíníque: Voor veel rnensen past bíj het ídeaal van relígte het íde.-

aal van het chistetíjke welzíinswerk: Qrn eelL meer mededogend,

liefdevot en beter máns tu ziji. Er ís mísschien een.tendens om het

rtohayana boeddhísme te verkíezen omdat dít gezíen wordt als het

pad vàn mededogen en om het Vajrayana als te esoteisch te

beschouwen.
Rinpoche: Op een bepaalde manier geloven alle religies, zelfs

h"t'.htitt.ttàom, erin dat het daadwèrkelijk helpen van ande-

ren eruit bestaat hen te onderwijzen. In het christendom bij-
voorbeeld leert men over fezus, en worden mensen uitgeno-

digd fezus te zien als een redder. Een christen zal ook voelen

daï 
"ílet 

wat hieraan voorafgaat, biivoorbeeld het verlenen van

zorg ofhet geven van materiële zaken, van relatiefbelang is'

OoÈ m de b-oeddhistische traditie zlin er drie soorten vriige-

vigheid: materiële wii gevigheid,- de .transcendente 
vrii gevig-

he"id van een bodhisafra d-ie zelfs zijn eigen leven geeft voor

het geluk van een ander, en ultieme vrijgevigheid die, net als

in Ëet Christendom, eruit bestaat het onderricht door te

geven. Waar het in het onderricht om gaat is mensen bewust

ie maken van hun verduisteringen en van hun ultieme natuurz6



en hun te tonen hoe ze
deze verduisteringen kun-
nen zuiveren en hun ver-
lichte natuur kunnen
realiseren. Het boeddhis-
me is in dit opzicht niet
verschillend van het chris-
tendom. Het enige ver-
schil, natuurlijk, is dat
boeddhisten er niet in
geloven dat iemand jou
kan redden ofdat God de
schepper is van alle wezens.
Uiteindelijk red je jezelf
en de wet van afhankelijk
ontstaan is de schepper
van het illusoire lijden van
samsara.

Ian: Er kan sprake zíjn van een soort narcisme ín de rnanier
waarop we rnedítatíe beoefenen. Met het gevolg dat als we anderen
zíen díe meer actíef zíjn en goed werken, het líjkt alsof deze soort
actívíteít d.ichter komt bíj wat spíitualíteít werkelíjk ís. Hoe kun-
nerL we deze extrernen vermíjd.en?
Rínpoche: Het hart van mededogen en liefdevolle vriendelijk-

De vraag is niet zozeer of
we wel of niet liefdevolle
vriendelijkheid en mede-
dogen dienen te ontwik-
kelen of dat deze kwalitei-
ten ons dagelijks leven en
ons gedrag zouden moe-
ten doordrenken, nee, we
hebben het over iets dat
daar nog aan voorbij gaat.
En het boeddhisme valt
niets te verwijten als wij er
nog niet in geslaagd zijn
om een systematische
manier te creëren waarop
we anderen kunnen hel-
pen. Het is een piepjonge
religie in het Westen en
de mensen zíjn nog aan

het leren hoe het te beoefenen en hier een plek te geven.

Dominíque: Wat zíet u als werkelíjk nodígvoor de Dharma om ín
een land een plaats te kríjgen?
Rinpoche: In het algemeen, als we in staat zijn om de
traditie van Vinaya, de traditie van Soetra, en de traditie van

Rotnasambhava

heid cultiveren, zodat mededogen en liefclevolle vriendelijk-
heid onze dagelijkse activiteiten doordrenken, is heel belang-
rijk. Dat is de moed en de beoefening van het pad van het
Mahayana boeddhisme. Maar dat is niet waar we het nu over
hebben. We hebben het nu over of \Me een grote gestructu-
reerde organisatie op kunnen bouwen die het op systemati-
sche wijze helpen van anderen in zich draagt. Als de goede
omstandigheden en condities samenkomen, en het mogelijk
is om een organisatie als deze te scheppen, welke zich op de
lange termijn ontwikkelt en blijft bestaan, misschien voor
tientallen, honderden jaren, dan wordt het, denk ik, interes-
sant. Maar we moeten gelijke nadruk leggen op shrdie, con-
templatie en meditatiebeoefening. Als we het ene doen en het
andere nalaten, vooral als we wel studeren maar niet medite-
ren, dan onstaat het gevaar dat we het contact met ons pad
naar verlichting verliezen. We zijn dan zo druk bezig met het
oprichten van onze organisatie en van systematische manie-
ren om mensen te helpen, dat we misschien niet meer kun-
nen nadenken en beoefenen. Dan helpen we alleen in sociaal
opzicht, niet als boeddhist.

Abhidharma hier een plaats te geven, dan is de Dharma geves-
tigd. Vinaya helpt om de grond, de basis te scheppen, Soetra
helpt om wijsheid te ontwikkelen en Abhidharma helpt om
kennis te ontwikkelen. De vraag die eenieder zich momenteel
stelt is of we erin zullen slagen om al deze tradities in het
Westen een plaats te geven, op precies dezelfcle manier als dat
in Tibet en India het geval was. Ook is het de waag of het ves-
tigen van al deze tradities in het Westen eÍfectief zal zijn. Het
is bijvoorbeeld niet zo dat we in het Westen de kloosterrradi-
tie van de Vinaya niet nodig hebben, maar is het ook mogelijk
om deze hier te vestigen?
Zoals ik het zie, is de Dharma nu naar het Westen gekomen,
mensen bestuderen het nu en beoefenen het, met name ook
het Tibetaanse boeddhisme, het Mahayana boeddhisme. Veel
leraren hebben onderricht gegeven, en veel mensen zijn
geïnspireerd het boeddhisme te beoefenen. Nu is het nodig
dat mensen hun beoefening tot riipheid brengen en hun ken-
nis, realisatie, kwaliteiten en inspiratie delen.
We hebben siddha's nodig, gerealiseerde wezens of heiligen.
Ik denk dat als er siddha's zijn die de kwaliteiten manifesteren



welke de vruchten zijn van
hun beoefening, zelfs a1

zijn het er maar een paar,
de Dharma verzegeld en
op de juiste manier geves-
tigd in het Westen. Daar
wacht il< dus op. En ik ben
heel optimistisch dat dit
zal gebeuren.

Ian: Wat zíet u als het pro-
bleem bíj het vestígen van
een kloosturtraditie ín het
Westen?
Rínpoche: NÍet zozeer pro-
blemen. Maar ik ben er
niet zeker van of mensen
geïnteresseerd zif n. Het
kloosterleven is een keuze
en het wordt slechts geko-
zen als mensen interesse hebben ín zo'n soort leven.
Uiteraard zijn er enkelen wel geïnteresseerd, maar ik denk het
merendeel niet.

Domíníque: Denkt u niet dat dat een tíjdelíjk íets ís? Een paar eeu-

beoefenen als de monni-
ken en de nonnen. Dat is
de wonderbaarlijke bijdra-
ge die Tibet aan het boed-
dhisme heeft gegeven.

Domíníque: U zegt dat de

sleutel tot de ontwíkkeling
van het boed.d.hísme bíj d.e

síddha's lígt, ofuel de heíli-
gen. Welke kwalíteíten moet
een síddha hebben?
Rinpoche: Denk niet dat
alleen in de Westerse cul-
tuur gewoontes bestaan
die in strifd zijn met de
Dharma. Alle culturen,
inclusief de Tibetaanse,
kennen gewoontes die in
strijd zijn met de

Dharma. Dus wanneer we spreken over kwaliteiten, reaiisa-
ties en de levensstijl van een persoon die siddha is ofeen gere-
aliseerd wezen, dan zíjn dit de kwaliteiten van de Dharma. Er
zou geen verschil moeten bestaan tussen siddha's uit India of
Tibet of in het Westen, tussen Oosterse of Westerse siddha's:

d
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wen geleden nog was er ín Europa een bloeiend kloosterleven met
duízenden n'Lensen ín de kloosters en het had enorrn veel succes en
kracht. Als er momenteel weíníg ínteresse voor ís, ís dat mogelíjk
omdat men níet aan het ídee gewend ís.
Rínpoche: Dat klopt, tegen het einde van de volgende eeuw
hopen we dat het boeddhisme stevig gevestigd zal zljn in het
'Westen, dat sommigen het pad volbracht hebben en dat alle
aspecten van het boeddhisme hier gevestigd zullen zijn.

Ian: Het ís voor het grondvesten van een religíe belangríjk dat het

verbonden ís met alle gelederen ín de samenlevíng. In Tibet trok het

boeddhísrne de aandacht van n'Lensen met vele verschíIlende ach-
tergronden, daaronder n'LenselL n'Let gewoon símpel geloof, maar in
het Westen lijkt het er rneer op dat voomamelíjk mensen uit de

mídd.enklasse en de meer ontwíkkelde rnensen geïnteresseerd zíjn.
Rinpoche: In de toekomst, als de traditie hier gevestigd is, zal
het niet meer zo exclusief zijn. De manier waarop het boed-
dhisme in Tibet tot stand kwam, was vrii uniek: het ontwik-
kelde zich langs de weg van het kloosterleven en het lekenle-
ven tegelijkertijd. Leken konden op dezelfde wijze studeren en

een siddha is simpelweg een persoon die totaal getransfor-
meerd is door de Dharma. Als een persoon nog steeds onder
de invloed staat van zijn cultuur en de neurosen van die cul-
tuur, dan is hij of zij geen echte siddha. Of hij of zij nu in de
Mahayana of in de Vajrayana traditie staat, als een persoon
gerespecteerd wordt omdat hij of zij overeenkomstig de
Dharma leeft, dan moet dat respect gebaseerd zljn op zljn
kennis, begrip en realisatie van de Dharma, en niet op zijn
sociale positie of uitwendige activiteiten die het doel hebben
anderen goed te doen. Als deze persoon daar ook mee bezig is
dan is dat uiteraard prachtig, maar de fundamentele kwaliteit
is die van de Dharma. Er is een universele wijsheid die tegen-
gesteld is aan alle culturele gewoontes, en de Dharma is uni-
versele wijsheid. In India moest men deze problemen over-
winnen toen de Boeddha daar de Dharma onderwees.
Hetzelfde gebeurde in Tibet. En hetzelfde zal hier gebeuren,
nu de Dharma naar het Westen komt. Als je zit vastgebakken
aan je mening en zegt 'dit is niet onze gewoonte, dit is niet
onze cultuur, en daarom wil ik hier niets mee te maken heb-
ben ofdit niet beoefenen, dan ben je eigelijk enkel op zoekz8



naar een pad dat jou goed
uitlcomt. En de Dharma is
geen geriefelijk pad. Voor
zover ik weet. is wat wij
Tibetaans boeddhisme
noemen, aÍkomstig uit
India, tot in het kleinste
detail. Zelfs de keuze voor
de kleuren van de vijf
boeddha-families bijvoor-
beeld komt uit lndia.
Mensen denken dat de
Tibetanen al deze ritrrelen
en ceremonies gecreëerd
hebben, maar de
Tibetanen zijn helemaal
niet zo slim. Het komt
allemaal uit India. Dus
wat zou de Tibetanen tot
de Dharma gebracht heb-

1U

benl Als volk zijn z1j zeer open, zonder vooroordelen en heel
devoot. Ze stonden open voor het onderricht, ze studeerden
en beoefenden, en 'cultiveerden de Dharma in hun leven.

Ian: Een beroemde Westerse hístorícus heefi gezegd dat over zoo

mogelijk is, zolang iemand
studeert en beoefent. Il<
geloof dat het voor mi.j
mogelijk is om de verlich-
ting te bereiken als ik het
er zelf niet bij laat zitten.
En ik ben ervan overtuigd
dat mif n leraar Dilgo
I(hyentse Rinpoche ver-
licht was. Voor mij is
bevrijding niet een mythe
of een vaag doel. het is
een ware levende traditie
waar we mee in verbin-
ding staan. We zljn zo for-
tuinlijk daarmee verbon-
den te zijn. Ik begrijp dat
dit niet voor iedereen dui-
delijk is. Ik vraag me af
waar dit gebrek aan duide-

lijkheid over verlichting vandaan komt. Daar verbaas ik me
dikwijls over.

Ian: Er beslaat een gevoel dat pad en doel twee verschillende din-
gen zíjn, waardoor de verlichtíng abstract overkomt. We vormen
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jaar, als nLensen terug zullen kijken op de twíntígste eeuw, zíj zul-
len zeggen dat de meest belangwekkende gebeurtenís díe heefi
plaats gevonden, d.e íntroductíe van het boeddhísme ín het Westen
ís geweest. Wat denkt U d.at het boed.d.hísme brengt?
Rínpoche: Bevrijding. Bevrijding is niet zomaar een theore-
tÍsch concept. Het is een bevrijding van onwetendheid en ver-
warrende valkuilen.

ons er allerleí ídeeën over, en geloven d.at. het pad íets heel anders ís.
Ik was heel geraakt d.oor uw woorden over menselíjke groeí, en
kwalíteíten als vijheid en bekrachtígíng welke juist op het pad.
onstaan zodra de onwetend.heid afurokkelt. Hoe kunnen we dít
mísverstand dat verlíchtíng íets anders ís dan het pad ophelderen?
Rínpoche: In zowel Mahayana als in Vajrayana bestaat de reële
mogelijkheid verlichting te bereiken. Onze verlichte natuur is
wel degelijk krachtig, en waar het om gaat is dit zichtbaar te
maken in onszelf door verduisteringen te zuiveren en te kal-
meren. Het is makkelijker te beoordelen of het pad ook echt
vruchten afwerpt als je het zo bekijkt: als het mogelijk is om
onze verduisteringen op te heffen en tot rust te brengen, dan
is het bereiken van verlichting ook mogelijk. Onze illusies
zijn voorbijgaand en als er een pad krachtig genoeg is om ze
neer te halen, kunnen we ontwaken uit deze illusie en ver-
lichting bereiken. Door waar te nemen kunnen we zien dat dit
echt mogelijk is, en naar mijn mening is de mogelijkheid ver-
Iichting te bereiken heel realistisch.

Domínique: Maar er ís een probleem mel het ídee van bevrijd.íng.
Voor de meeste ís dat een mythe, en voor d.íegenen díe er wel ín gelo-
ven ís het vooral íets dat wel ín het verleden mogelíjk was maar dat
nu níet meer voorkomt. Er zíjn Theravada geschrífien waarín
staat dat bevrijdíng vandaag de dag níet langer voorkomt, en ZH
de Dalai Lam.a wordt ergens gecíteerd met de uítspraak dat de ware
grote nxeesters ín het verleden leefden, en dat er vandaag de dag
geen verlíchte meesters leven. Mensen nemen dít letterlíjk, en d.aar-
om bestaat er in bepaalde kingen groot ongeloofín de verlíchtíng
als een mogelijkheíd voor ons. En dít wordt nog versterkt door hit
feit dat we ons er zover van af voelen staan, d.ai het niet echt ís.
Rinpoche: Persoonlijk geloof ik wel degelijk dat verlichting Urr VIEW rvuuurn 10 29



HEr DzoccHEN I(LoosrER
TrrN JAAR rN /Npra

Zijne emínentie, de Zevende Dzogchen Rinpoche, Jígme Losel Wangpo, werd in rgTzherkend en ingehuldigd

door Zijne Heiligheid Dodrupchen Rínpoche. In ry76 trad Rinpoche op twaalfiaríge leffid toe tot de boed-

d.histische School voor Dialectiek te Dhsramsala, waar zíjn opleidíng onder direct toezicht van de Dalai

Lama kwom te steon.

Wijlen Rinpoche's vader, Chakdzó \-
Tsewang
pecteerde

Paljor, was de hogelijl< geres-
neef en secretaris van famyang

I(hyentse Chókyi Lodró. Onder zijn lei-
ding werd in het begin van de iaren 8o
begonnen met de bouw van het Dzogchen-
klooster in India. Het oorspronkelijke
plan was het klooster te herbouwen in
Sild<im, waar de familie zich had geves-

tigd. Vervolgens bedacht men dat het in
Dharamsala kon, maar in navolging van
het advies van Zrine Heiligheid werd
definitief besloten het ldooster te bouwen
in de Dhondeling Tibetan Settlement te
I(ollegal in Zuid-lndia
In een recent interview sprak Rinpoche
over de beginperiode in I(ollegal: 'Miin

begon met de bouw van het kloos-

begonnen.
zelfs mijn

geen goede wegen, geen water, geen elek-
voedsel, enkel iungle rondom. Op mijn

kwam Zijne Heiligheid de Dalai Lama, die op

zijn huis op de heuvel verbleef, naar mijn

stellen van monniken en leraren traden
ook jongens uit Dhondeling toe

Monniken over de beginperiode van het
klooster: 'ln het begin waren er zo'n
twiniig monniken. We waren ailemaal
erg jong en hoewel il< maar een lclein
beetje ouder was, was ik veel groter.
Helaas, wist ik niet zoveel als
monniken en de moeder van

de jonge
Rinpoche

vader

gaf
riik

me vaak een standje: "Je bent behoor-
groot, maar je weet niets." Omdat ik

me schaamde, vroeg ik mijn leraren of ik
in mijn kamer mocht studeren tot ik net
zoveel wist als de jonge monniken. Tot ik
voldoende had gestudeerd om niet meer
geplaagd te worden, liep ik na de beoefe-
ning met de monniken op alsof ik de

hij iemand
enkel bezig

Rinpoche
'Enkel de

stond in de rij om bakstenen geven.
tempel werd gebouwd en naast

was een huisje voor de familie

pleet met een bovenverdieping voor de Dalai Lama. Andere
gebouwen waren eveneens klaar, waaronder de

studiecentrum), de slaapvertrekken van de mon

Onderricht van de Beroemde Vijfde Dalai Lama. Met heel wei-

nig middelen slaagde Rinpoche en de idoostergemeenschap

niken en een drupdra (retraite centrum).
In januari r99z werd het Dzogchenklooster geïnaug-ureerd
door de Dalái-Lama, bii welke gelegenheid Zijne Heiiigheid
elf dagen lang aanwezig was. Hii maakte een begin met de
transmissie van de Gyachen Nyer Nga-het Visionaire

ter in Zuid-lndia nadat Ziine Heiligheid
de Dalai Lama had gezegd dat het veili-

beoefening samen met hen had gedaan,
maar in werkeliikheid had ik op miin

ger zov zijn in de toekomst. Het deed HE Dzogchcn Ri.ttpochc cn KelsangJa kamer zitten studeren.
erg jong en hij zag
ervan om spelletjes

hem denken aan de voorspelling die de 'Rinpoche was nog

Viifde Dalai Lama had gedaan aangaande de vestiging
Rigdzin, de

van het eruit als een van de monniken. Hij hield

Dzogchenklooster in Tibet door Pema Eertse met ons te spelen en in het begin dacht ik dat

Dzogchen Rinpoche. Dit leek een gunstig voortelcen. Ook al anders was. Het was een vrolijke tijd, waarin we

dachten de meeste van onze familieleden en vrienden dat het waren met bouwen en spelen. 's Ochtends hadden we

een slecht idee was, werd er toch met de bouw in Dhondeling Tibetaanse en Engelse les en in de middag waren we aan het

Toen ik voor het eerst in Zuid-lndia icwam, was werk. Il< herinner me nog dat we elkaar uitdaagden wie de

eerste gedachte dat het een hopeloze zaak was. Er meeste bakstenen de bamboe ladder dragen. Zelfsop kon
door tewas helemaal niets,

triciteit, geen goed begane grond van de

tocht hierheen kon niemand mij vertellen waar de plek was de lcamers van de monnil<enen

was

mij werd gezegd van Bangalore naar Mysore te gaan. Toen ik van Rinpoche. De lceuken lag naast de koestal en de kol<s

daar aankwam, kwam ik erachter dat ik naar Kollegal moest kookten op een open !'uur. Zij werden bijgestaan door een

en vandaar bleek het nog een paar uur reizen te ziin naar paar monniken die water en brandhout haalden. Dat beteken

Dhondeling en het klooster. Aangezien er
was, nam ik een bus waarin ook kippen

geen ander vervoer de dat zii zeer vroeg op moesten, veel vroeger dan nu. In die

en geiten vervoerd dagen het voedsel karig maar dankzij de US Ration

werden. Het kostte me een hele dag om er te komen. Maar Support konden we aan gerst, soep, melkpoeder en tsampa

toen ik de gebedsvlaggen
ouders hadden

zag, wist ik dat ik op de iuiste plek komen. We aten buiten want er was nog geen eetzaai.'

was. MÍjn zulke verwachtingen, en ze waren Tegen het eind van de jaren 8o intensiveerde Rinpoche ziin

hun hele leven zo toegewiid geweest aan de Dzogchen over- lnspannrngen om het Dzogchen lCooster te hervestigen. Dit

drachtslijn. Mijn vader \&as een wijs man, met een schat aan was grotendeels te danken aan de financiële steun van zljn
heleervaring. Hij wist altiid wat hij deed en we hebben allemaal broer S Rinpoche en de Rigpa sangha over deogyal

Eindzoveel van hem geleerd. Miin ouders waren beiden zeer sterk. wereld r99r was de ldeine tempel, geheel volgens het
traditionele ontlverp, veranderd in een prachtig paleis, com-Op een ochtend

dat moment in
vader toe en had een lang gesprek met hem. Hij zei: "Het gaat

telangzaarrl'en hij verzocht hem het bouwproces te versnel-

len. Hierna zijn regelmatig vele meesters en tevens de privé-

secretaris van de Dalai Lama langs geweest en hebben de plek
die door Zijne Heiligheid gekozen was en de viif hectare land
die hij geschonken had gezegend. Daarom wordt het wel het
Settlement's Monastery genoemd-'
Midden jaren 8o, na het afronden van zijn hoofdstudie,
bracht Rinpoche meer tiid door te l(ollegal en nam hij de ver-

antwoordeiijkheid voor het klooster op zich. En met het aan-

belangrijke
shedra (het

Jo erin een passende accommodatie te schepPen zodatvele hoge



lama's, tezamen
met duizenden
monniken, nonnen
en leken het onder-
richt en de zegen
konden ontvangen.
Zijne Heiligheid gaf
waardevol advies
voor de toekomst en
spoorde Rinpoche
en de kloosterge-
meenschap aan om
zorg te dragen voor
de mensen in
Dhondeling.
Sinds de inaugura-
tie in r99z heeft de
traditie van studie
en beoefening geflo-
reerd en op dit
moment hebben de
monniken in de
shedra de studie van
het Soetra-onder-
richt afgesloten en
zlln begonnen aan
de bestudering van het Vajrayana-onderricht.
Op verzoek van mensen uit de omgeving en vanuit de hele

Belangrijke projec-
ten zijn tot nu toe:
de bouw van een
bejaardenhuis, de
renovatie, inrichting
en uitrusting van de
plaatselijke school
en het ziekenhuis,
talrijke subsidies
voor de bouw van
een gemeentehuis,

het herstellenvoor
van wegen en
infrastructuur met
het doel onderwijs
en gezondheídszorg
te verbeteren.
In 1996 kwam een
voorspelling uit
door Rinpoche's
huwelijk met
KelsangJa. Met haar
steun heeft de ont-

---7

wereld blijven de dratsang
gebeden en rituelen voor de

monniken zich inzetten met hun
levenden en gestorvenen. Elk jaar

worden er verscheidene rituelen uitgevoerd waaronder eenvijf dagen durende tsok ceremonie. Monniken met hogere
geloften vieren de traditionele ,summer Rains Retreat', Yarné
in het Tlbetaans, en weer anderen voltooien hun persoonlijke
retraites in de drupdra.
Om de wensen van Zijne Heiligheid te honoreren stichtte
Dzogchen Rinpoche in 1995 de Dzogchen Shri Senha Sociery.
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Eens temeer heeft het klooster bewezen dat met hard werk en

vastberadenheid een kleine groep mensen op een bewonde-

renswaardige wijze grote taken kan verrichten'
Ziine HeiliËheid debalai Lama werd in december zooo uit-

oenodisd i; het Dzoschen Klooster. Dit markeerde het hoog-

í.pu"t"u"" *.., 
""rib"langriike 

periode-in de ontwikkeling

uà d" infrastructuur van Ëet Klóoster-de hoofdtempel was

"iigót.ld 
en opnieuw -geschilderd,. 

daarnaast hadden de

shàdra, de dratsáng en de accommodaties voor gasten een

f."pit"f" renovatie oïd"tg""tt. Zijne Heiligheid gaf onderricht

en zegeningen aan de iemeenschap en Rinpoche liet Zijne

É"iilg"h.ia ïe vorderinlen zien diè gemaakt waren in het

klooster en ten aanzien van de gemeenschap'

Meer recente ontwikkelingen ríin verbeteringen aan de kan-

toren, het Internet café, eá er ziin plannen om een openbare

bibliotheek te vestígen. Op dit moment is het ldooster bezig

een traditionele seivan aèht reusachtige stupa's te bouwen'

ó.i. gto* stupa's zullen binnenkort in de tempel geïnstal-

leerd worden.
ii"po.ft" heeft onlangs verteld over ziin plannen voor de toe-

t ooÁtr' 'Ik heb geen vàrwachtingen, alleen maar veel plannen'

i; il er nooit"zeker van ziin-wat er gaat gebeuren' Ik zou

!i.tg a. spirituele opvoeding willen verbeteren en ontwikke-

i.n íoo, hèt trainen van de giest, meditatie en uitleg' waarbij

iÀá.r.".t wordt aangespoord"het iuiste zicht el gedrag te lave-

i.";;;á. juiste máitàtie aan te leren' Maar het is niet alleen

u"" t 
"t""g iezelf van dienst te zíin maat ook naar buiten toe'

Tibetaans"boeddhisme is niet enkel een religie, het is er zeer

oo sericht het leven makkelijker te maken, te groeien en wiis-

niiá t" vergroten. Dit klooster heeft de taak om de naam van

á. ou.rdtaáhtsliin van Dzogchen Rinpoche te volgen en voort

tezetten.Daarvoormoetenweonsinzettenvooronderwijsen
overdracht. Dit onderricht moet de wereld in' Leken gemeen-

schappen, teenagers en ouderen kunnen alleen baat hebben

bil het begrijpen van het,Dzogchen onderricht, want wiisheid

maakt het-leven eenvoudiger. De nieuwe generatie Tibetanen

"-"" 
à" àuthentieke traditË moeten handhaven' En ik geloof

áái tr.t mogeliik is het moderne rilesten en de traditionele

Aziatische átur"tt te combineren. Het Dzogchen onderricht

ir-g"r.ltik voor iedereen, ongeacht ras, ldasse, opleiding of
cultuur.
Ik heb plannen voor onderwijs, gezondheidszorg en finan-

ciën. Ik wil een bibliotheek bouwèn, waarin het gebruik van

iàÀp,rt"tt is opgenomen en il< wil een ambulant ziekenhuis

opzetten om een pnma gezondheidszorg voor de Tibetanen

"i r"alerr die in dàze 
"fgél.g"tt 

streek wonen' Ik ben ook aan

ttË, [iit"" naar alternati"eu"-btotttt.t van inkomsten' omdat

op dii moment onze voornaamste bron van inkomsten de

làdbouw is, wat geen al te betrouwbare bron is, en wat klei-

tt"- à"a.t".-ingá. Verder zou ik graag biidragen aan.het

t.no"a van de fib.t""ttr" cultuur door de studie van traditio-

nele muziek en dans te bevorderen.
i" ft.i 

"..f.aen 
geloofde ik niet dat er ook maar iets^gereali-

r".iá ,o" wordá zoals gepland was, maar op een of andere

*"tti"t it het getukt. glkàkèer denk ik: "Zíe zo, we ziin klaar'"

En dan doet zich weer iets nieuws voor'

ft a""f. a"t het erg belangrijk is dat wif , Tibetanen' niet alleen

*t o"t zelf denkËn maai ook zorg dtagen voor de Indiërs uit

á;-;;""i"g. We zijn de Indiasé rggèlng zeer erkentelijk

uoo, 
"["", 

*át rri tot nu toe gedaan heeft voor de Tibetanen'

w;;ij; ;"t zeer bewust van áe onderlinge. aÍhankelijkheid en

a""*áo. is het nodig iedereen te helpen die hulp nodig.heeft'

if. É." reuze blij m"et het goede team helpers zowel in het

klooster als daarbuiten. De hele staf, al de wilwilligers' spon-

,à..r, .n vrienden geven mii het vertrouwen en ik ben ervan

á".Áiáa á", we iride komende tien iaar nieuwe dingen zul-

bJiii;;" realiseren. Toch heb ik geen verwachtingen' enkel

plannen.

Dank a.a,n iedÊreen die in d.e afgetopen jaren d.eel heefi' uitgemaakt van het Dzogchen Klooster'

We ged.enken juttie in ons hart en ín onze gebeden'

EuN GEIUI(KIG NIEUwIAAR!
De reís n&or Het Dzogchenklooster wos al tamelijk avontuurliik: omdat Gerard en ík wat eerder oan wililen

komen ilan ile grote rneute (er werilen zeker 8o tnensen verwacht) gingen we vonuit Bangalare met ile buï

Het víel een beetje tegen ilot Het Dzogchenklooster niet in Koltegal was (ilat dochten we op te moken uit het

odres), mo(fi dat je von iloor nog ruím twee uur ín een voue bus op houten bonken tnoest zitten otn in

oderapolyar tekomen, wosrhstklooster echt is (er verschenen ook steeds rneer fr'betonen en monniken ín de

bus). We werden ongelafetíik hartetijk ontvflngen en moakten ook nog een beetje mee hoe het Dzogchen-

klooster is zonder festíviteiten: allemoal eten uít een kotn zools de monniken ook doen, dat heeft wel wot' en

don de rnonniken díe vrotijk basketballen of 's ochtends von zes tot zeven hun Riwo songchó iloen'
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Ik was zo gelukkig om een kamer te krijgen in de Shedra' met

,ritri.ttt op"tt.t p"it uan het Paleis van de Dalai Lama' waar nu

,"à""if."i u""L t.krt"r, aan het memoriseren-(:reciteren)
;li;.-il;iit ook prachtig om naar het dak^van de Shedra te

;;; ;;à;;;r"h"t,-,itii.ht te senieten, of meditatie te doen

3o de tattd van het dak die precies breed genoeg is om op te

zitten. De rust en vrede hier is echt ongelooflijk' en een g€wel-

áin" i"toit"tie om beoefening te doen' Het dak was ook een

Ëïk 
-;l'^;1; 

àm Engelse les-te geven aan een monnik van

Penor Rinpoche die erg leergierig was e.n di-e-ik ook al had ont-

moet in nódhgaya, een paar weken eerder' Het was een moole

"lt*itt"li"g 
ríaít hii hàeft mij veel verteld over het leven in

een kloosteï en me wat Tibetaans geleerd'

;;-À;;àa!en in het DzogcÈenklooster waren echt heel

*t,i" "" 
ietfs toËn de grote gróep arriveerde veranderde dat

"ï"i 
Ëtt t"a. Mensen d"ie zin hadden konden de Gutor puja

ili-,*;":", ;"ar datheb ik maar heel weinig gedaan aangezien

ik ziek was. Op r maart was dan de grote dag dat de prachtige
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Gutor torma in het vuur werd gegooid. In een grote stoet werd
de torma naar.buiten gedrageà eá verschilleníe gebed.r, *Li
den gezegd bij het vuur. Het in het vuur gooien vv=as ook tame-
liik spectaculair want er bleek vuurwerkïn de torma te zitten!
Het.echte we-rk begon een dag later met een puja, vooral toe_
gewijd aan Mayum-la, Rinpoche,s moeder die op dat *o*.rrt
in het ziekenhuis lag. We begonnen om zes uur ,s ochtends.
Het was heel inspirerend om zo samen met de monniken te
lreoeÍenen jn de prachtige tempel van het Dzogchenklooster.
Die avond kwam Sogyal RinpoChe aan: omdat h"et veel ,rr.[.,
was dan verwacht hebben wè ons allemaal naar het huis van
DzogchenRinpoche beneden gehaast en precies op tijd stond
iedereen klaar met kata's om É.inpoche tê verwelkomen. Het
was heel ontroerend dat Rinpoche zelfs na 

"o" 
f""g" ,"i; 

"à!de moeite nam om van iedeieen persoonlijk een kata te ont-
vangen.

Pq 9"g erna was er dan de Tsedrup puja voor Losar, en wel om
Fll:tI's ,ochtends 

(een klooster ls 'niet 
uoo, t"r,grt"p;rrlj.

Hoewel iedereen erg slaperig was voor het ontbiji wàs dát
meteen over toen Dzogchen Rinpoche en SogyaÍ Rinpoche

1.h T. het ontbiit t:i,.."ry uoegà.n. oe aanóLzigheià van
Guru Rinpoche was duidelijk te voelen.
Die dag was er een van veel beoefening: ,s middags deden we
nog Tendrel Nyesel met alle Rigpa stidenten erihalverwe!À
kwam Sogyal Rinpoche nog eens binnen en gaf een kleiíe
teaching over het belang van Tendrel Nyesel, maar ook van
shamaJha meditatie, wáar deze o-g.ri.rg wel uitermate
geschih voor is.
Maar dit was slechts het begin van de regen van zegeningen
die op ons neer zou dalen, íant de voeánde d"g #is;;;;iRinpoche een prachtige teaching, met àame ou.ï ít 

"*aït ",en over hoe we rust en stabilíteit daarin kunnen vinden.
Dezelfde dag deden de monniken ook een puja voor Mayum-
la, waar we ook weer bij mochten zitten: de Íumka sadhana
en tsok (Yumka Dechen Chenmo, een sadhana van yeshe

Logt-"I) Na,a1t de spirituele zegeningen was het verder biina
redere avond Íeest, met Tibetaanse muziek en soms ook wes-
terse gasten met talent die voor ons zongen.
Op5 maart kwamen de mensen uit de Èuurt ons vergezellen
bij het feest,-vaak op het terrein van het paleis van de Dalai
Lama waar dan muziek en dans was, en ï"", *" het palei,
van binnen konden bekiiken-nou ja, het is ge.r, .cht p"lei,
hoor, maar_g_etogn een huis waar'ie biina dï a"n*ezlgheid
uan Zíjne Heiligheid nog kunt voelen! Ook vandaa! gai
Rinpoche \ryeer een teaching, en deze keer heel .orripfË.i

onderricht gebaseerd op zijn recente teachings in Brisbane
over grorrnd, path and fruition. De tape *as eér, basis en het
was duidelijk dat Rinpoche de hele tijà bezig was om de tape
aan te vullen zodat het precies paste bij wat vÍj nodig haddà.
En omdat we met zo n kleine groep waren (ongeveer 50 men-
s,en) was het heel intiem, Rinpoche liep gewoon tussen ons
door tijdens het onderricht bm met i;dereen contact te
maken.
De oÍficiële ceremonie voor het tienjarig bestaan van het
Dzogchenklooster, inclusief het onthullei van een herden-
kingszuil door Sogyal Rinpoche was op 6 maart, en werd ver_
gezeld van een hele reeks toesprakerrin het Tibetaans maar
ook traditionele Tibetaanse m,riiek en dans, en natuurlijk hel
volkslied. Ook een ceremonie in de tempel maakte er aeét van
uit-het was nogal lachen met de rijst die we aangeboden t r.-
gen en die zo hoog opgestapeld was in de komnïen dat bijna
niemand erin slaagde iets té eten zonder te knoeien!
De dag erna was er een basketbal match tussen westerlingen
en monniken (die natuurlijk veel beter waren), en ook Ëen
teaching van Rinpoche aan de Tibetanen. ook Éier *"", gi"!
l_iino.tr; zo dicht,mogelijk bij de ïbetanen ziten en g"ïf.Ë
over onder meer shamath_a, De-ze dag was het begin uá ,rog
veel meer Tibetaanse traditie: dans àet prachtige"kostuumí
g9.n-ope_ra die twee volle dagen duurdè. Tibetaanse opera
klinkt af en toe tamelijk.indríngend op zijn ,".hiJ;.;Aà,
maar de koshrums met.lange- áorr*en díe zwieren"bii fiei
fanggn, 

zijn prlchtig, en hetichijnt af en toe oof. f,.JgiJptf
te zíjn als je Tibetaans verstaat. Na deze traditioneleïingeí
waren ook de Tibetaanse popmuzikanten aan de beurt.rrï"t
was geweldig om te zien hoe de hele familie ook daar deel van
uitmaakte, tot aan oma toe!
Op tien maart was er nog een- laatste, prachtige teaching van
Rinpoche die onderricht van de dag ervoor a#raakte. DË vol_
gende dag vertrok Rinpoche. Maaróns stond nog een verras_
sing te wachten met het trouwfeest van Steve, áe secretaris
van Dzogchen Rinpoche, half op Tibetaanse manier .;;;i
zegening van maar liefst twee {inpoches. Het was heel grap_
gig om bruid en bruidegom bedolven onder de kata's te iiei.
Maar aan alles komt eeneind en de volgende dag verlrok onze
bus naar Bangalore alweer (die zeiís een iegening van
pzogchen Rinpoche kreeg,.die zo goed voor atb, fria !""?rgà).Het, was een- ongeloofti;ke tqd, niet alleen vaníege"de
l:ifuqr en blessings, ma"r ook door de enorme gasffrïiheid
d.re we genoten. Zo zagen we de Dharma niet alle-en in iheo_
rle maar ook in de prakijk. 3J



HE:r CENTRATE PUNT IS
OP MIIN PAD I(OMT UIT
RTNPOCTTT BESTÉEDT VEEL AANDACTIT AAN IIET INTEGREREN VAN DE DTTETIA IN ONS LEVEN EN \lrERf('

En zrlN VELE MANTERTN \VAAROP JE DAT r(AN DOEN. DrZr srmr TNTERVTÉWS rÁAT MÉNSEN MET EEN VER'

scHILf,ENDELEVENSSTIJLENBoEDDHISTISCHEACHTERGRoNDAANIIETwooRDovERDESPANNINGTUS.
SEN WERK fN Dfre,nntA, TUSSEN DE VERLEIDINGEN VAN SAMSARA EN DÉ VRIJHEID vAN NIRVANA'

Duzr runn: Gnrrr WErss, sruDENT vaN Socvar RtNpocrIE'

we zitten oon een grote blonk-houten tafel in zacht zonlicht. Het huis is prachtig, we kijken uít over de tuin

die veel aanilocht moet hebben gekregen orn zo mooi te worden. Tijdens ha gesprek slaat Grete regelmatt'g met

hoor vuist op tafel. ze spreekt met nodruk over ilat wot haar h* liefste is, ile Dharma'

OM NIETS WAT
DE WEG TE GAAN

WíI ie íezelf íntroduceren't
lk d; Ct'.t", 53 iaar. Ik heb een opleiding tot psychothera-

oeute gedaan, áins-georiënteerde piychotherapie' In de loop

í;; á."; ui"il.tig. ópleiding *erá ik steeds.meer naar het

fr".aafrir-" g.ttítk"tt. In rf95 door 'het Uo9.t U1i Rinpoche

[r..ftt gekoáen. Door het Éó.i. g.gttp"n wilde ik de schrij-

u". nr"ó leren kennen. Toen heblk-voór het eerst een kleine

"ilfaï""í" 
retraite sedaan in Duitsland' Sindsdien heeft het

rne nlá meer losfelaten. Ik ben eigenlijk Duitse van oor-

roro"n 
"" 

*"s toen"lerares in Duitsland' Ik ben gescheiden en

"i" ;"ï. later leerde ik op een conferentie Hans kennen' een

N"aárt"ttdt" man. Tweèëneenhalf jaar later ging ik naar

Nederland, samenwonen en een tijdje later trouwen' Samen

ir"dd"; ;; toen vier kinderen' Dat was behoorliik heftig' ze

waren allemaal van dezelfde leeftiid'
Miin leven was heel vol. Ik had vier kinderen' Hans was een

ffi;iii ";; het opbouwen en we hadden de Dharma' vol'

À^^r'rr", rijk. Máar ook inspannend en turbulent'
T";; k*;* de grote gebeurtènis, Hans overleed plotseling.in

zooo. Van het áomát dat hii het wist tot het moment dat hii

overleed waren er Precies 6 weken'
OJ *"t, naast d; kennismaking met het boek en met

íi"oo.né, het cruciale omslagpuni in mijn leven' Vanaf dat

-àÁ""i ft.U ik alles stuk vooi-stuk losgelaten in mijn-leven'

É". É.gott met Hans, die heb ik natuuilijk niet vrijwillig los-

n.i"t."ï Dat overlrryam me. Maar alles daar oprrolgend ervaar

ir. ".ftl"*ids 
een grote zegen. Toen Hans leefde dacht ik dat

it r,i"t rona"r hem-zou kuinen. Toen was de prioriteit niet de

;ï;;;;;;"r de relatie. En alles wat daaraan verbonden is'

dit leven. Dharma was een belangriik onderdeel maar feitelilk

niet de prioriteit. Soms misschieá in miin hart' maar ik koos

i".rr?àii.rtir. uto. d" kinderen en Hans' Als ie kinderen hebt

is dat een soort automatisme. Dat is je leven, daar heb ie ver-

antwoordelijkheden.

Toen Hans stierf ontstond ineens een gigantische ruimte'

Maar tot mijn grote verbazing werd ik niet helemaal neerge-

maaid door pif à en verlies en angst, maar kwam er ineens een

;;; kt;.hi;tij. Een inspiratieïaarvan,ik voelde dat ik die

aan de Dharma en aan Rïnpoche te danken had' Iets wat ik

*it*fti"" tfteoretisch wist was nu diep voelbaar gerrorden' ik

;;t;; zeker dat Rinpoche en de dharma werkelijk miin toe-

utrriti *"r.rr. Ik vonà daarin tot miin eigen verrassing- een

tàáítoJ.* en diepe veiligheid, vertrouwà en zekerheid' die

*q a. kracht gavei o* ó.t dan alleen te overleven' Ik kon

oDeens in miin eigen energie en kracht komen' die ik bliik-

;á;;;;il; i"i"ït. te pasïen had weggehouden' vanuit het

iif,.# à"iif. ronde. ielatie niet zo,f-kuttnun bestaan. Ik

t*"rtial.ftt"r bij mezelf. Door de dood van Hans werd ik uit

mijn concePten gegooid.

Ik had ineens een enorme ruimte om helemaal voor mijn spi-

rituele ontwikkeling te gaan. Er was niets meer wat me tegen'

ii*iá.-p. kinderen"gin-gen binnen twee j.aar het huis uit' ik
it"ïï"t rr"aii;r""*J.ttí ik heb de therapieën die ik gaf afge-

rond, ik heb alles afgebouwd'
ik;tlà; lt.t tott *ó.den, ik wilde alles radicaal verzaken' zo

irà" if. 
".f. 

*el een beetie, alnjd ryo/"' Ik dacht' dat ik 'er' dan

h;;;"lti en het diepst kom. buó ik meteen een 'mo (divina-

iiài 
"""ut"n"", 

ik wilde alle geloften meteen gaan leven en zo'

Ëí,""" i.tí"* de grote klap, de 'mo was negatief!

it ii.iÀÀ""f de 
"kluts kwiit' Hoezo ik niet' mag niet?

Faalsevoelens , zo van'oh, ik ben niet zuiver genoeg" mis-

schiËn ben ik een slecht mens."

Ik ben toen in het Rigpa-centrum gaan werken' Weer hard

""*"ïftlt, 
if zou *el Ëèns wat laten zien' Toen ben ik inge-
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stort, compleet uitgeput,
het was afgelopen met die
mooie ambitieuze plan-
nen, ik ben zwaar terugge-
floten anderhalf jaar gele-
den. Daar ben ik nog
steeds genezende van.
Maanden kon ik niets
meer. Dat was zo n klap
voor mij! Allemaal ambitie.
Ik ben hard miln patroon
tegengekomen van laten
zien dat ik powerfirll en de
beste ben en 'er voor ga'.
Ik moet presteren om te
bewijzen dat ik iets waard
ben. Compleet uit contact
met wie ik werkelijk ben!
In deze anderhalfjaar heb
ik daardoor geleerd los te
laten. Dat wat ik daarvoor
met een grote mond aan
de buitenkant al gedaan
had-er was al bijna niets
meer \ryat ik niet had losge-
laten-moest ook nog van
binnen gebeuren.
De beoefening is bij dit
proces van ontdekken hoe
mijn geest werkt, heel
belangrijk. En andersom,
mijn houding tot de beoe-
fening wordt ook gezui-
verd en duidelijk. Ik heb
moeten leren vertrouwen
te ontwikkelen, erop te ver-
trouwen dat het goed is als
ik aan Guru Rinpoche
denk en zeg "alstublieft
help me, ik ben zo bang en
ik ben zo ziek. Ik zou heel
graag willen beoefenen

I

maar ik ben gewoon te slap en te moe". En dan diep vertrou-
wen dat het dan goed is. Daar heb ik zoveel moeite mee om
dat vertrouwen te voelen, te hebben.

GJ: Zo legt de beoefeníng de bosíspatronen bloot die je hebt met de
díngen ín het leven.

fa, je gaat in wezen met de dharma, en dus ook met de beoe-
fening, en dus ook met de leraar op precies dezelfde wijze om.
Dat wordt inderdaad blootgelegd en dat vind ik zo fantastisch aan
de Dharma. De inherente explosie, en de kracht van de Dharma.

Wat ís volgens jou íntegratie?
Verlicht zijn is integratie. Maar op het relatieve niveau bete-
kent het voor mij werkelijk een goed mens te worden. Om
niet meer te projecteren. Dat is voor mij toenemend het cen-
trale punt dat ik in staat ben om niets wat op mijn pad komt,
innerlijk of uiterlijk, uit de weg te willen gaan. Of omgekeerd
vol verlangen me erin te willen gooien en me te verliezen. Om
alles als mijn pad te zien, te ervaren, te gebruiken. Alles naar
mijzelf toe te trekken. ''Waarom word ik nu boosl'. Waarom
maakt het mij nu zovan slag als iemand me gekwetst heeft of
ogenschijnlijk heel naar tegen me doetl Waarom kan ik niet
in gelijkmoedigheid verblijven, door blijven ademen en den-
ken 'dank je wel voor de les'l Het gaat er mij om de kracht te
ontwikkelen om dat bij alles te doen, in negatieve en positieve
situaties. Dát zien! Dat steeds meer zien en daar dan geen oor-
deel over hebben. Er bijna over glimlachen en dan zeggen'het
is allemaal mijn geest'. Niet meer en niet minder.
En ik heb zoveel, zo oneindig veel middelen aangereikt gekre-

moet hebben om te zeg-
gen, 'okee, hier ben ik,
kwetsbaar en open, en ik
ben bereid om alles te
omhelzen en alles te ont-
vangen wat zich ook maar
aandient'.
Ik kom er steeds dieper

achter dat het niet uit maakt waarmee je werkt. Of je dat nou
in een relatie doet, ofzonder relatie, ofdat je dat als non doet
of als moeder of als workaholic, het maakt allemaal niet uit!
Het beslissende is dat je bereid bent om met je geest te wer-
ken. En daarin natuurlijk vaardig te zíjn, want als je alleen
maar roept 'ik wil met mijn geest werken en verder doe je
niets dan gebeurt er niet zoveel. fe moet dus wel ook een vorm
van discipline ontwikkelen om beoefening te doen omdat dat
de middelen zijn om onderscheidingsvermogen te ontwikke-
len, om i.iberhaupt te zien wat er in je geest plaatsvindt.
Voor mij is het belangrijkste middel het onderricht. Ik heb
heel veel tapes geluisterd sinds ik bij Rinpoche ben. Ik had tij-
den waarin ik de walkman als een soort versiering op mijn
hoofd had vastzitten. Er was geen middel sterk genoeg om
mijn geest te kalmeren. Het enige dat hielp was om in plaats
van naar mijn eigen gossip te luisteren, naar Rinpoche te lui-
steren. Ik ga nog regelmatig met een tape naar bed, om met
zijn woorden in te slapen en niet met mijn woorden..
Want Rinpoche laat zien wie je werkelijkbent, dat de enige die
me gelukkig kan maken, mezelf kan bevrijden, ik zelf ben. Ik
heb daar wel hulp bij nodig, bijvoorbeeld van hem, maar hij
heeft nooit gezegd 'ik zal het doen, ik zal je gelukkig maken.
Nee, hij heeft gezegd 'kijk goed naar mij en luister naar mij
en dan zal jij in staat zijn zelf gelukkig te zijn en jezelf te
bewijden en weer samen te vallen met wie ie werkelijk bent.'
Door zijn liefde en zijn oneindige compassie is hij bereid mij
te helpen.
Hij is geïncarneerd in een lichaam zodat wij een verbinding
met hem kunnen aangaan en verlichting bereiken!

.G. 4

\!!3 :i

gen om eÍ mee te werken.
Dat is voor mij integratie.

En wat ís het belangrijkste
advíes wot je ilaarover hebt
gekregen?
Als Rinpoche zegt "Dorft
go there", dan bedoelt hij
in mijn opvatting: blijf
hier, keer je geest naar
binnen en hou op met je
projecties achterna te
lopen en te denken 'dáár
is het'. Daar is het gevaar
en dat moet ik afweren of
daar is de roem, geluk of
tevredenheid en daar
moet ik achteraan.

Wat blffi er dan over?
Eigenlijk blijft er dan
alleen maar...

[er valt een plotselinge
stilte, en dan na een paar
lange seconden:]

]a, dat is ook wat het
beangstigend maakt. Er is
niets meer om je aan vast
te houden. Niets meer om
je aan te hechten of mee
te indentificeren. Er is
opeens alleen maar open

steeds
moed

ruimte, waarin
weer opnieuw

le
de
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VERSLAG PAASRETRAITE ENGETAND
ooon Knnrn fowrrns

Dat ík mezelf vol overtuigpng en rnoedhad aongemeld voor de retraite in Hertfordshire, Engeland, (mijn eer-

ste echte retraite) werd steeds onbegríjpelijker noormate de datum van vertrek noderde. Vol twffil en verzet

vertrok ik naar Londen. Met verzet komt ook ha lijden. Ik weet het. Blijkbosr wílde ik nog even líjden want

ik bleef me wentelen in mijn verzet.

Maar eerst nog twee dagen samen
met mijn man in de wereld die sam-
sara heet, oftewel: Londen. Londen is
geweldig! Ben zo gelukkig met mijn
geliefde dat gehechtheid op de loer
ligt. Dit herkennende kan ik ztjn in
het moment. Wetende dat achter alles
de waarheid van vergankelifkheid
schuilgaat en dat beweging de essen-
tie is van alle bestaan geniet ik extra.
I(an mijn gehechtheid aan geluk toch
niet helemaal loslaten met als
dat ik op ri april huilend
neem van mijn man en in de trein stap die me naar
Hertfordshire brengt. Al vrij snel zien mijn tranen er tamelijk
zinloos uit. Ik besluit me zo open mogelijk op te stellen en te
zien wat er lcomen gaat. Ben jarenlang een ster geweest in me
druk maken. Heb geleerd dat dat niets verandert aan wat
gebeuren gaat. De mogelijlàeid om i.p.v. een 'worrier' een
'warrior' te zijn geeft zoveel ruimte dat die keus me tegen-
woordig wat makkelijker afgaat.
De aankomst verloopt soepel en de locatie is prachtig. We
beginnen zaterdagavond met een
Tsok. 'Everything is fine, no discrimi-
nation. Ik offer mijn ego.
De volgende dag tijdens de eerste
teaching van Sogyal Rinpoche hoor
ik hem het volgende zeggen'When
you leave your home, half the dharma
is done. When you leave your house,
you leave some of your habits too.
Make a commitment. Everything
depends on your motivation. With
our thoughts we make the world'.
Meteen heeft Rinpoche miin aan-
dacht. Ik besluit me over te geven
aan deze retraite.
De dagen hebben een duidelijke structuur. Ik begin de dag
met de Ngóndro beoefening en siuit de dag er ool< mee af.
Tussendoor krijgen we veel teachings over 'Turning suffering
and happiness into enlightenment'. Regelmatig biggelen er
tranen van ontroering over miin wangen. Wat een geluk dat ik
daar mag zljn en zoveel inspirerende woorden tot me mag
nemen. Vraag me af hoe vaak ik ze nog zal moeten horen om
ze te kunnen naleven. Reaiiseer me
aan hoeveel vervuiling we dageliiks
worden blootgesteld. Radio, t.v., com-
puter, krant, telefoon en andere
onzin. Naarmate de reiraite duurt
voel ik me schoner worden. Na een
paar dagen ontdek ik tot mijn grote
verbazing dat ik miin man en miin
fijne leventje thuis nog niet gemist
heb. Dit is een totaal nieuwe en bijna
beangstigende ervaring voor me. Ik
herinner me uit een les van een paar
weken geleden de zin: 'Dont sit there

missing something when you already
have yourself: Why do you miss
somebody) Actualiy when you miss,
youre missing yovr true nature'. En
ik besefdat ik heel erg in contact ben
met mezelf. Met mijn ware natuur.
En dat er dus niets te missen valt.
Alles is in mij. Zelfs alle boeddhas
zijn niet buiten ons maar in de
natuur van onze geest.
Aan het einde van de week mogen we
blessings ontvangen van de Kutsab.
Dit is een beeldje dat de blessing van

Guru Rinpoche zelf tn zich draagt en gemaakt is door een
leerling van Guru Rinpoche. Ik begrijp dat het beeldje een
dierbaar bezit is van Sogyal Rinpoche, wat hij voor ons mee-
neemt opdat de blessing van Guru Rinpoche onze geest bin-
nen mag gaan. Als il< voor het altaar kniel en me buig voor het
beeld is dat voor mij een moment van totale overgave. AIs ik
weer opsta rollen opnieuw de tranen over miin wangen. Alsof
ik voor het eerst echt begrijp wat toevlucht nemen is. Dat het te
maken heeft met vertrouwen. Met vertrouwen in de boeddhas

en in mijn eigen boeddhanatuur.
Vertrouwen in het leven zelf. In dat
gebeurt wat moet gebeuren. Niet van-
uit een fatalistisch gevoel maar juist
vanuit een gevoel van betrokkenheid
naar het leven toe. Dat het leven zelf
de antrvoorden in zich draagt.
Wanneer de retraite na tien dagen
voorbij is voel ik me zó rijk. Zo vol en
zo leeg tegelifk. Alles is goed. Het was
goed om daar te zijn en het is goed
om weer naar huis te gaan.
Ik heb zóveel geleerd.

Inmiddels zljn er weken voorbij. Het herlezen van mijn aan-
tekeningen geeft me nog steeds een warm gevoel rondom
mijn harlstreek. Hoe is het toch mogeliik dat achter ieder woord
dat Sogyal Rinpoche zei de wijsheid van eeuwen boeddha-
schap schuil lijkt te gaanl En dat ik er soms nog iets van lijk
te begrijpen ook!
De retraite heeft een diepe indruk op me gemaakt. De enorme
uitdaging die ik voelde om werkelijk te integreren, om een

definitieve streep te zetten onder zeu-
ren en moeilijk doen, is een beetje
afgezwal<t. Langzaam sluipen er weer
gewoontes in mijn vertroebelde
geest. Maar dat ik werkelijk alles (ik
bedoel echt alles) op miin pad kan
gebruiken als middel tot verlichting
is een diep weten. Dus ik kan me niet
meer verschuilen achter onwetend-
heid. Het gereedschap wat me tijdens
de retraite is aangereikt vraagt om
onderhoud. Maar weggooien gaat
niet meer. Het pad biijft het doel.

fr1^í.yyl
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VERSTAG RETRAITE HoMBRoICH
,,TïIRNING 

SU F F ERTNG AND EIAPPINESS

INTO ENI IGETTENMENT

noon Prrrrn Z.q.wrN

Morrvetrr
Omdat ik tijdelijk een overvloed aan vrije tijd had en altijd
hongerig ben naar nog meer kennis over de Dharma besloot
ik eind maart om naar Hombroich te gaan. Dharma-vrienden
Annie, Saskia en René gingen ook, dus dat maakte het nog
leuker. De stemming in de auto was opperbest vooral omdat
we vermaakt werden door Seb, de r jarige zoon van Rene.
Zowel vader als zoon genoten van de aandacht.

Vr nwacrrrrrtcrr.t
De naam Raketenstation Museuminsei Hombroich maakte
me nog verwarder dan ik normaal gesproken al ben. Zouden
we ies van Rinpoche ontvangen op een plaats waar raketten
staan of ooit gestaan haddenl Zou de organisatie door de
Duitse sangha weer zo voortreÍfelijk zljn zoals in l(rchheiml
En het allerbelangrijkste: na alle enthousiaste berichten uit
Engeland over de paasretraite, hoe zou Rinpoche ons uitdagen
om lijden en geluk in verlichting om te zettenl En hoe zouden
we zelf onder zijn lessen zijn?

Hrr vooner;r
Zoa\s in Kirchheim was het de in mijn ogen voortreffelijke
Elisabeth Nowotny die ons informeerde in welk stadium de
teachings van Rinpoche zich bevonden. Zij wees erop dat het
onderricht onstaat uit Rinpoche's wifsheidsgeest en geinspi-
reerd wordt door de omgeving. Die omgeving was in
Haileybury (Engeland) zeer inspirerend geweest want er wer-
den verschillende fragmenten daarvan op video vertoond.
Rinpoche benadrukte in de video van 17 april dat je je iedere
keer weer af moet vragen met wat voor motivatie je hier bent
en dat je bij iedere beoefening opnieuw naar je motivatie moet
kijken. Uit een andere video bleek dat verwarring vergankelijk
is. Een hele geruststelling voor mij.

Trnuc vAN Noorr \x/EGGEwEEST

Iedere keer als je Rinpoche ziet, blijfje je verbazen over zijn
charisma, wijsheid en veelzijdigheid want terwiil hij lesgeeft,
heeft hij oog vooÍ ieder detail. In het begin was ik veront-
waardigd als een ijverig sanghalid publiekelijk terechtgewe-
zen werd maar ik begin nu een beetje te snappen wat
Rinpoche's bedoeling is. Hij wil dat wij leren, leren en nog
eens leren en het moet ons niet uitmaken welke manier hij
daarvoor gebruikt.
Het viel me in Hombroich op hoe liefdevol en ontspannen
Rinpoche was en dat zljn onderricht over geluk en lijden in
verlichting veranderen zeer diepgaand was. De tekst van de
Derde Dodrupchen fikme Tenpe Nyima was o.a. gebaseerd op
onderricht van Shantideva'hoe lijden te accepteren. Wat mij

,,

vooral raakte waren de volgende uitspraken van Rinpoche:
. Onze geest kan getransformeerd worden
. Lijden en geluk hangen volledig van onze perceptie

en houding af
. |e kunt alles op het pad gebruiken om te veranderen
. Wij weten niet hoe we met geluk om moeten gaan want we

zljn zo gewend aan lijden
. Voel je verantwoordelÍjk voor het geluk en lijden van anderen

Tijdens de vier dagen nam Rinpoche ons aan de hand mee
door de tekst, waarbij hij zelf lachend vaststelde dat we na drie
dagen nog steeds op pagina één waren. Ondertussen had hij
diepgaand les gegeven over de betekenis van de titel en van de
hommage.

De tekst viel uiteen in vier onderdelen:
r. hoe je lijden kunt gebruiken op het pad naar verlichting

gezien vanuit de relatieve waarheid
z. hetzelfde maar gezien vanuit de absolute waarheid

3. hoe je geluk kunt gebruiken op het pad naar verlichting
gezien vanuit de relatieve waarheid

4. hetzelfde maar gezien vanuit de absolute waarheid.

Het diepgaandste ervoer ik het onderricht over Milarepa en
het bezoek van een aantal geesten aan zijn grot. Dit bena-
drukte Rinpoche ook tijdens zijn bezoek aan Amsterdam in
de VU op zes mei. " It is the aversion to harm and the attach-
ment to happiness which create suÍfering".

INrrcnanrr
Op de laatste dag was ik nogal ziek geworden, wat me vaker
op een retraite is gebeurd. Nog net op tiid voor het afsluiten-
de onderricht die dag aangekomen, hoorde ik dat Tom Geist
was overleden. Tom was jarenlang de vaste vertaler van
Rinpoche in Duitsland en was snel en vrij onverwacht gestor-
ven. De Guru Yoga en Phowa beoefening maakten niet alleen
diepe indruk op me maar door het zingen van de Vajra Guru
Mantra leek het wel of alle pijn in me plotsklaps was verdwenen.

Rinpoche sloot af met een opmerkelijke uitspraak:
lijden dat je al hebt gehad; het heeft je geholpen
vinden. Ik probeer me iedere dag aan het volgende te

Dank al het
fe geluk te

herinneren:

May I be sble to tum sffirtng into the Path
May my life be useful

May I occomplish what my tnssters tought me.
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FTNDTNG PEacE rN A TnouBtED WoRLD
VnnoE vTNDEN rN EEN vEE LBEwIGEN wERELD
OprNannr r.EzrNG vaN Socyer RrNpocrrr op 6 rvrrr 2003 rN DE AUrÁ vAN or Vnr;r Ur.rrvrnsrtrn Ausrrnoeu.
Doon furr Lrrsrrnc

Op weg naar de teaching die Sogyol Rinpoche vanovond ín de VU zal geven, vraog ík me of hoe Rinpoche

het thema: 'fi.nding peace in o troubleil world" zal benaderen. Vrede vinden in deze onrustige wereld, is wel

precíes ha thema voor d.it moment. Vonochtend kreeg ík drte mailtjes of ik ile actie van Amnesty

Intematíonol wilde steunen om ile Nigertaonse Amina Awol te reililen von een ilood door stenigl.ng. Ze zou

een buítenechtelijk kind gekregen hebben. Op de roilio hoor ik een verslag von de herdenking van de mooril

op Pim Fortuyn, en verder beroertng omdat twee mannen door de ruiten van woonhuizen zijn gaan schieten

om Albert Heijn af te kunnen persen.

Wíe kan er nogvredigleven in deze werelil?

Na een introductie en een moment van stilte komt de meester
binnen. Blootsvoets installeert hif zich op zíjn stoel, en dra-
peert een rode deken over zijn gele pij. Een persoonlijk assis-
tent van Rigpa wisselt op elegante wijze enkele attributen met
Rinpoche uit. Het onderricht kan beginnen.

LT;oTt.t EN GELUK GEBRUIKEN
OP IIET PAD NAAR DÉ VERIICHTING
Rinpoche vertelt dat het onderrichï zal gaan over een tekst die
hij aan het vertalen is. Wij hebben allemaal een Nederlandse
vertaling ervan gekregen. Het is een tekst van fikme Tenpe
Nyima. Het is zo n ongeloofliike teaching, zegt Rinpoche. Zo
compact. Hij brengt meer dan honderd andere teachings
samen tot één beknopte tekst. Rinpoche denkt minstens tot
middernacht nodig te hebben om ons enigszins in de teaching
in te wijden. Dat is waar, maar hij zegt het vooral om ons aan
het schrikken te maken: o, dan mis ik mijn trein en zo.

De teaching bestaat uit vier onderdelen. Er wordt behandeld
hoe lijden, en hoe geluk op het pad gebruikt kunnen worden.
Beide onderdelen zullen zowel vanuit de relatieve als vanuit
de absolute'ivaarheid benaderd worden.

Lijden en geluk zijn niet afhankelijk van externe situaties.
Beiden zijn afhankelijk van hoe je de dingen waarneemt, van

fe eigen geest. Lijden en geluk gebruiken op het pad van de
verlichting, is dus een kwestie van het gemoed trainen. Als je
je geest kan beheren, wordt het leven wonderbaarlijk. Dit
onderricht laat ons zien hoe je zowel lijden als geluk kan
gebruiken als een bron van kracht. Eigenlijk leert het ie hoe je
met letterlijk alles je voordeel kan doen. Hoe je alles dat je
overkomt kan meenemen op je pad.

len je gemoed zo in beslag gaan nemen, dat je niet meer de
ruimte hebt om geluk te kunnen zien, ook al ligt het voor het
grijpen.
Het is daarentegen ook mogelifk "pfft" te zeggen tegen de
moeilijkheden die 

f 
e pad kruisen. Dan zal het probleem aan

kracht inboeten, en je hebt er weinig last meer van.
Het is dus je houding die bepaalt of je lijdt of niet.

Als je in staat bent om te accepteren dat negatieve ervaringen
bij het leven horen en natuurlijk zíjn, dan kan je ophouden je
problemen als een soort samenzwering tegen jou te zien. fe
angst kan afnemen, en de hindernissen op je weg roepen
steeds minder heftige emoties op. Langzaamaan vormt je
geest zich om, en verandert je waarneming van de problemen
op je weg. Het vreemde is dat door een dergelijke houdings-
verandering ook de omstandigheden lijken te veranderen.

Ter illustratie vertelt Rinpoche het verhaal van de leerlingen
van de Boeddha die terug komen rennen als ze van hun mees-
ter moeten mediteren in het enge bos, dat bevolkt wordt door
nare boomgeesten. De Boeddha stuurt hen weer terug het bos
in, maar dit keer zljn zljn leerlingen bewapend met een beoe-
fening: die van de lieftlevolle vriendelijkheid. Eenmaal in het
bos aangekomen herhalen zíj de wens: "moge jij gelul&ig
zljn, moge het goed met je gaan'. Daardoor verliezen zehun
eigen angst voor de bosgeesten, maar zli zetten ook hun
plaaggeesten op het andere been.

Als je zelfvan houding verandert, zal je innerlijk erdoor ver-
anderen. En zo kom je tot een staat waarin ie teweden bent
met wat je hebt. fe hoeft niet altiid méér te hebben. Negatieve
emoties zullen nog wel opkomen, rnaar ze kunnen in ie geest
geen schade meer aanrichten, omdat je ze kunt laten voor wat
ze zíjn: je eigen percepties van de werkelijldreid.

Ik geloofdat het Shantideva was die de volgende raad gaf:
als je iets aan een probleem kan doen, dan hoefje ie er niet
ongelukkig over te voelen; als je er niets aan kunt doen, helpt
het ook niet om je er ongelukkig over te voelen.

Lr;orlr ALs BoNDGENooT
Rinpoche raakt nu echt op dreef. De behandeling van de tekst
wordt voortdurend onderbroken door kleine grapjes. Om ons
wakker te houden, zegtlníj. De zaal leeft met Rinpoche mee.
Een keer vraagt Rinpoche zelfs om de Sanskriet vertaling van
een Tibetaans woord, tot grote hilariteit van de toehoorders.

Lr;orN rÁTlN vooR wAT rrET rs
Rinpoche begint met het hoofdstuk "lijden' vanuit het per-
spectiefvan de relatieve waarheid, en gedurende deze teaching
zal hij ook niet verder komen. Maar dit is denk ik voor ons
waarschijnlijk toch het belangrilkste onderdeel.

fe zou denken, dat iedereen zo snel mogeliik van zíin proble-
men af wil zijn, en zo rrrin mogelijk wil lijden. Maar het tegen-
deel is waar. Mensen blijken zelfs een soort verslaving aan
problemen te hebben, en alleen de negatieve dingen waar te
nemen in wat hen overkomt. AIs je dat doet, raak je zo gecon-
ditioneerd door zorgen en verdriet, dat uiteindelijk het klein-
ste probleem al angst bij je oproept. Negatieve gevoelens zul-38



Iemand doet nog een poging, tevergeefs. Wij moeten hem het
antwoord schuldig blijven.

Vanuit de inzichten die Rinpoche tot zover met ons gedeeld
heeft, kun je de eerste les van deze teaching begrijpen. Het
gaat er om de houding niet te willen lijden te laten varen. De
tweede les van deze teaching is hoe je je eigen moeilijkheden
kan leren zien als bondgenoten op het pad. Problemen niet
langer als vijanden zien, maar als voedsel voor verlichting.

Als voorbeeld vertelt Rinpoche het verhaal van de uitgeputte
Milarepa, die als gevolg van totale ondervoeding geesten
begint te zien. Eerst ziet hij zíjn leraar Marpa, die hem een
wijze raad geeft. En als hij dan verheugd zijn grot binnengaat,
blijken allerlei vreselijke demonen bezit genomen te hebben
van zíjn woning. Milarepa denkt dat dit dan misschien de
plaatselijke godheden zljn, en begint zijn beoefeningen. De
demonen zijn niet erg onder de indruk, en gaan gewoon door
met Milarepa pesten. Milarepa probeert nog het een en ander
om de boze geesten te verjagen, totdat hij zich opeens reali-
seert dat die demonen een product van zljn eigen geest ziin,
en dat het dus niet erg zinvol is om te proberen ze te verjagen.
In plaats daarvan verwelkomt hij nu de kwelgeesten, en
nodigt hen uit voor het eten. Hij verzoekt hen al hun vrienden
te inviteren en gebruik te maken van alles wat 211 denken
nodig te hebben. Wat er toen precies gebeurde weet ik niet
meer. Maar in ieder geval transformeerden door de houdings-
verandering van Milarepa de omstandigheden dusdanig, dat
dit een keerpunt is geweest in de ontwikkeling van Milarepa's
geest. Er lijken dus meer zegeningen voort te komen uit moei
lilkheden dan uit voorspoed.

Heb je het ook doorl Kort samengevat zegt Rinpoche in deze
Iezing: Hoe kan je lijden op het pad naar de verlichting
gebruikenl Door niet meer te lijden! Hoe wonderlijk is de
Dharmal

Brcorvrrxc A wARRroR, Nor A woRRrER
Hoe kan het onderricht je helpenl Het onderricht leert je je
eigen denkbeelden over geluk en ongeluk onder ogen te zien.
Daarnaast ontsluiert het beetje bij beetje de ware natuur van
je geest. AIs je gaat inzien dat geluk en ongeluk eigenlijk een
soort hersenspinsels zijn, dankan je je gehechtheid eraan los-
laten, en krijgt je Boeddhanatuur steeds meer de ruimte.
Maar daarvoor moet je wel beoefenen. Er staan ons vele
methoden en technieken ter beschikking. Het gaat eÍ om dat

je zelf op vaardige en inventieve wijze ontdekt welke metho-
den voor jou op welk moment zinvol zijn. Door regelmatige
beoefening kun je geleidelijk aan een kracht ontwikkelen, die
je sterkt in je moed, en je in staat stelt om zelfs de grootste
moeilijkheden het hoofd te bieden. Zo kun je angst en lijden
op je weg gebruiken om negatief karma te zuiveren, en steeds
meer een heel mens te worden.

Als je in staat bent om met negatieve dingen om te gaan, kun
je ook rustig sterven. Als je sterft moet je met iezelf in het
reine zijn gekomen. Daartoe dient het spirituele pad, en daar-
toe dient uiteindelijk ook deze teaching.

Arsrurrrr.rc
Nee, het kan niet waar zljn! Net als de vorige keer schijnt
Rinpoche weer een slapende toehoorder in het publiek ont-
dekt te hebben. En wéér bij de gereserveerde plaatsen(!). Zou
hij soms een vaste slaper meenemen naar elke lezingl

Maar alle gekheid op een stokje, hij moet nu toch echt gaan
afronden, want zelfs aan de vrijheden van de Vrije Universiteit
blijken grenzen te zitten. Het is bijna elf uur, en over een paar
minuten moet de zaal ontruimd zljn. fammer dat hij de
teaching niet heeft kunnen afmaken. Aan het deel "geluk
gebruiken op het spirituele pad" zijn we niet eens toegeko-
men. Daar ben ik nu wel extra nieuwsgierig naar geworden.

Rinpoche drukt ons op het hart de tekst grondig te bestuderen
en ter harte te nemen. |e doet hem daar een groot plezier mee.
Onder warm applaus verlaat hij de zaal.

fammer dat het al afgelopen is. Weer op de snelweg richting
Wageningen denk ik na over de vraag waarmee ik op weg ben
gegaan. De teaching was gericht op het vinden van een per-
soonlijke vrede in deze rumoerige wereld. Op dat vlak waren
er vele wijze lessen te leren. Lessen die ik zeker ter harte zal
nemen. Maar hoe moet ik met het weselijke lot van Amina
omgaan? Ik kan toch niet zeggen'. ik kan het niet oplossen,
dus waarom zou ik me er druk over makenl Hoewel de titel
van de teaching het suggereerde, is de dimensie van de "veel-
bewogen wereld" niet ter sprake gekomen. Ik zie wel in, dat ik,
als ik het geleerde doortrek naar de kwestie Amina, voorlopig
maar een ding kan doen: de gevraagde handtekening naar
Amnesty stuÍen. Ik hoop vurig dat Amina die wrede en
onrechtvaardige dood bespaard zal blijven. En dat Rinpoche
snel terug komt om het onderricht af te maken. )9
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Ernsrr oec
Vlak voordat ons vliegtuig ging landen, brak het wolkendek
open en werd het heuvelige landschap van zuid-west lerland
zichtbaar: een hobbelige lappendeken van stukjes bruine
akkers en knalgroene weilandjes. Na het ophalen van de
bagage troffen we de boer die aan mij een vakantiehuisje heeft
verhuurd, en die zo vriendelijk was mij van het vliegveld in
Cork af te halen. Zijn naam is Sean en hij deed zijn uiterste
best om het hele gezelschap (fessie, Herman, IQrel en ik) in
zijn kleine jeep te laden, met de grote koffers op het dak. De
eerste minuten van de reis kijk ik verbaasd naar het linksrij-
dende verkeer: ik vind het eng en ben blij dat ik niet zelfhoef
auto te rif den. Na een tocht van drie uur over hobbelige wegen
door een steeds woester en kaler wordend landschap, komen
we aan in Dzogchen Beara.
Het gezelschap wordt uitgeladen en ik vertrek meteen weer
met Sean om me te gaan nestelen in het vakantiehuisje. Dat
blijkt een aardig arbeiderswoninkje, vol met tweedehands
meubeltjes, een open haardje waar je turfulokken in moet sto-
ken en verder voorzien van de noodzakelijke gebruiksvoor-
werpen. Ik schuif de tafel voor het raam met uitzicht op een
wei met schapen en een omlaag glooiend heuvellandschap
met heel in de verte nog een klein stukje zee.
Dezelfde dag nog ga ik de fiets uitproberen die de boer voor
me heeft gereserveerd. Het is een oud karretje met slechts 5
werkende versnellingen, maar alla, het eerste stuk loopt
omlaag en dat gaat prima. Er is bijna geen verkeer op het bin-
nenweggetje, maar de eerste tegenligger kijkt een beetje nors
en gaat maar moeizaam voor me aan de kant. Enfin, zeker
geen wielrijders gewend hier. Ik fiets verder, en geniet met
volle teugen van het besef hoe leuk veranderlijlJreid soms is:
's morgens nog in de spits in Amsterdam en in de namiddag
op een fiets door het Ierse heuvelland.
De volgende tegenligger is een mevrouw die op haar rem gaat
staan en druk begint te gebaren. Zouze iets nodig hebbenl Ze
ziet er vriendelijk uit dus ik keer om en vraag wat er is. Het
antwoord is onthutsend: "Your driving on the wrong side of
the road!" Ahhh, helemaal vergeten! Uitvoerig bedank ik haar
voor het redden van mijn leven. Met verhoogde mindfullness
vervolg ik mijn fietstochtje, en kom tot een volgende ontdek-
king: omhoog fietsen is véél zwaarder dan omlaag. Zo zvtaar
dat ik geregeld moet afstappen en de heuvel op lopen. Dat

belooft nog wat voor de afstand van mijn huisje naar
Dzogchen Beara (t 8km) die ik elke dag fietsend wil afleggen.
Mijn uitputting na het fietstochtje zorgt overigens wel voor
een prima eerste nachtrust.

Twrror onc
De volgend ochtend regent het pijpestelen uit een somber laag
wolkendek met harde windstoten. Ik hou mezelf flink bij het
idee aan de komende fietstocht maar gelukkig blijkt mijn
huisbaas een echte bodhisatva te zijn. Hij biedt me aan om
me met de auto naar Dzogchen Beara te brengen met de fiets
op het dak. Daar eenmaal aangekomen begint de vreugde van
het weerzien van zoveel shedra-genoten van vorige jaren. Het
lijkt wel of we elkaar nog maar pas gezien hebben. Wat bij-
zonder: al die mensen uit Engeland, Frankrijk, Duitsland,
Amerika en Australie die na een jaar weer bif elkaar zljn om
de Dharma te bestuderen. Pas dan zie ik het overweldigende
uitzicht vanuit de shrineroom. Hoog boven de klippen van de
rotskust hangt Dzogchen Beara en het uitzicht over de oceaan
is zo weids en onbegrensd als, nou ja als een oceaan dus. Hier
zitten en kijken is beoefenen.
De eerste dagen van de Shedra wordt er een introductiecursus
gegeven in enkele belangrijke onderwerpen uit de
Abhidharma, zoals de methode van analylische meditatie, de
vijf skanda's en de twaalf Nidana's, de rz ketens van onderling
aÍhankelijk ontstaan. Het is fijn om te merken dat ik sommi-
ge dingen nog onthouden heb van de vorige keer, maar ook
dat je hetzelfde onderricht best vaker kunt horen en toch tel-
kens weer nieuwe aspecten ziet.
Verder ztjn er de gebruikelijke welkomsmededelingen, het
organisatieteam dat als altijd een enigszins overwerkte indruk
maakt, de peptalk van Ian Maxwell die in een uur gevuld met
schilderachtig taalgebruik weet duidelijk te maken wat in vijf
minuten verteld kan worden, en toch is het niet saai. I(ortom,
het Rigpa Shedra circus is weer begonnen en ik begin me al
weer aardig thuis te voelen.

Drnpr, vTERDE EN vrJFDr DAG

Ik ga dus op de fiets heen en weer van miin vakantiehuisje
naar Dzogchen Beara. Dat blijkt een tocht van ongeveer een
uur die mijn huidige conditie verre te boven gaat. Al zwoe-
gend en zwetend draaien mijn gedachten honderd rnaal zo4o



snel als mijn trappers: "waarom moest je zonodig weer vast-
houden aan je onafhankelijkheid, waarom niet gewoon met
een busje gehaald en gebracht worden zoals iedereen? Nu
betaal je de prijs voor je eigenwijsheid, en dacht je soms dat je
nog een jonge vent bent? Straks krijg je nog een hartverlam-
ming van al dat ploeteren."
Volkomen uitgeput en dik bezweet arriveer ik's morgens op
Dzogchen Beara en het duurt een uur voor ik weer op adem
ben. Ik pieker me suf naar oplossingen, een brommer hurenl
Een ander huisje dichterbij zoekenl Maar dan na een tijdje
komen de gedachten weer tot rust. De situatie is nu eenmaal
zoals die is en vanauit een "absoluut gezichtspunt" is het
niet zo'n heel erg belangrijk probleem. Bovendien kan ik nu
's avonds wel naar huis wanneer ik wil en hoef ik niet op een
busje te wachten.
En dan na enkele dagen merk ik dat het beter gaat. Mijn con-
ditie begint te verbeteren, ik ken de route nu beter, ik stap wat
vaker af als ik moe ben, kortom ik begin plezier te krijgen in
het fietsen, het buiten zíjn,het buiten adem zijn, het bezweet
raken. Ik voel me erg levend.

Dr vorcrNpr DAGEN

Dzígar Kongtrul Rinpoche is gearriveerd. Hij zal 15 dagen les
gaan geven over de Abhisamayalamkara, een tekst van
Maitreya over het Prajnaparamita onderricht van de Buddha.
Zijn eerste teaching is overweldigend. Aanvankelijk spreekt
hij bedachtzaam, met veel pauze's in zíjn zínnen. Maar gelei-
delijk aan komt hij "erin" en het onderricht begint werkelijk
te stromen: zonder onderbreking gaat hij door, twee uur aan
één stuk. Over de relatieve en absolute waarheid, over
Shunyata, de "lege" natuur van alle verschijnselen, over de
twee accumulaties, wijsheid en verdienste, en over nog twin-
tig andere hieraan gerelateerde onderwerpen, zo helder, zo
inzichtelijk, zo inspirerendl Hierbij aanwezig zijn is werkelijk
pure rnazzel. Blessing noemen Boedhisten dat dus.
Ondertussen heb ik gemerkt dat er een enorme omweg zit in
de route die ik elke dag fiets. Ik hoef maar driehonderd meter
door een weiland te lopen om drie kilometer heuvelige omweg
af te snijden waar ik twintig minuten over doe. Vanmiddag
heb ik een poging gewaagd en kwam met mijn fiets in een
zornpíg stuk veengrond terecht. Grote stukken moest de fiets
gedragen worden, ik zakte soms tot de rand van mijn laarzen

in de prut, en volkomen uitgeput bereikte ik de andere zijde
van het weiland, precies in twintig minuten! Maar ik geefhet nog
niet op om een kortere route te vinden, ik krijg er nu plezier in.

Et.t oaarNl
Dzígar Kongtrul Rinpoche begint zijn onderricht met het stel-
len van vragen aan de oudere studenten. Wat is Shunyatal
Waarom is het realiseren van Shunyata het einde van de con-
flicterende emoties? Wat is onwetendheid? Wat is de natuur
van onwetendheidl Allemaai van dit soort hele fundamentele
vragen, die tesamen met de antwoorden erop een heel fris
nieuw inzicht geven. 'The daily quiz" noemt hij het al spoedig
en na enkele dagen mag iedereen die een antwoord wil geven,
zljn of haar hand opsteken. Daarna begint het eigenlijke
onderricht, waarbij opvalt dat Rinpoche dit jaar meer dan
vroeger veel tijd besteed aan het overzicht van de te bestude-
ren tekst en de structuur ervan. Het is waarempel regelmatig
zelfs begrijpelijk. Voor buitenstaanders klinkt dit misschien
sarcastisch, maar oude Boeddhistische commentaren op de
woorden van de Boeddha zíjn heel erg ontoegankelijk, en zelfs
met de uitleg van een leraar duurt het meestal een flinke tijd
voordat je er iets van begrijpt. Dat valt dit jaar dus reuze mee!
Gisteren was er de hele dag laaghangende bewolking. In de
shrineroom van Dzogchen Beara is het dan alsof je je in de
wolken bevindt. Tijdens de teaching voelde ik me ineens een
beetje alsof we in een "Celestial realm" waren: buiten trokken
de wolken langs de ramen, binnen zar deleraar te stralen van
Iiefcle, humor en goedheid en sprak over de Dharma. Een
groep studenten zat geboeid te luisteren. De sfeer was zo puur.

Ondertussen heb ik mijn weg door het weiland gevonden
zodat ik de moerassige gedeeltes erin kan omzeilen. Naar
Dozgchen Beara toe boek ik nu een tijdwinst van ro minuten
en dat zijn minuten waarin ik anders over de weg juist een
helling omhoog zou moeten trappen. Andersom is het voor-
deel veel kleiner, en de vermoeidheid van het beklimmen van
het weiland veel groter. Dus dat laat ik toch maar liever ach-
terwege. Zo fiets ik nu elke dag heen en weer, en de tijd lijkt
steeds sneller te gaan. Het eerste deel van de shedra is al weer
bijna klaar, nog enkele dagen en dan vertrekt Dzigar Kongtrul
Rinpoche en komt er een nieuwe leraar les geven. De shedra
is toch echt pure Dharma-verwennerij. 41



LEZERSOPROEP

"'WAT BETEr(ENT BEoEFENING vooR Jou?"
Het winternummer van de Ripga-Nieuwsbrief krijgt ais thema 'beoefening'

Graag wil de redactie daarin een aantal korte bijdragen plaatsen
van beoefenaars uit onze sangha.

Wil iij in ongeveer zeven zínnen aangeven
wat beoefening voor jou betekentl

Het antwoord hoeft niet alles omvattend te zijn,
een onverwachte en lezenswaardige invalshoek is prima.

Het idee is dat we de reacties plaatsen als een soort citaten.
Tezamen geven ze een beeld van beoefening in het dagelijks leven.

fe kunt de citaten sturen naar het redactieadres:
P/a Henk Heerink
Kerkerinklaan 37

zoTr Rl Santpoort
e-mail: H.Heerink@ eudoramail.com

Vermeld alsjeblieft je naam en je stroom. Anoniem is ook mogelijk.
De uiterste inleverdatum is r oktober zoo3.

Hartelijke dank en een prettige zomeÍ,
Redactieteam Rigpa Nieuwsbrief

OPROEP His Holiness
the Dalai Lama
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Vrijwilligers die mee willen helpen het vanZ.H de Dalai Lama aan Frankriik
in oktober van dit iaar goed te laten verlopen kunnen voor meer informatie gaan naar de website:

benevoles @ dalailama-paÍis2 o o j.com
42



VASTT RUBRIEKEN EN AANKONDIGINGEN

Hrr Rrcpn cuRRrcuruM

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

Irttnopucrrr-cuRsus
De introductiecursus is gebaseerd op Het Tíbetaanse Boek van
Leven en Sterven van Sogyal Rinpoche. Sogyal Rinpoche ziet
Het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven als basishandlei'
ding voor degenen die het Tibetaans boeddhisme in het alge-
meen en zijn onderricht in het bijzonder, willen bestuderen
en in de praktijk brengen. Rinpoche onderscheidt in het boek
vier fundamentele thema's, de zogenaamde vier pijlers: medi-
tatie, de geest thuis brengen; mededogen, het wensvervullen-
de juweel in jezelf vrijmaken; devotie en de beoefening van
goeroe-yoga; en reflectie over leven en sterven leidend tot dat
wat daaraan voorbij is, de Natuur van de Geest.

De cursus bestaat uit een kennismaking met de basisprinci-
pes 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 verlich-
te essentie te laten ontwaken. Ook zal aandacht besteed worden
aan het volgen van een spiritueel pad in de moderne maat-
schappij, devotie en de unieke relatie tussen leraar en student.

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 recent onderricht van Sogyal
Rinpoche op audio en video, door instructies en gezamenlijke
beoefening, direct ervaart wat de betekenis van de thema's is
en daarbij ondersteuning vindt om deze ervaring ín zijn of
haar leven toe te passen. Naast meditaties en geleide visuali-
saties zal er ruimte zijn voor het uitwisselen van persoonlijke
ervaringen en het stellen van vragen. De cursus bestaat uit
tien avonden.

Vrnvorccunsussrr.r
Nadat men de introductiecursus heeft gevolgd, of een retraite
met Sogyal Rinpoche heeft gedaan, is het mogelijk om deel te
nemen aan het internationale Rigpa-curriculum. Dit meerja-
rig 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 afge-

lopen jaren op retraites en lezingen over de hele wereld gegeven
heeft. Bij de cursus is een handboek beschikbaar met trans-
cripten en sh-rdieteksten.

Srnoorvr 1

Het eerste jaar van het curriculum ("stroom r") is verdeeld in
drie blokken en daarin worden onder meer de eerder genoem-
de thema's van Het Tíbetaanse Boek van Leven en Sterven nader
uitgewerkt.

Naruunn;rr Gnorr Vnror
Deze cursus, die dit najaar plaatsvindt in Amsterdam,
Groningen en Utrecht, bevat recent door Sogyal Rinpoche
gegeven onderricht, en is bedoeld voor studenten die stroom
r gevolgd hebben en vooÍ studenten die eerder de stromen
gevolgd hebben en (opnieuw) met het recente onderricht ken-
nis willen maken. De Natuurlijke Grote Vrede cursus bestaat
uit 3 blokken van ieder ro avonden (in totaal r jaar).

NcóNono 1

Deze cursus bevat onderricht en beoefening uit het Vajrayana
onderricht. De Ngóndro bestaat uit 3 blokken van ieder ro
avonden (in totaal r jaar).
De cursus is bedoeld voor studenten die minimaal stroom i of
een jaar van stroom z hebben gevolgd.

Ncówpno vERDTEPT

De cursus is bedoeld voor studenten die hun connectie met
het onderricht en de beoefening van de Ngóndro willen ver-
diepen.

NcóNono 2 (Lot.tccrrrt.t NrrNcrrx)
Voor huidige stroom 3 studenten en studenten die stroom z
hebben afgerond (voor hen is een interview met een van de
instructeurs nodig), die al een diepe connectie met de
Dudjom Tersar Ngóndro hebben gemaakt.

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 voor vra-
gen, uitwisseling van ervaringen en studie. Ook zullen er
geleide meditaties en visualisaties gedaan worden. De nadruk
in de cursussen ligt meer op het zeif ervaren dan op theoreti-
seren. Studie en beoefening zijn geen doel op zich, maar
staan in het teken van de integratie van het onderricht in ons
dagelijks leven.
Het volgen van het Rigpa studie- en beoefeningscurriculum is
een stapsge\ilijze inleiding tot het volgen van een compleet
spiritueel pad, geworteld in een authentieke spirituele traditie,
relevant voor iedere tijd en cultuur.

Opcnvr vooR Df, cuRsussEN
Voor aanmelding voor de cursussen in Amsterdam en Utrecht
kunt u bellen naar nummer ozo 47 05 roo.
Voor de cursussen in Groningen kunt u bellen naar Lidy van
Helden o5o 5496659

Pnrys rN BrrarrNc
I(osten: € ZS,- per blok, minima e 6r,- per blok
De prijs van de cursus is inclusief het studiemateriaal.
Betaling door het verschuldigde bedrag over te maken naar
girorekening jjry7j6 van Stichting Rigpa o.v.v. Cursusnaam-
en bloknummer. Donateurs van het RIGPA Re-membership
(optie z en 3) kunnen z5%okortíng krijgen op de cursusprijs.
De cursusprijs wordt dan c 58,- en c 48,-. De korting geldt
niet voor het cursusmateriaal. 4j



VASTE RUBRIEKEN EN AANKONDIGINGEN

CunsussEN t* AM srE RDAM
Cunsus

Ngóndro r

Introductie-
cursus

Natuurliike
Grote Vrede

Ngóndro r
verdiept

Cunsus

Introductie-
cursus

Natuurliike
Grote Vrede

DAG

maandag

zalerdag
en zondag

zondag

DAG

woensdag

dinsdag

TIJD

Í9.3o - 2Í.45

TIJD

ro.3o - 16.oo

TIJD

2O.OO - 2,2,.75

PLAATS

Rigpa Centrum

PRrIs (€)

75

MTNTMA (€)

6r

Natuurliike
Grote Vrede

dinsdag

stroomublok3 woensdag

Ngóndro r,
verdiept

DATA

Okt. 6, 13,20 en 27
Nov. 5 of 6, io, 17 en 24
Dec. r en 8

OkI.7, 14, zr en z8
Nov. 5 of6, rr, r8 en z5
Dec. z en 9

Okt. 8, 15, zz en 29
Nov. 5 of 6, n, 19 en z6
Dec.3 en ro

Okt. 5 en 18

Nov. z, r5 en 3o
Dec. 16

Okt. rz en 19
Nov. r, 16 en z9
Dec. 16

DAIA

Okt. z9
Nov. rz en z6
Dec. ro
lan. 7 , 14 en zo 18

Sept. 9, 16, z3 en 3o
Okt. 7 en zr
Nov. 4 en 18

Dec. z en z6

i9.jo - 2r.45 Rigpa Centrum Z5

r9.)o - 21.45 Rigpa centrum 75

Í9.3o - zr.45 Rigpa Centrum 75

r9.)o - 21.45 Rigpa Centrum 75

6r

6r

PRrIs (€) MTNTMA (€)

6r

donderdag Okt. 9, t6, z3 en 1o
Nov. 5 of6, r1,, 20 en 27
Dec. 4 en rr

vrijdag Okt. 3, ro, 17, 20 en 27

7, 14, zt en z8

DAG DAIA

6r

6r

Ngóndro z zondag okt. 26
Nov. z3
Dec.7

ro.jo - r7.oo Rigpa Centrum 6r 55

Áonfs: Alle cursussen in Amsterdam worden gegeven in het Rígpa Centrum, van Ostadestraat 3oo, Amsterdanl

OprN DAG
Datum: 13 september/Binnenlopen vanaf r3.3o uur/Tijd: r4.oo - 16.oo uur/Plaats: Rigpa Centrum, Van Ostadestraat 3oo, A dam

Nov.

CunsussEN rN UTRECHT
Cunsus

75

ro.3o - 16.oo Centrum Well 75

PIÁATS

Centrum Well

PLAATS

Centrum

PRrIs (€)

75

MTNTMA (€)

6r

6r

AonrsSfrv i Alle cursussen ín Iltrecht word,en gegeven ín Centrum Well, Ooelenstraat 42, ïJtrecht

CunsussEN rN GnoNINGEN

20.oo - zz.r5 Centrum 75

44 Aonrs.' De cursus in Groníngen word.t gegeven in het RigSla centrafn Groníngen, A-weg $, Groníngen

6r
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PnoGRAMMA VAN BEoEFENING
rN AnnsTERDAM

Het is de wens van Sogyal Rinpoche dat in de verschillende
centra een atmosfeer van beoefening ontstaat, van inspiratie
en aandacht. In Amsterdam zijn er verschillende gelegenhe-
den om samen te beoefenen, voor studenten van alle niveaus.

De beoefeningen staan open voor iedereen. Iedereen kan dus
op zljnlhaar eigen manier een bijdrage leveren aan het opbou-
wen van een sfeer van inspiratie en beoefening. Als je niet
bekend bent met de beoefening kun je er gewoon bij komen
zitten en in stilte je eigen beoefening doen, bijvoorbeeld zit-
meditatie of voor jezelf een mantra reciteren.

Tsox
Naast de dagelijkse ochtendbeoefening vindt er tweewekelijks
een Tsok feest plaats (zie voor data de Lijst van Activiteiten
Rigpa Amsterdam). Dit is een beoefening waarbij gunstige
omstandigheden worden gecreëerd en obstakels verwijderd,
en het is Rinpoche's wens dat dan de hele sangha samenkomt
en gezamenlijk beoefent.
De Tsok beoefening is dan ook voor alle studenten toeganke-
lijk waarbij de Ngóndro en Sadhana studenten de Tendrel
Nyesel Tsok doen, en nieuwere (meditatie) studenten hun
eigen beoefening doen zoals zitmeditatie of mantrarecitatie.
Twee keer per maand is er een Sojong dag, welke in het teken
van confessie en zuivering staat. Op deze dagen wordt in de
ochtend de Yeshe Ku Chok beoefend (zie Lijst van
Activiteiten).

S.lNcHa veN BrorrrNeens
Naast de Meditatie- en mededogenavond en de Ngóndro beoe-
fening (zie artikelen elders in dit blad), vindt er elke ochtend
een Riwo Sangchó en Tendrel Nyesel Tsok beoefening plaats,
die gedragen wordt door de Sangha van Beoefenaars. Dit is
een groep mensen die dagelijks bijeenkomt in het centrum
om beoefening te doen, overeenkomstig de wens van
Rinpoche. Op dit moment zijn er tevens in Dzogchen Beara
(Ierland) en Lerab Ling (Frankrijk) dergelijke Sangha's van
Beoefenaars.

Zes dagen per week (alle dagen behalve zondag, uitzonderin-
gen daargelaten) wordt er beoefening gedaan

Het programma is elke ochtend als volgt:
ro.oo - ro.3o: Riwo Sangchó
ro.jo - rr.3o: ïbndrel Nyesel Tsok

MANTRA ACCUMUTATIES
Orvr Arr Huru Vene Gunu PaoMA SroDrrr HuM
Het is de wens van Sogyal Rinpoche dat we ons behalve aan
studie ook aan beoefening wijden. Zo wordt het onderricht
levend in je ervaring en kan het daadwerkelijk je leven trans-
formeren. Er bestaat hier in het Westen nog niet echt een cul-
tuur van beoefening en soms is het moeilijk om jezelf tot
beoefening aan te zetten en een gewoonte te ontwikkelen van
regelmatige (dagelijkse) beoefening. Een vaardig middel om
je hierbij te helpen kan het verzamelen of accumuleren van
mantra's, gebeden en meditatie-sessies zijn.
Accumuleren van beoefeningen of mantra's is ook een krach-
tig middel om obstakels uit de weg te ruimen en gunstige
omstandigheden te creëren voor jezelf de sangha, voor Rigpa
en het wereldwijde werk van Sogyal Rinpoche, maar ook voor
wereldwede en het verwezenlijken van het liefdes- en wijs-
heidspotentieel van alle levende wezens.
Het aantal mantra's dat gedaan is, wordt per land bijgehouden
en de totalen worden iedere maand aan Sogyal Rinpoche
doorgegeven.
De mantra's die worden doorgegeven zijn de maandelijks
geaccumuleerde Vajra Guru mantra en de Vajrakilaya mantra,
en de beoefeningen die tijdens een practice intensive gewaagd
worden te doen. Vanafjanuari zoo3 worden andere beoefe-
ningen niet meer aan Lerab Ling doorgegeven. Dit is interna-
tionaal zo besloten. Ook kunnen vanaf nu accumulaties niet
meer peÍsoonliik aan Lerab Ling worden doorgegeven maar
alleen nog aan het vaste landeliike verzamelpunt (Frans
SteÍfek). Dit om dubbeltellingen te voorkomen.

Dus wanneer je regelmatig mantra's reciteert, wagen we je:
. de aantallen op een briefie te schrijven en dit briefe in de

rode daarvoor bestemde doos te doen op het centrum
. of de aantallen een keer per maand, bij voorkeur op de

zevende van de maand door te bellen aan Frans Steffek,
ïel: o597-4zto3r
of per e-mail te sturen naar frans.steÍfek@tiscali.n1

Veelal zitten er aan een mala meer dan roo kralen. Meestal
zijn dat er ro8. Steeds van een hele mala geef je er roo door.
De overige 8 (of meerdere) zijn exrra teÍ compensatie van fou-
ten en momenten van onachtzaamheid.
Indien je bericht ontvangt van een periode van intensieve
beoefening, soms met een specifiek beoefeningsadvies, geef je je
aantallen zo spoedig mogelijk na het verstrijken van deze
periode door. 45
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GEBEDEN VOOR ZIEI(EN EN OVERLEDENEN

fu**,gf",í

Dodrupciten Rinpoche

MEDEDOGENBEOEFENING OP MAANDAGAVOND

Mrprra-trr EN DE BEoEFENTNG vAN LTEFDEvoLLE vRTENDEITJKHETD

Deze avond is voor iedereen die enigszins bekend is met meditatie.

Voor de pauze wordt zitmeditatie beoefend
:n na de pauze wordt een geleide lieftlevolle wiendeliikheid beoefening gedaan.

Data:
6, 13, en z7 oktober

ro, 17 en z4 november
r, 8, en r5 december

van r9.3o tot zr.3o uur

Entrée c 4

Als iemand ziek is, stervende of overleden, kun je zelf voor
deze persoon beoefening doen, bijvoorbeeld zoals beschreven
staat in de hoofdstukken\2, Íj en 19 van het Tibetaanse Boek
van Leven en Sterven.
Het is ook mogelijk om aan grote leraren en beoefenaars te
vragen om voor iemand beoefening te doen. Dit kan op ver-
schillende manieren:
Er bestaat een uitgebreid en compleet sponsorprogramma
waarmee je intensieve beoefening kunt aanvragen door grote
leraren en hun ldoosters. Met name Kyabjé Dodrupdren Rinpoche
en Dzogchen Rinpoche.
Dit kun je bijv. laten doen voor:
. het moment van je eigen dood,
. een dierbare die ziek ofstervende is
. of ter nagedachtenis aan een overleden familielid of dierbare.
Voor deelname aan dit sponsorpÍogramma wordt er een
minimum bedrag gevraagd van € r5oo,-. Het is mogelijk om
dit bedrag in termijnen te betalen. Het geld wordt gebruikt
voor de sponsoring van gebeden in Tibetaanse kloosters in het
oosten en voor de ondersteuning van grote projekten van
Rigpa. Wie interesse heeft kan de engelstalige folder bij het
secretariaat opvragen tel.: ozo 47o1roo.
Daarnaast is het mogelijk om gebeden voor zieken, sterven-
den of voor iemand die al is overleden, beoefening te laten
doen door een financiële bijdrage te geven. Hierbij bepaal fe
zelfde hoogte van dit bedrag. De bedoeling van zo'n donatie
is een goede verbinding te leggen voor de zieke ofgestorvene
door geld te geven. Het legt een karmische verbinding met
een lama die het geld onwangt en de gebeden doet.
In dit geval worden de namen doorgegeven aan Dodrupchen
Rinpoche, de één-jaar-retraite-gangers in Dzogchen Beara (lerland)
en de sangha van beoefenaars in Dzogchen Beara en Lerab Ling.
Mensen die namen door willen geven kunnen dit doen bij het
secretariaat tel.:ozo 47ojÍoo. Het is hierbij van belang om de
volledige naam, ziekte of problematische omstandigheden, de
datum en oorzaak van overlijden door te geven alsmede de
geboortedatum van de persoon in kwestie en je eigen naam.
Er kan ook een foto opgestuurd worden.

Aar.rKoNDrcrNG
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RTTRAITES MET SoGYAt RINPoCHE
Wnwurrn EN vAAR?
Ieder jaar geeft Sogyal Rinpoche op diverse plaatsen retraites.
In de periode na Kerstmis en de eerste *e.k uan het nieuwe
jaar in Kirchheim Duitslan d (van z7 december tot 6 januari);
rond Pasen in. Engeland; in juni gewoonlijk in Dzogcheí
Beara in Ierland en in de zomer periode in het retraite-ceitrum
Lerab Ling in Frankrijk.

Voon wrrt
De meeste retraites zijn voor iedereen toegankelijk. In de
zomeÍ echter, in Lerab Ling, geeft Sogyal Rinpoche meestal
een open retraite; een retraite voor ngóndro-studenten; en een
voor'oudere' studenten.
Ien retraite is een_goede manier om een tijd lang intensiever
bezig te zlin met het Tibetaans boeddhisme, he"t onderricht
van Sogyal_Rinpoche en de beoefeningen. Tijdens een retraite
kun je de beslommeringen v_an het àagelijks leven achter je
laten en proeven aan wat het boeddhisÀ. r.oo, je zou kunnen
betekenen. Als je al langer met de Dharma bezig bent, is het
een goede gelegenheid je beoefening en inzicht íe verdiepen.

Grnunruor rEN RrrRArrE vrNDrN ER Er,Kr DAG vERscHrtLEN-
DE SESSIES PIAATS:
. Sessies van beoefening (bijvoorbeeld meditatie). Onderricht door oudere studenten van Sogyal Rinpoche,

vaak met video's
. Studiegroepen waarin ook gelegenheid is ervaringen uit te

wisselen
. Onderricht van Sogyal Rinpoche

Pnexrrscrrr TNFoRMATTE
Iedere retraite-plek heeft zijn
specifieke kenmerken. In Lerab
Ling bijvoorbeeld geeft Rinpoche
les in een grote tent. De dèelne-
mers verblijven in houten chalets
of tenten. In Kirchheim is er een
hotel en zljn er stenen vakantie-
huisjes. In Lerab Ling wordt er
voor de deelnemers aan de retrai-
te gekookt, maar in Kirchheim
doet ieder dit zelf (er is wel een
restaurant). Soms zijn er moge-
lijkheden voor kinderopvang,
met name tijdens de uren dat
Rinpoche les geeft.

Sprcrrrrxr TNFoRMATTÈ
Gedetailleerde informatie, zoals de exacte data, de accomoda-
1i",. d9 prijs, alsmede inschrijfformulieren, krijgt Rigpa
Nederland enige tijd voordat een retraite begint uiitret Ëui
tenland.
Als je interesse hebt oferover denkt om naar een bepaalde ret_
r.ait9 

1e 
gaan, bel dan even naar het secretariaat. feïrijgt dan

de informatie zodra deze binnen is, toegestuurd. Ous'Ëeb je
interesse voor een specifieke retraite, befeven o2o-47o5too.

Voor informatie over eventueel nog meer retraite-mogelijkhe_
den kunt u contact opnemen met Éet Rigpa secretariàat.

AeNro NDIGING

NcóNDRoBEoEFENTNG
IN HET RICPA.CENTRUM

I N Ana STE RDAM
Al enige tijd is er in het Rigp_a-centrum in Amsterdam gele_
genheid om Ngóndro te beoèfenen, buiten de bestaande"cur-
sussen en de Ngóndro dagen. De beoefening wordt geleid
door mensen die geen instructeur ziin, maar ièl enthoísiast
zljn om samen te beoefenen. Omdai de beoefening niet uit_
gebreid begeleid wordt en jeAijvoorbeeld de visuahsíties uit je
geheugen, of uit meegebrachte tekst moet doen is deze vorm
van.beoefening geschikt voor mensen die al instructie gehad
hebben in Ngóndro.

In principe beoefenen we elke dinsdag- en donderdagavond
van rt).3o tot zt.-45 en elke zaïerdagvan r3.oo tot 16.ool Als je
dinsdag ofdonderdag te laat bent-kom dán via de achterdeír
in de KuiFersstraat, één van de rolluiken zal dan open staan.
Dit in verband met de cursus die dan ook al begonnèn is in de

De volgende data zijn al gepland:

grote ruimte van het centrum. Op zaterdag kun je op twee
momenten binnenkomen. We beginnen námelijk mèt drie
kwarfier zitmeditatie zonder pa.tré u"r, rJ.oo tot 13.45. Om
r4.oo beginnen we met Ngóndro. Als heícentrum heÉmaal
in gebruik is voor andere aètiviteiten gaan deze beoefeningen
niet door. Let dus op de agenda in de-nieuwsbrieven.

OoÍ<.is het-mogelijk om van 7.oo tot g.3o in de ochtend,
behalve in het weekend, Ngónáro te beoeíenen. Hiervoor is
het nodig dat je eerst belt mèt één van de contactpersonen, die
hieronder vermeld staan.

Contactpersonen:
Bas Donker van Heel, tel. ozo-68r zz 7o
Herman Wiinhoven, tel. ozo-671 3o 19

Dinsdagavond
Donderdagavond
Zaterdagmiddag

Augustus
tz, 19, z6
7, 14, zr, 28,
16,4,3o

September
z, 9, 16, 4,3o
4, u, 18, z5
6, t7

Okto
7
2

4

ber
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DE Rtcpn BIBTIoTHEEI(
De bibliotheek van Rigpa bevat meer dan zevenhonderd titels,

ineedeeld in de volgeiàe hooftlcategorieën: boeddhisme alge-

mËen, hinayan., *"Ít^y"t", vajrayana, de dood, Tibet en diversen'

De meeste titels betreffen het Tibetaans boeddhisme' Verder

zljn er ook veel boeken over het boeddhisme in het algemeen

zoals in India, China en Japan, over Salgamuni Boeddha, soetra's

en over de Theravada traditie zoals bijvoorbeeld van Aya Khema'

Schrijvers van wie we meerdere titels hebben zijn- Thich-Nhat

Hanh, Chogyam Tiungpa Rinpoche, Tulku Thondup, 7'H'-de

Dahi Lma,bilgo xhyeiise Rinpoche, Namldmi Norbu Rinpoche,

fdt " Utgy"niTarthang Tulku, Pema Chódrón en uiteraard

sàeval niïpoche. Verde"r zíin et veel boeken over de verschil-

lenïe scholen van de Tibetaanse traditie over ngóndro, loiong'

N"n"rirlr," en de madhyamika filosofie, over de iconografie

uarihet Tibetaans boeddhisme, titels over Tibet in het algemeen'

en een aantal romans gerelateerd aan Tibet en de politieke

situatie aldaar. Verder làen we ook video's en audiocassettes

met onderricht van Sogyal Rinpoche uit'

De bibliotheek is uitsluitend toegankelijk voor cursisten vanaf

stroom r als ondersteuning voorde studie in het Rigpa Curri
.á"-. Er is dus geett ap"á hdmaatschap voor de bibliotheek'

Nrrr;wr Trrrrs
BorrrN:
Sowal Rínpoche; Het Tibetaanse boek van leven en sterven'

ft"ill"". u'.tsi., . A brief guide to Sogyal Rinpoche's best

teachings on Depression iince r9g5 -' .Patick Henry; De

óh"r*íu"tt Beneàictus, boeddhisme, christendom en de spi-

rituele zoektocht, . Tulku Pema Wangyal,' Diamanten van

Wiisheid (commentaar op de Dudjom Tersar Ngondro)' '
niliria Èorron (Chokyi- Nyíma); The Autobiography of

famgon Kongtrul' . Robert Thurman; Inner Revolution'
'Soifryt Tenbeïken; Mijn weg leidt naar Tibet ' Martin Wílsson;

In Pràise ofTàra, Songs to the Saviouress

Vroro
Sogyal Rínpoche; Relying on Pure Consciousness

Hrt rrxrN vAN BoxKEN
Boeken worden voor drie weken uitgeleend' Er mogen twee

boeken per keer geleend worden. Telefonisch verlengen is- niet

*"g"fiii.. Als erïiet gewaagd is-naar een boek kan een boek

uooï.étt tweede perióde geliend worden' Daarna is dat niet

meer Àogelijk. Vàor boekén die te laat terug gebracht worden'

wordt peiboek een boete van 5 cent per dag gewaagd'

naar een video kan deze voor een tweede periode geleend wor-

áen. Daarna is dat niet meer mogelijk'Voor video's die te laat

teruggebracht worden, wordt per video een boete van 25 cent

per dag gewaagd'

Telefonisch verlengen is alleen mogelijk voor mensen die bui-

ten Amsterdam wónen (maximaal twee keer)'

Htt r,rNrN vAN AUDro'TAPES

Tàpes worden voor één week uitgeleend' Het,kost r euro per

taie. Er mogen twee tapes p"I ..ktgl geleend worden'

f"i.fo"it.tt uá"rrg.n is niei mogelijk' Als er niet gewaagd is

;;";;;; tape kanáeze voor een tweede periode geleend wor-

á.tt. o""r"à is dat niet meer mogelijk' Voor tapes die te laat

terug gebracht worden, wordt per tape een boete van ro cent

per dag gewaagd.

Hrt rrxrN vaN vtPlo's
Video's worden voor één week uitgeleend' Het kost 4 euÍo-per

video. Er mogen twee video's n9t- k99r geleend worden'

r"fÀfo"it.ft u"íl.ng.tt is niet mogèlijk' Als er niet gewaagd is

OrrNrNcstr;orw
De bibliotheek is open op cursusavonden'

Gelieve geen boeken zelf te lenen, maar altijd met iemand die

verantwóordelijk is voor de bibliotheek. Leen absoluut niets

zonder het kaarlie in te vullen en achter te laten! Als je het ver-

!""t t"*g te brengen, zijn we het kwiit, want we kunnen niet

íreet 
"cÈethaleníaar 

het gebleven is!

Dor.tsrn BoEKEN EN TAPÍS

Ás et Loeddhistische boeken zijn die ie al iaren in je boeken-

l"rt tt.t t staan en niet meer gebruikt of dubbel hebt, doneer

;;;;;"" de Rigpa bieb! Boéken die we zelf dubbel hebben

áo".t." we weerïerder aan de bibliotheken van gevangenis-

t"".-É"tr"fme geldt voor audiocassettes met onderricht van

iogy"i ii"po.Ë, j. kunt er gedetineerden heel erg blii mee

maken.
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Rrcpn Rr-MEMBERSHTP
Zrvrn REDENEN oM lE AAN Rrcpe rE vERBTNDEN

1
Je bijdrage maakt het mogelijk dat het boeddhisme

in het Westen tot bloei komt en zoveel mensen
op zoveel bijzondere manieren kan bereiken.

Als het onderricht je heeft geholpen,
of misschien je leven heeft veranderd,

is dit een mogelijkheid om het met anderen te delen.

2
Sogyal Rinpoche's bijzondere talent om het onderricht

te communiceren op een manier die zo relevant is
voor deze moderne tijd, heeft ervoor gezorgd

dat duizenden mensen ervan kunnen profiteren
zodat je bijdrage vele malen wordt vermenigvuldigd.

3
Rigpa sponsort de bezoeken van Tibetaans boeddhistische

meesters en oudere studenten van Sogyal Rinpoche,
zodat er naast het omvangrijke curriculum

extra mogelijkheden zijn het onderricht te verdiepen.

fn, rx wn DEELNEMEN AAN HET Rrcpl Rr-uruBERsHrp
Ix xrrs vooR DE VoLGENDE oPTIE:

Oprrr L
o Ik betaal tussen € ro,- en € r9,- per maand (c rzo,-
en e zz8,- per jaar)
Hiervoor ontvang ik de Rigpa Nieuwsbrief en word ik
regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten.

Oprrr 2
o Ik betaal tussen € 2o,- eí € 49,- per maand (e z4o,-
en e 558,- per jaar)
Hiervoor ontvang ik hetzelfde als bij optie r en laijg ik
z5%"kornng op Rigpa cursussen.

Oprrs 3
o Ik betaal e 5o,- of meer per maand (c 6oo,- of meer
per jaar)
Hiervoor ontvang ik hetzelfde als bij optie z en een jaar-
lijkse attentie.

Ix srrAAL oP DE vorcENDE wrJzE:
0 Me.lNorrr;Ks vrA EEN AUToMATTscHE BETAIINc
0 faenlr;xs NA oNTvANGsrvAN EEN AccEprcrRo

4
Rigpa's unieke studie- en beoefeningsprogramma

dat in Amsterdam, Groningen en Utrecht wordt verzorgd,
streeft ernaar de authenticiteit van het boeddhistische

onderricht te waarborgen en wordt gepresenteerd
op een manier die voor iedereen toegankelijk is.

5
De Rigpa-centra in Amsterdam en Groningen waar

dagelijks beoefening plaatsvindt kunnen zonder
donaties als vaste bijdrage in de onkosten niet bestaan.

6
Rigpa's Spirituele Zorg groep geeft training
aan medische professionals en wijwilligers

op het gebied van stervensbegeleiding.

7
Rigpa organiseert in Nederland meerdere malen per jaar
openbare lezingen en weekends met Sogyal Rinpoche.

Galnr.rr DEZE ANTwooRDsrRooK opsruRlN neen Rrcpe
OT AFGEVEN AAN IIET SECR.ETARIAAT.

Htr crnoNulrMrR vAN Rrcpa rs: 3533736
t.n.v. Srrcrrtrxc Rrcla, vaN Osmorsrnear 300,
1073 TW Arvrsrtnmrvr

Ik kan de betaling op elk gewenst moment stopzetten.

Nanrvr

Aonrs

Posrcoor
WooNpraars

TrrrrooN

Dnruu

Mocht je niet van deze mogelijkheden gebruik willen
maken, dan kun je ook voor c 16,- per jaar een abonne-
ment op de Rigpa Nieuwsbrief nemen, waarbij je tevens
op de hoogte gehouden wordt van de belangrijkste
Rigpa activiteiten.

* ,í.""t..,, * *Y..u':, "iff#; "'k "&['
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Lrlsr vAN AcrrvrTErTEN Rrcpe AvTsTERDAM
AlIe aktivíteíten vínden plaats ín het centrum te Arnsterdarn, ten-
zíj and.ers aangegeven.

Grrrror MEDTTATTE-EN MEDEDocINBEoEFENTNG
Deze beoefeníng wordt op maandagavond gedaan en ís toeganke-
líjk voor íedereen díe enígszíns bekend ís vnet medítatíe.

NcóNpno BEoEFENTNc
Deze beoefeníng víndt op dínsdagavonden en zaterdagmíddagen
plaats, zíe het artíkel "Ngóndro beoefeníng ín het Rígyta-centrurn
in Amsterdam".

Trxonn NyrsEr Tsor
In recente retrqites heefi Rínpoche steeds weer het belang bena-
drukt von het gezomenlíjk beoefenen van de Tendrel Nyesel Tsok.
Naast de dagelíjkse Tendrel Nyesel en Ríwo Sangchó ín de ochtend

ín het Rigpa centrutL (zíe artíkel Programma van Beoefeníng),
víndt er op Guru Rínpoche dagen en Dakíní dagen (op de rce en
z5e dag van d.e Tíbetaanse kalender) tevens 's avonds op 19.15 u.
een Tendrel Nyesel Tsok beoefeníng plaats. De Tsok beoefeníng ís in
princípe voor alle studenten toegankelijk waarbíj de Ngóndro- en
Sadhanastudenten de Tendrel Nyesel Tsok doen en de níeuwere
(meditatíe)studenten híeraan partícíperen door hun eígen beoefe-

níng te doen zoals bijvoorbeeld zítmedítatíe, Guru Yoga en rnant-
rarecitatíe.

De onderstaande agenda betrefi de peiode vanafnajaar 2oo3 tot
aan het Tibetaanse Níeuwjaor op zaterd.og zt februai zoo4. In het
geval er iets verandert ín de tíjden ofbeoefeníngen, wordt dít uíter-
lijk een week van tworen bekend gemaakt op het ínformatíebord. ín
het centrurn ín Amsterdam.

Zo zr

Do z5

SEPTEMBER
vr 5 Guru Rinpochedag, Tendrel Nyesel Tsok, r9.r5
Do rr Sojong en verjaardag Nyoshul Khenpo famyang Dorje

ro.oo Riwo Sangchó, Tèndrel Nyesel Tsok
met Yeshe Ku Chok
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok met Narak Kong Shak
Dakini dag
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Sojong
ro.oo Riwo Sangchó, Tendrel Nyesel Tsok
met Yeshe Ku Chok

OKTOBER
Zo 5 Guru Rinpoche dag

r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Ma 6 r9.3o Meditatie- en mededogenavond
Vr ro Sojong

ro.oo Riwo Sangchó, Tendrel Nyesel Tsok
met Yeshe Ku Chok

Ma 13 r9.3o Meditatie- en mededogenavond
Di 14 Verjaardag Dilgo Khyenise Rinpoche

r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Ma zo Dakini dag

r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Za z5 Sojong

ro.oo Riwo Sangchó, Tendrel Nyesel Tsok
met Yeshe Ku Chok

Ma z7 r9.3o Meditatie- en mededogenavond

NOVEMBER
Ma 3 Guru Rinpoche dag

en verjaardag Tertón Sogyal Lerab Lingpa
ro.oo Yang Nyi Pudri (sodhana studenten)
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok

Ma ro r9.3o Meditatie- en mededogenavond
Zo ó Dharmawieldag, Lha Bab Diichen

ro.oo Rigdzin Diipa (sad.hana studenten)
r4.oo recent onderricht Sogyal Rinpoche
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok

Ma ry r9.3o Meditatie- en mededogenavond
Wo 19 Dakini dag en verjaardag Adzom Drukpa

r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Ma z4 r9.3o Meditatie- en mededogenavond

DECEMBER
Ma r r9.3o Meditatie- en mededogenavond
Wo J Guru Rinpoche dag, veriaardag Tulku Pegyal
Rinpoche

r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Ma 8 Sojong

ro.oo Riwo Sangchó, Tendrel Nyesel Tsok
met Yeshe Ku Chok
r9.3o Meditatie- en mededogenavond

Ma 15 r9.3o Meditatie- en mededogenavond
Do 18 Dakini dag

r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok

JANUARI
Zato Verjaardag Dudjom Rinpoche

r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Za ry Dakini dag

r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
'Wo zr Sojong

ro.oo Riwo Sangchó, Tendrel Nyesel Tsok
met Yeshe Ku Chok

Za 3r Guru Rinpoche dag
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok

FEBRUARI
Do 5 Sojong

ro.oo Riwo Sangchó, Tendrel Nyesel Tsok
met Yeshe Ku Chok

Zo 15 Dakini dag
r9.r5 Têndrel Nyesel Tsok

Do 19 Gutor, de negativiteit
van het afgelopen jaar afwenden
ro.oo Riwo Sangchó, Tendrel Nyesel Tsok
en lange Dharmapala's

Vr zo Volgens Tibetaans gebruik dag van schoonmaken
van het huis, Sojong
ro.oo Riwo Sangchó, Tendrel Nyesel Tsok
met Yeshe Ku Chok

Za zt Tibetaans Nieuwiaar, programma volgt
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