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CoroprroN
De Rigpa Nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar. Een abon-
nement kost r6,- per kalenderjaar. Als 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 bij
het secretariaat en krijgt dan een acceptgiro thuisgestuurd.
Het opzeggen van een abonnement dient schriftelijk te
geschieden voor r januari van het nieuwe jaar.
Vanwege het onderricht, de gebeden en aÍbeeldingen die in de
nieuwsbrief zijn opgenomen wagen we u deze als Dharma-
materiaal te beschouwen en met de vereiste zorgluldigheid te
behandelen. Als u de nieuwsbrieven niet wilt bewaren, gooi ze
dan niet weg maar verbrand ze liever.

Rroacrrr
Hans Biesboer, Hans Claessens,
Henk Heerink (hoofdredactie),
Karin fonkers (grafische vormgeving),
Gerard Nikken, Harriët Visser (eindredactie)

Mrr erJonacrN vAN: Chantal Bergers, Willem Kattenberg,
Annemiek Schrijvers, Mieke van Vuuren, Helmie Willems,
Peter van der Ven, Marieke van Vugt

Foro's: Hans Corbeek, Stefan Peters,
Peter Tuinsma (Vormgrafie beeldstudio)
IrrusrnATrr: Annemiek van der Steen

Oplage: r35o
Druk: fanssen Heesch bv

Rroacrrr-apRrs A.r.
Henk Heerink
e-maii: henldreerink@ planet.nl

feancexc 16 Nn.3

Rrcrrtrr;nrN vooR AurEURs
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 mogeiijk op. Dus geen tabs aanbrengen,
niet inspringen of grote koppen gebruiken. Alleen alinea's en
het gebruik van vet ofcursiefkan worden aangegeven.
Vermeld geciteerde schriftelijke bronnen zo volledig mogelijk
aan het einde van de tekst. Foto's en illustraties ofsuggesties
daartoe zijn van harte welkom. Let daarbif op mogelijke
auteursrechten.
Als je niet over een computeÍ kunt beschikken en de tekst niet
te lang is, kun je deze ook getypt of duidelijk leesbaar met de
hand geschreven inleveren.

Onrr.rrrvcstrJprn Rrcpa-srcRrrARrAAT
Op werkdagen van ro.oo tot r3.oo uur

Aonrs
Rigpa-centrum
Van Ostadestraat 3oo
to73TY'l Amsterdam
ÍeI. ozo-47o5roo
fax ozo-47o4936
e-mail rigpa@rigpa.nl
www.rigpa.nl

ZAM Holland, Rigpacentrum
Tel: ozo-47o491o
Fax: ozo-47o4936

Foto omslag: Sogyal Rinpoche

Oup DrrInuA-MATERTAAT
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 zich op. Wie is in de
gelegenheid dit mee te nemen en in tuin of kachel te verbran-
denl Graag even bellen met het secretariaat o2o-47o;roo
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De weekendretraíte met Sogyal Rínpoche. In deze Nieuwsbríef een

uítgebreíde fotoreportoge v an deze índrukwekkende bijeenkomsten.
We waren weer getuige van d,e grote u)arrnte en zorg u)oarrnee

Rinpoche 'zijn' sangho tegernoet treedt. Onderrícht ín woord. en

daad. En met de belofie volgend jaar terugte komen!
In aansluiting op d.e presentatíe tíjdens het weekend. over de voort-
ga.ngven d.e bouw van de tempel ín Lerab Líng, hebben we ook een

vertalíng va.n een ínterview met Míngyur Rinpoche opgenornen,

waain haarfijn de plaats en het belang voor d.e maatschappij en

de sangha von een boeddhístische tempel en klooster - en díe van
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Lerob Líng in het bijzonder - wordt uíteengezet.

Ook Dzogchen Rinpoche bezocht Nederland: een ímpressíe in
woord en beeld.

Verder díverse verslagen van d,eelname aan retraítes en een confe-

rentíe over wetenschap en boeddhísrne.

Dit jaar heefi ook een grote verschuívíng gezíen ín d.e sarnenstelling
von de red.actíe von de Níeuwsbief. Tineke, Kotja, Sonne, Gert-

Jan en Roland hebben de redactie verlaten. Heel veel dank voor
jullíe jarenlange enthousiaste, gezellíge en vaardige inzet. Mede

door jullíe ís de Rígpa Níeuwsbief geword.en tot wa.t híj nu is: een

blad waar we trots op zijn! Gelukkíghebben we níeuwe versterking
gwonden ín Hons Claessens.

Dat ook deze Níeuwsbrtef mog bíjdrogen aan d.e groeí van ons

mededogen.

Ik wens jullíe allen namens de hele redactíe een gelukkig 2oo5 toe.

Henk Heeink

Wetenschap
en boeddhisme
ontmoeten elkaar

27

Thangka voor Rinpoche

28

B ESTE NI EUwSBRI EFTEZERS
Er ís veel gebeurd de afgelopen maanden, bínnen en buiten Rígpo.

Gebeurtenissen díe zorg en vrees voor de toekomst in ons kunnen
opwekken, maar die ons ook ínspíreren tot intensíevere beoefeníng

díe bijdraagl tot het welzijn van alle wezens. ln Amsterd.arn spoor-

de Rinpoche ons daorom aan niet rnee te goon met d.e woon van
alledag, maar viendelíjk en tolerant te blíjven. Het feít dat we zo
geraokt zijn, bewijst volgens hem dot we in wezen toleront zijn.
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DrvorrE EN MEDEDocEN
Doon TUIKU UncvEN RTNPocHE

De allerbeste omstandigheiil voor het verwezenlijken van het juiste zícht von leegle is ons 'omhoog' tu rtchten

om ilevotie op te wekken voor ile verlichte wezens, en 'noor omloog' om mededogen te ontwíkkelen voor alle

voelenile wezens. Dít wordt gezegd in The Aspírotion of Mahamudro door de derde Karmapa, Rangiung

Dorje. Een van de regels ís: 'Zodra er líefde is, ilaag! ile naakte lege essentie.'

'Líefde' díent hier te worden opgevot als devotie en mededogen. In een moment van ilevotie brengen we ons ile

voortrffilijke bwaliteiten von onze meester en ile leraren van de overdrochtslijn voor ile geest, nia slechts

oppervlakkigmaar oprecht iloorvoeld. We denken aonhun grootse eigenschappen tnet zoveel oprechtebewon-

deríng en ilevotie ilat de horen op ons lichoam overeinil gaan staan en onze ogen zich vullen rnet trenen. Deze

iliepgevoeldewoardertngmoet oprecht zijn, omd,at slechts door ilevrtendelijkheidvan deleraar de essentievan

ile geest ooit begrepen kan worden. Vanuít deze dankboarheiil voelen we een sterke ilwotie ilíe onze geest vol-

ledig bbotlegt. Op dat moment herkennen we onmiskenboor en zonder t*iif.l het natuurlijke gezicht van

flwa^.

Hetzelfde gebeurt wanneer
we met mededogen denken
aan alle voelende wezens.
Ook al bezitten ze vanzelf-
bestaande wijsheid, ze weten
het niet en blijven volstrekt
verblind, het ene leven na
het andere. Door de illusoire
ervaringen van samsara na
te iagen ondergaan ze hevig
lijden. Het is niet zo dat
wij als boeddhistische beoe-
fenaars de verlichte essentie
hebben, en zij niet. Ieder-
een is volstrekt gelijk; toch
lijden voelende wezens zon-
der ophouden omdat ze hun
natuur niet kennen. Als je
hieraan denkt, wordt je over-
spoeld door groot mede-
leven en mededogen. In dat
moment van werkelijk mede-
dogen, daagt onverhuld de
lege essentie, net als in het
moment van ware devotie.

In de Kagyu en Nyingma
tradities wordt gezegd dat de-

votie het universele panacee
is, het medicijn dat alle ziek-
te geneest. Als je je volledig
richt op devotie hoef je je
niet jarenlang te bekwamen
in debatteren, filosofie, gram-
matica, kunst enzovoort. In
het verleden bereikten dui-
zenden beoefenaars vervol-
making door het pad van
devotie tezamen met de
paden van mahamudra en dzogchen te volgen. Wie mededo-
gen, devotie en onthechting [van samsara] veronachtzaamt, is
als een vogel die wil vliegen zonder vleugels; het is onmoge-
lijk. Denk aan de bekende bewering:

IF Dwotie ishet hoofd
van meilitatie,

Aflteer [van samsara] zijn
de voeten van meilítatie,

En nia-afueleid zíjn ish*
hart van meditatie.

Kijk naar een mens, om de
vergelijking door te trekken:
als we het zicht van leegte
het hart noemen, devotie het
hoofd en mededogen de voe-
ten, hoe kan hij dan reizen
met alleen het hart van leeg-
tel Hoe kan hij lopen zon-
der benen?

Devotie en mededogen wor-
den hier niet genoemd
alleen omdat we ze behoren
te voelen. Er is een heel
directe reden om ze te ont-
wikkelen. In het onderricht
wordt gezegd dat mededo-
gen en devotie ongekunsteld
moeten zíjn, maar dit gaat
niet vanzelf in het begin. We
moeten deze gevoelens ont-
wikkelen en er wat moeite
voor doen. Met andere woor-
den, in het begin moeten we
ons verlaten op conceptuele
gedachten om mededogen en
devotie mogelijk te maken.

Denk er als volgt over na: als
de boeddha's, hun onder-
richt en hun volmaakte vol-
gelingen er niet waren, wis-

ten we niets af van het Dharma-onderricht of van de manier
waarop we bevrijding kunnen bereiken. De boeddha's zijn
niet zoals wlj; zlj hebben prachtige kwaliteiten. Hieraan den-
ken wekt, onvermijdelijk en natuurlijk, devotie op in onze4



- Zodra er liefde ís, daagt de naakte lege essentie -

geest. Voor het ontwikkelen van
mededogen denk je aan het feit
dat alle voelende wezens onze
eigen ouders zijn geweest. In
dat opzicht zljn ze nauw met
ons verbonden. Als we werkelijk
nadenken over het lijden van
anderen, over wat ze doorma-
ken, kunnen we niet anders dan
mededogen voelen. Wanneer we
denken aan hun lijden is er een
gegronde reden voor medeleven.

AIs we geleidelijk devotie en
mededogen ontwikkeld hebben,
kunnen we deze gevoelens
gebruiken als hulp om rigpa
werkelijk te herkennen. De volg-
orde wordt geleidelijk omge-
draaid. De natuurlijke kwaliteit
van de herkenning van de naak-
te staat van rigpa is ongekunstel-
de devotie en mededogen, die
niet hoeven te worden opgeroe-
pen.

Devotie en mededogen verster-
ken de beoefening van leegte,
van het zicht [...]. Eerst moeten
devotie en mededogen worden
gecreëerd. Het zijn belangrijke
steunpunten voor de herken-

mededogen natuurlijk opkomen zonder enige moeite. Maar
eerlijk gezegd geldt dat niet voor een beginneling. Eerst moe-
ten we devotie en mededogen cultiveren en ons wat moeite
getroosten om ze te ontwikkelen. Later, als ons gewaarzijn sta-
bieler is geworden, worden ze moeiteloos en ongekunsteld.

De grote meesters van de Kagyu lijn stellen dat het een mis-
vatting is te rekenen op enige andere methode voor het her-

kennen van de essentie van de
geest dan de methode van het
zuiveren van verduisteringen,
vergaren van de accumulaties

[van verdienste en wijsheid], en
vertrouwen op de zegen van een
gerealiseerde meester. Dit bete-
kent dat, hoe slim of sterk we
ook zijn, we onwetend zullen
blijven, als we geen meester
volgen maar koppig jarenlang
stug doorgaan met meditatie-
training zonder mededogen en
devotie te ontwikkelen, zonder
verduisteringen te zuiveren en
verdienste te vergaren.

De essentie zowel van devotie
als van mededogen is dezelfde:
het is een soort liefde. Of dit
gevoel nu gericht is op verlichte,
zuivere rvezens of op gewone,
onzuivere wezens, of het devo-
tie of mededogen is, de essentie
blijft hetzelf<le: de geest wordt
ontbloot van gedachten op het
moment dat de lege essentie
naakt daagt, en kan direct wor-
den waargenomen. In de Kagnr
Iijn wordt devotie altijd ge-
noemd als de belangrijkste kwa-
liteit om je op te richten.
Hierom wordt de Kagyu traditie

ook wel de overdrachtslijn van devotie genoemd. Maar mede-
dogen ofdevotie zi;'n hetzelfde als het erom gaat de realisatie
van de essentie van de geest te vergemakkelijken.

,,'ríWa' ís Tíbetoans voor de natuur van de geest, de meest inner-
lijke essentíe ervan.

Drr rnecurvr rs rrrETToEsrEMMrNG ovERGENoMEN EN vERTÁAID urrVrEv NR 7 1996

Bnorrrx: Rrprarrrc rFE lyops or rst Bvoose, noon Turxu Uncnx, urrcr-
crvrx ooon Rnlc;uxc Yrsur PuarrcanoNs, Nrlr.



HERINNERINGEN AAN TuLKU UnCYEN
Terwijl je alle stof en lowoaí van ile stail ochter je laat, ga je langs een weg die steeds verder naar boven klimt

en je naar de groene heuvels brengl die uitkijken over ile weidse vallei van Katmandu. Als het pad ophoudt,

ben je vlakbij Nagi Gompa Hermítage, en de laatste paor honderd tneter moet je te voet afl.egen. Híer woon-

de Tulku (Jrgyen, sotnen met eenkleine groep toegewíjde studenten, zowel uíthet Oosten alsh* Westen. Het

ís een rustige, sobere plek, met uitzicht over ile Himalaya, en in dc dankere, stille, rtjk versierde tempelruimte

gaf Tu.lku Urgyen altíjd zijn onderricht.

6

Zoals hij zelf zijn studenten steeds weer opnieuw voorhield, is
eÍ geen mens in de wereld die eeuwig leeft. Zelfs Boeddha
Shalgamuni demonstreerde de vergankelijldreid door te ster-
ven, en alle grote meesters en yogi's zijn gestorven. En toch,
ook al hebben we deze waarheid al vaak gehoord, als we dan
de dood van onze eigen spirituele meester onder ogen moeten
zíen zljn we diep bedroefd, als was het licht en de zin van de
wereld voor eeuwig verdwenen.
Daarom is het bijzonder ontroerend om de eerbewijzen te
lezen aan Tulku Urgyen die na zijn dood door zijn vier zonen
geschreven werden. Voor Chólgi Nyima Rinpoche, Cholding
Rinpoche, Tsoknyi Rinpoche en Mingyur Rinpoche was Tulku
Urgyen niet alleen hun biologische vader maar ook hun tsawé
Iama. Ze schreven ieder een bijdrage voor een boekje dat aan
hem is gewijd, waarin ze vertellen over zijn proces van ster-
ven, en zijn persoon, zijn kwaliteiten en het werk dat hij tot
stand bracht, beschrijven.
Mingyrr Rinpoche bekent onverbloemd: "...Voor mijn gevoel
kwam zijn dood veel te plotseling en ik voelde me onuitspre-
kelijk bedroefd... Ook al was mijn hart eerst gebroken en voel-
de ik me ellendig, later, toen ik me zijn instructies herinnerde
en de raad die hif had gegeven, drong het tot me door dat alle
dingen vergankelijk zíjn en dat het niet helpt om er pijnlijk
aan vast te houden..."
Ook Tsoknyi Rinpoche kon het feit van zijn dood nauwelijks
geloven. "Ook al wisten we dat hij op een dagzou sterven, dat
alles een einde vindt, toch had ik me nooit een voorstelling
gemaakt van de dag waarop het werkelijk zou gebeuren. Toen
hij stierfwerd ik diep getroÍfen door een eenvoudig feit. Zelfs
zo'n groot Dzogchen yogi sterft - een gerealiseerde beoefe-
naar, over wie veel andere gerealiseerde wezens zeiden dat hif
de 'culminatie van gewaarzijn' had bereikt. Als zelfs zo'n kost-
bare meester, de lama van zoveel andere grote leraren, sterft...
hoe zit het dan met onsl"

'W'anneer we het eerste gevoel van verlies verwerkt hebben,
wordt de dood van Tulku Urgyen, zoals die van elke meester,
een gelegenheid zijn grootheid te beseffen.
Als mens was Tulku Urgyen bekend om zljn bescheiden
karakter, zijn wiendelijke en zachte aard, en de manier waar-
op hil zifn warmte en liefcle naar iedereen liet uitgaan. Hij
volgde de traditie van de Kadampa meesters en at altijd heel
eenvoudig, droeg eenvoudige kleding, en had een eenvoudige
lage zetel. Hij spreidde zijn eruditie nooit ten toon, en zei
altif d dat hij gedurende retraites slechts de mantra Om Mani
Padme Hung zong. Tarthang Tulku, de Nyingma leraar die
tegenwoordig in Californië woont, zei: "Tulku Urgyen was een
verborgen yogi. Niet alleen was hlj zeer vergevorderd in de ver-
schillende boeddhistische beoefeningen, hij was ook geleerd
waar het de uiteindelijke natuur betrof. Toch verborg hij al
zijn kwaliteiten."
Chókyi Nyima Rinpoche beschrijft een roerend voorbeeld van
de manier waarop Tulku Urgyen de 'wijsheid van gewoon-
heid' belichaamde. Zelfs leden van de gemeenschap die hem
niet als hun lama beschouwden werden door hem geraakt.
"Spirituele beoefenaars hadden natuurlijk vertrouwen in en

devotie voor [hem] vanwege hun verbinding met de Dharma.
Maar een paar dagen geleden ontmoette ik iemand die zei: 'lk
weet niets over Dharma, maar ik weet wel dat hij een heel aar-
dige man was. Zíjn dood maakte me heel bedroefd; ik heb
werkelijk een goede vriend verloren. Hij was de beste vriend
die iemand zích maar kan wensen gemakkelijk in de
omgang, vriendelijk en betrouwbaar, en heel open van geest.
We hebben een heel goed mens verloren'."
De meester Tarik Rinpoche herinnert zich ook zijn geweldige
kwaliteiten als mens. "ledereen die hem ontmoette, kon zien
dat hij volstrekt niet if del was, geen ambities had een groot of
beroemd man te worden, en ook geen enkele vorm van wrevel
koesterde. Hij benaderde iedereen vriendelijk en hartelijk en
keerde een vriend nooit de rug toe... Als hij iets zei, kon je er
altijd op vertrouwen dat zijn woorden en zlln hart in harmo-
nie waren."
En, om nog iets persoonlijkers toe te voegen, zegt Tarik
Rinpoche: "Voor mij was het alsof Tulku Urgyen de enige was
bij wie ik het gevoel had dat ik hem echt in vertrouwen kon
nemen en van hem op aan kon'.
Terugkijkend op de vaardigheden en kwaliteiten van Tulku
Urgyen, wijst Orgyen Tobgyal Rinpoche erop dat hij ook een
uitstekend dichter was, een verfijnd beeldhouwer en een
bekwame kleermaker. Hij stond er ook om bekend dat hij
oplossingen kon vinden voor alledaagse problemen en conflic-
ten waar anderen geen raad mee wisten.
Daarbij werd Tulku Urgyen niet alleen door zíjn gewone stu-
denten geprezen als een groot spiritueel meester, maar ook
door andere grote meesters. Kyabjé Dudjom Rinpoche, bij-
voorbeeld, het vroegere hoofd van de Nyingma school van het
Tibetaans boeddhisme, verldaarde dat hij "iemand was wiens
energie en kracht van realisatie volledig tot bloei zijn geko-
men... Hij heeft het uiteindelijke stadium bereikt dat bekend
staat als 'het tot uitputting komen van verschijnselen en con-
cepten'. Met andere woorden, hif is iemand die de grote kracht
van oorspronkelijk zuiver gewaarzijn volledig vervolmaakt
heeft. Zo iemand is waarlijk zeldzaarn."
Nyoshul Khen Rinpoche'k, misschien een van de grootste
Dzogchen meesters die op dit moment leven, gaf eveneens
vaak uitdrukking aan zijn diepe waardering voor Tulku
Urgyen. Hij zei altijd dat het heel zeldzaam is iemand te
vinden met zo'n diepe realisatie van Dzogchen. En Dilgo
Khyentse Rinpoche zelf zei dat hij Tulku Urgyen beschouwde
als de grootste beoefenaar van Dzogchen in deze wereld, en
als iemand die voortdurend in de staat van rigpa was.
Speciaal de relatie tussen Tulku Urgyen en de zestiende
Karmapa was zeer sterk. Tulku Urgyen zag de Karmapa als
een van zijn voornaamste leraren. Chokling Rinpoche herin-
nert zich dat hij nooit ook maar een seconde aarzelde alles te
doen wat de Karmapa hem woeg. Hij was 'bereid om lichaam
en leven te offeren om elke wens die de Karmapa maar had uit
te voeren. Een dergelijk devotie is uniek en mensen die hem
goed kenden zagen dit.' Tegelijkertifd had de Karmapa een
enorm respect voor Tulku Urgyen, en hij vroeg vaak aan hem
en niemand anders om bepaalde ceremoniën te verrichten.
De Karmapa beschouwde hem als zijn laatste levende leraar.



Tulku Urgyen heeft het belangrijk-
ste onderricht van Chokgy-rr Lingpa
aan hem overgedragen.
'Als zulke grote leraren op deze ma-
nier over hem spreken," zeí Sogyal
Rinpoche, "denk ik dat dat alles
zegt."
"Zijn leven lang was Tulku Urgyen
zo nederig, zo bescheiden," gaat Sogyal Rinpoche verder, "Hij
was werkelijk wat we een 'verborgen yogi' noemen. Maar
ineens, toen hij stierf, werden aI zíjn kwaliteiten manifest.
Bijvoorbeeld de volledig wolkenloze hemel die nog verschei-
dene dagen daarna aanhield was een aanwijzing dat hij een
groot Dzogchen yogi was. Bij Dzogchen yogi's is er geen
ophef, geen regenbogen. Ze sterven eenvoudig, heel natuur-
riik."
Op het moment van stewen komen onze spirituele kwalitei
ten, de vrucht van een leven lang beoefening, aan het licht, en
in de eenvoud en de voorspoedige gebeurtenissen rondom
zijn overlijden liet Tulku Urgyen duidelijk zien wat een groot
meester hij werkelijk was. Chokling Rinpoche herinnert zich
dat hij vlak voor zijn dood vol vreugde was, met niet de min-
ste flikkering van wanhoop, zorgen of angst, noch enige
gehechtheid aan wat dan ook. Toen hij zijn laatste adem uit-
blies, zat hij rechtop in meditatiehouding, met zijn handen op
zijn knieën, zoals de meester Longchenpa. Hij sprak geen spe-
ciale of dramatische laatste woorden maar verÍok rustig en
zacht. Hij ontspande zich eenvoudig in de dood, zoals Tsoknyi
Rinpoche zei. Daarna bleef hij ongeveer vijftien uur in de
meditatie die tukdam wordt genoemd. In deze staat strekt de
geest zich uit in de alles-doordringende ruimte van de waar-
heid, die bekend staat als dharmadhatu.
De dood van Tulku Urgyen was de dood van een zeer gereali-
seerd meester. Vandaar dat alle grote lama's die voor zíin cre-
matie bijeenkwamen, er niet zozeer waren omdat ze waren
uitgenodigd maar omdat ze er wilden zijn. Het feit dat Tulku
Urgyen bíj zljn dood zoveel mensen bijeenbracht, zowel boed-
dhisten als niet-boeddhisten, kan gezien worden als een indi
catie voor zijn verdienste en aantrekkingskracht.
"lk kreeg een gevoel van groot geluk tijdens de crematie," ver-
trouwde Sogyal Rinpoche zijn studenten in Nepal toe. "Ik had
een sterk gevoel van openheid en ruimte. Ik voelde de buiten-
ge\Mone zegen van Tulku Urgyen, gekleurd door een gevoel
van op handen zijnde voorspoedige gebeurtenissen, en zij
brachten een zeer krachtige ervaring van gelukzaligheid...
Voor mij was er in zekere zin geen bedroefdheid maar vreug-
de, een gevoel van zegen."
Een ander tastbaar bewijs van de zegen van Tulku Urgyen
werd zichtbaar toen na de crematie ontdekt werd dat zijn
gehele schedel intact was gebleven. Dit wordt natuurlijk een
relikwie, symbool voor het voortduren van de fysieke aanrve-
zigheid van een meester in de wereld.

De dood van een groot meester is ook een moment waarop we
stilstaan bij zijn of haar allerbelangrijkste boodschap of onder-
richt, om zo onze verbinding met de meester levend te hou-

den door de beoefening ervan. In
het algemeen gesproken zijn er in
het boeddhisme tr /ee benaderin-
gen van de Dharma: de analytische
benadering van de geleerde, en de
eenvoudige benadering van de
beoefenaar. Als hij onderricht gaf,
volgde Tulku Urgyen de eenvoudi-

ge benadering. Hij benadrukte dat al het onderricht en alle
beoefening uiteindelijk moeten leiden naar de directe herken-
ning van de natuur van de geest. Hij gaf onderricht in een stijl
die 'instructie door persoonlijke ervaring' wordt genoemd: hij
gaf uitdrukking aan wat hij zelf had meegemaalÍ, en gaf zljn
studenten de gelegenheid hun eigen ervaring op te doen door
vraag en antwoord. Vanwege zijn grote realisatie en de zege-
ningen die dit met zich meebracht, waren vele studenten met
een open hart - ongeacht hun niveau ofaanleg - in staat de
natuur van de geest te herkennen. Dit gebeurde bij vele hon-
derden studenten, zowel in één-op-één- als in groepssitu-
aties, en het was Tulku Urgyen's unieke manier van mensen
helpen.
Met de woorden van Orgyen Tobgyal: "Zljnlogíca zette leegte
neer in de realiteit, waar gewone geleerden leegte alleen maar
in woorden neerzetten."

In Nepal gaf Sogyal Rinpoche de essentie weer van de hoofd-
punten van het onderricht van Tulku Urgyen, zowel het
onderricht dat hij tijdens zijn leven gaf als de lessen die we
kunnen leren uit zijn dood. "Wanneer we in de essentie van
de geest kijken, wat ontdekken we dan werkelijkl Wat we de
absolute lama noemen, de absolute Tulku Urgyen, de waar-
heid van zijn wezen. De wijsheidsgeest van de meester wordt
in je eigen geest gevonden. Dit herinnert ons eraan dat de
ware natuur van de meester voorbij is aan leven en dood, en
neÍgens buiten ons gevonden kan worden, maar alleen in
onze eigen geest. Dit te beseffen brengt een enorme zegen,
zodat de lama werkelijk aanwezig en levend is in ons wezen."
We bidden dat Tulku Urgyen blijft leven in de geesten vanzijn
volgelingen, en snel terugkeert om opnieuw in onze wereld
geboren te worden.
Doon Doururqur Sror

'lNyoshal Khen Rínpoche Leefde nog toen dít artíkel werd geschreven. Híj stíerf ín augus-

tus 1999
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WE ZIJN NooIT GESCHEIDEN
Enrc SoroivroN, EEN Alrrnrxaar.rsr srttDENT rN HET BoEDDHTSME, HAAT.T TNKELE pERsooNrrJKE HERTNNERTNGEN op aaN Turxu
OncvrN

In h* voorjaor von 1gg7 reisde ik naar Nepol om de leroor vo.n een vrtendin van rne te ontmoeten. De naotn

van de leraar was Tulku Orgyen Rinpoche. Míjn vrtendin díe ol joren bij hem studeerdc had me al meerilere

malcn gevraagd longs te l<amen en een bezoek te brengen aon Rinpoche. De verhalen die ze over deze meester

vertelde werden hoe longer hoe inspírereniler, eigenlijk werd zij steeils inspírerender. Toen ik Sogyal Rinpoche,

mijn eígen leroor, vroeg of hij het een goed iilee vonil om Tilku Orgyen te gaon opzoeken, raailile hij me

ilringend aan te goan.
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De lente van mijn vertrek naar Nepal verkeerde ik in een
impasse. Ik voelde dat mijn beoefening een zeer conceptuele
basis had. Het was volkomen gekunsteld. Ik voelde me gefrus-
treerd en had het gevoel dat niets vruchten afwierp. Ik stond
op het punt op te geven. Ik had vertrouwen in het onderricht,
maar na acht jaar had ik het gevoel dat ik maar weinig tastbaar
resultaat had. Pas nu realiseer ik me dat de inspanning van
al die jaren, geïnspireerd door het onderricht van Sogyal
Rinpoche, me in staat stelde om de vruchten te plukken van
wat me te wachten stond.
Ik had Sogyal Rinpoche vele malen horen praten over het ont-
vangen van de 'aanduidende instructie' en ik was altijd gefas-
cineerd door de verhalen die hij vertelde over hoe de meesters
uit het verleden de natuur van de geest hadden gerealiseerd.
Ik had een diep verlangen om mijn 'oorspronkelijke gezicht
te zien, zoals rigpa, de natuur van de geest, vaak wordt
genoemd. Mijn vriendin in Nepal verzekerde me dat dit
onderricht het specialisme was van haar leraar. In zekere zin
ging ik uit wanhoop naar Nepal, in de hoop mijn manier van
beoefenen radicaal te veranderen.
Ik plande mijn reis in dezelfcle periode dat Sogyal Rinpoche
een bezoek aan Nepal bracht en hij nam me voor de eerste
keer mee naar Nagi Gompa, de afgelegen retraiteplek van
Tulku Orgyen in de bergen. Hij stelde me voor aan Tulku
Orgyen. Bij het onderricht dat later die middag plaatsvond
was Sogyal Rinpoche zo vriendelijk geweest een speciale plek
recht voor Tulku Orgyen voor mij te reserveren. Terwijl Tulku
Orgyen de 'aanwijzende instructie' gaf, was ik zo zenuwachtig
en afgeleid dat ik het voornaamste punt leek te missen.
Ik ben meer dan een week in Nagi Gompa gebleven. En elke
avond zat ik in de slaapkamer van Tulku Orgyen met zo'n vijf
van zijn studenten en ontving instructies die ik de volgende
dag probeerde op te volgen. Op de laatste avond trachtte Tulku
Orgyen mij nogmaals te introduceren in de natuur van de
geest. Ziin manier van onderricht geven was opvallend.
Terwijl hij uitleg gaf over de natuur van de geest maalde hij
geen gebruik van een tekst. Hij leek niet vanuit een intellectu-
eel begrijpen les te geven. In zijn aanwezigheid had je in
plaats daarvan het gevoel, dat hij enkel in zijn eigen geest keek
en dan een prachtig beeld ervan schetste. Door de student een
blik in zijn eigen geest te geven, gaf Rinpoche hem ofhaar
een glimp van zljn eigen geest te zien. Uiteindelijk zag ik een
glimp van iets: een geest zo gewoon en subtiel dat ik er niet
zeker van was dat ik hem gezien had. Toch ervoer ik een deel
van mijzelf dat allesdoordringend is - het was niet gescheiden
van iets dat ik kon ervaren en tegelijkertijd volledig onaange-
raakt door dezelfde ervaring. Het was duidelijk dat ik aan de
voeten zatvarr een zeer speciale boeddhistische meesterl
De jaren daarna raakte ik soms opnieuw verward. Ik keerde
terug en kreeg hetzelfde onderricht opnieuw, steeds weer.
Zelfs wanneer ik vragen stelde die schijnbaar niets te maken
hadden met het onderwerp, bracht Tulku Orgyen ze steeds
terug tot een en hetzelfde punt. Hij beschreefzichzelfvaak als

een vogel die maar één deuntje wist te fluiten, telkens weer.
Nou ja, als je een lied zo mooi en zo indringend vindt, waar-
om zou je dan nog een ander leren? Maar terwijl mijn geest
nog net zo wild en ongetemd is als ooit, kan ik eindelljk zeg-
gen dat de absolute waarheid van dharmakaya, het lege aspect
van de geest, niet langer een abstract concept voor me is.
De laatste keer dat ik Rinpoche zag, was in maart 1995. Nog
nooit werd zo duidelijk wat een geweldig vaardig meester hij
was.
Mijn broer, die meer dan veertien jaar een Koreaanse Zen stu-
dent was, stuurde me een uitgelaten e-mail, toen hij hoorde
dat ik weer naar Nepal ging. Hij vroeg of we elkaar konden
ontmoeten. Aangezien hij de afgelopen tien jaar bijna voort-
durend in China of Taiwan had gezeten, waren we maar wei-
nig in de gelegenheid geweest elkaar te zien. Ik legde uit dat
ik voornamelijk naar Nepal ging om Dharma-onderricht te
krijgen, maar dat hij van harte welkom was. Mijn broer had
altijd het idee gehad dat Tibetaans boeddhisme een beetje
vreemd was, waarschijnlijk omdat zijn oudste broer dit
bestudeerde en hij had een eigen 'merk' dat veel beter was.
Eenmaal in Nagi Gompa duurde het bijna een week voordat
we onderricht kregen. De mensen plaagden mijn broer en
beetje met opmerkingen als "Het is mooi dat je aan Zen doeï,
maar wacht maar tot je Tulku Orgyen ontmoet." Eindelijk was
het zover en mijn broer woeg Rinpoche om de 'aanwijzende
instructie'.
Rinpoche vroeg mijn broer naar zijn beoefening. Hij gaf ant-
woord op al de wagen van Tulku Orgyen Rinpoche alsof hij
een koan aan het oplossen was, met handgeklap en luid ha-
geroep enzovoort. Er was een klein groepje studenten van
Rinpoche in de kamer en we rolden over de vloer van het
lachen. Zelfs de vertaler, Eric Schmidt, liet de sfeer van trans-
parantie die grote vertalers weten op te roepen los en riep uit
"fe bent een echte Zen student!"
Tulku Orgyen vervolgde zijn onderricht aan mijn broer. Ik had
dit onderricht al vier ofvijfkeer gehoord, rnaar deze keer was
het anders. Het was binnenste buiten, onderste boven.
Het was zo ongelofelijk helder en precies dat je je niet kon
voorstellen dat de Boeddha het duidelijker had kunnen zeg-
gen. Toen het afgelopen was, omhelsde mijn broer me en zei
"]e hebt gelijk, Tulku Orgyen is werkelijk een groot meester.
Maar ik snap niet waarover jullie het hebben. Hij geeft net zo
onderricht als een Zen meester."
We horen vaak verhalen over hoe grote meesters onderricht
kunnen geven in de stijl en wijze die past bij de student. Ik
was er zelf vele malen bij dat Sogyal Rinpoche vertelde hoe
zijn eigen meester lamyang Khyentse Chókyi Lodró zich kon
aanpassen aan zljn publiek. Die dag echter was ik er getuige
van hoe een groot meester zich manifesteerde op exact die
wijze die paste bij de geest en opleiding van een individuele
student.
Wat ik het meest in Tulku Orgyen bewonderde was de manier
waarop hij erin slaagde zoveel mensen te beroeren, van grote



meesters als Karmapa tot luie, onoplettende studenten als ik;
hij gaf ons allen les. Iedereen die ik ken die onderricht van
hem heeft ontvangen vond dat dit diepgaand en precies was.
In mijn geval liet hij me werkelijk zien hoe zelfs een volstrekt
gewone westerling wezenlijk baat kan hebben bij deze specia-
le traditie van de Boeddha en er een blijvend inzicht aan kan
ontlenen. Hij maakte dat het herkennen van de natuur van de
geest en het verblijven in de essentie ervan bijna eenvoudig
was. Wanneer je hem hoorde spreken dan kon je denken bij
jezelf "Hé, dat kan ik ook, de verlichte geest is niet iets dat
alleen speciale mensen kunnen herkennen!" Ook al is het
waar dat het zien van de geest zoals hij werkelijk is en stabili-
teit ontwikkelen in deze herkenning, een grote inspanning en

veel geduld kunnen vergen, leek Tulku Orgyen het zo wonder-
baarlijk mogelijk te maken.

Toen ik afscheid van hem nam voor wat de laatste keer bleek
te zljn, had ik tranen in mijn ogen. Ik zei hem dat ik niet weg
wilde, dat ik hem nu al miste. Hij keek me aan en zei: "'We

zijn nooit gescheiden'. Ik heb meesters dit soort verhalen eer-
der horen vertellen. Het is niet zo dat ik ze nieï geloofcle, het
is meer dat ik het nooit gevoeld had. Toen hij deze woorden
tegen me zei, ging er een deur open. En sinds die tijd heb ik
me altijd een met hem gevoeld. Wanneer ik erover nadenk is
het laatste wat hii ooit tegen me zei van zdn vitaal belang. Ik
ben hem er diep dankbaar voor.
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BEZIEK SocYAr RINPOCHE
IN AvTSTERDAM

"It immeiliately moves us, it reolly ínspíres, connects us. Therefore wefeel a sense of gratitude anil apprecia-

tion of theír work".

Deze woorden komen in me op tijdens het weekend met
Sogyal Rinpoche in Amsterdam. Het is inspirerend, ontroe-
rend en helend. Er zljn bijna 9oo mensen, maar het is alsof
ik met hem in mijn huiskamer zit. Ik voel een verbonden-
heid, die versterkt wordt door het stormachtige weer buiten
het anderszins stormachtige klimaat in ons land na alle recen-
te gebeurtenissen.
Omdat de vraag om aanwezig te zijn bif deze retraite het aan-
tal beschikbare plaatsen in de Amstelborgh ruim overtroí is
er op het allerlaatst een enorme tent geregeld, die op het ter-
rein van de Amstelborgh staat. Het is wat minder comfortabel,
maar daar staat tegenover dat iedereen die wil komen, ook kán
komen. Ik moet zeggen, het is er niet minder om. De tent is
prachtig aangekleed met doeken en tangka's. Op het altaar
zijn zoals altijd afbeeldingen te zien van de grote Tibetaanse
leraren.
Door de aanwezigheid van facilitators en stewards wordt een
warme sfeer gecreëerd, een RIGPA-familie waarin ieder lid
zljn of haar ei kwijt kan en ook buitenstaanders op een warm
onthaal mogen rekenen. Daarin draagt RIGPA steeds meer de
visie van Sogyal Rinpoche uit, dat we voor elkaar moeten
zorgen. De communicatie tussen mensen onderling is
belangrijk. Niet zomaar ervan uitgaan dat het wel goed zit met
iemand, maar er naar vïagen.
Sogyal Rinpoche geeft in deze drie dagen onvermoeibaar les,
over het ego, over het transformeren van de geest, over medi-
tatie, over karma en over het grote belang van studie en regel-
matige beoefening. Alleen dán wordt onze geest stabieler en
kunnen we de connectie met onze Boeddha-natuur maken.

Dat vraagt discipline. En discipline is ook nodig om geen
kwaad te doen en om prioriteiten te stellen.
Hij gaat in op de huidige situatie in Nederland en plaatst de
recente gebeurtenissen in een groter perspectief. Het feit dat
we zo geschokt ziin in Nederland wijst erop dat we er niet aan
gewend zijn. We wonen in een land, waar tolerantie hoog in
het vaandel staat. Dat moeten we niet kapot laten maken door
angst. We moeten met elkaar in gesprek blijven en respect
hebben voor elkaar. Het gaat om een kleine gewelddadige
minderheid. Het is goed, om nu ons hoofd koel te houden en
ons niet te laten verleiden tot het isoleren van een deel van
onze landgenoten. Als dat gebeurt, heeft de tegenstander pas
écht gewonnen en krijgt fundamentalisme een kans. Hét
tegengifvoor haat is tolerantie. En: ons geluk en lijden han-
gen samen met het lijden en geluk van anderen. Niets staat
Ios van elkaar.
En zo vallen alle puzzelstukjes in elkaar en krijg ik steeds
meer een beeld van hoe groot en allesomvattend het is, wat hij
met ons wil delen. Peace, compassion, wisdom. Wat wil je nou
eigenlijk nog meerl
Ik ben de organisatie erg dankbaar dat we met zijn allen hier-
bij konden zí1n, in Nederland. Dat we samen hebben kunnen
beoefenen om tegenwicht te bieden aan de negativiteit. Alle
lof.
En ik ben Sogyal Rinpoche natuurlijk heel erg dankbaar voor
zijn heldere uiteenzettingen en zijn liefde voor ons. Hij heeft
beloofd volgend jaar april/mei terug te komen om dieper in te
gaan op Boddhicita. Ik ben erbij!
Crraxrer, Brncrns
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- Hadden jullie na de weekenilretroite ook een kruikje op de plek woar ilaarvoor nog een hart zat? -
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NcóNDRo ANKER
VrnsrAG vAN DE NcóNDRo RETRATTE

Als gewoonlíjk op retraites voel ik me al snel geblokkeerd. Alsof er nietsbij wil aan informatie. Moe, d.uf, ní*
scherp of helder. Wïl graag rneer opnetnen, tneer beffipen, onthouden, kunnen reproduceren rnaor het lukt

niet goed. De eeuwíge strijd.. Tot díe eerste hindemis weer genomen is en ik tne over kan geven: alleen open

luisteren. Wat bíj me blffi ís goed, de rest mag van me afglíjden.

Eenmaal overgeleverd aan de Drupchen, word ik stevig vastge-
nomen. De diepte in. Worstel toch weer met mijn weerstand,
vecht met het onbegrip.
Wat is dit dan in vredesnaam, een Drupchen? Waarvoorl En
wat gebeurt er danl En ik, wat moet ík er meel Wat kan ik
hiermee doen. Moet toch op zijn minst weten wàt het is, wat
ik hier sta te doen!
Denk dat ik me maar concentreer op de ngóndro uitleg.

Toch worden onzichtbare lijntjes uitgelegd.
Ik voel aan me getrokken. Treldcracht. Zie niet, begrijp niet en
toch, er gebeurt iets.
Die monniken zijn echt bikkels! Dag en nacht, zii gaan maar
door. Ik moet mee tegen alle vraagtekens in. Iedereen. Mee
rnet teachíngs als liefdevolle omarmingen van Sogyal
Rinpoche en met Chókling Rinpoche's voelbare kracht ook al
zegt hij niet veel.
Van Orgyen Tobgyal's teachíngbegrijp ik helemaal niets. Of ja,

ik begrijp het soms
wel maar het moment daarna is alle informatie verdwenen.
Dus dan, ja, nou. Hè!!

Iedereen lijkt nu langzamerhand meegezogen, overgeleverd.
De dag en nacht doorgaande mantra krijgt ons in haar greep.
De zeer krachtige beoefeningen van de monniken maken
energie voelbaar en nemen je op.
Iets klampt zich vast aan het minuscule ngóndro anker in miin
aalgladde binnenste. Hecht zich en verdiept zich binnenin.
Lange uren van beoefening. I(orte pauzes worden lang genoeg.
Een bekertje water maakt ontroerd. Een slapende hond geeft
nu al tranen. In de nacht kijk ik de Dalai Lama aan en huil de

mantra.

Dan Guru Rinpoche dag, superfeestelijk. 's Ochtends vroeg
kiopte ik nog verwachtingsvol de wolken stof en zand uit mijn
mooiste kleding en dan is het plotseling alweer avond.
Rituelen, mantra's, mandala's van zand, Tibetaanse dansen,
gebeden, nu al weer voorbij.
De ochtend van de laatste dag is onverhoeds de shríne-tent
ingeslopen.
Er hangt een... gat? Een leegte. Stil.
Geen mantra meer.
We worden losgeiaten. Merk dat iedereen ontspant. ln zich-
zelf gaaï staan. Uitdijt.
Ikzelf dij uit. Maar wat van mijl Mijn energie, mijn zijn. Miin
Iiefdel
Expanderen en ontspannen.
Met de mantra's in mijn hooftl en aangenaam gezelschap in
de auto vliegt de rit naar huis voorbij. Voorspoedig.
Voorspoed, voel dat ik dat meedraag.
Eenmaal thuis nog vier dagen en nachten heerlijke dharuna-
gossíp ín mijn hoofd.
Nog drie: elk leeg moment is geluld en ik geniet er van.
Nog twee: de lege momenten worden leger.
Nog één...... weggesijpeld. Waar naar toel Opgevuid met aard-
se zaken; TV de krant, vrienden en familie, problemen op
mijn werk: Welkom 'echte' wereld.
Helemaal weer op mezelf teruggeworpen en toch, ergens
hangt nog iets. Ik weet het gewoon. Het is wéér dieper gegaan,
weer meer bekrachtigd, meer mijn pad geworden. Maar ik
moet het wel zelf doen. Zelf mijn schoenen aandoen en de
veters strikken, zelf de slingers ophangen en de feestmuts
zoelcen.
Gelukkig ben ik niet alleen.
Hrrlrrr Wrrrrus
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LNNGZAAM UITPAI(KEN
VTnSIAG VAN DE MEDITATIE RETRAITE

'Van huis goan is de helft van het werk" . Dat is bemoedigenil, ilie eerste zin van de medítatíeretroite juli zoo4

in Lerab Ling. Dat is míj, dharmabrugklasser, don olvasthelemaal gelukt.

De eerste dag daar in die tent. Vijfhonderd mensen. M'n ten-
tje staat, eindelifk. Het veelbelovende volautomatische uit-
blaasmatrasje doet het niet. Het blljftzo plat als een dubbeltje.
Ik ben wat berg op en af gestrompeld met heel erg ijdele
schoenen. Dat is geen oordeel, ít's afact.
Rinpoche blijkt ondertussen nog in Barcelona te zíjn, alwaar
hij deelneemt aan een conferentie over wereldreligies. Daar
wordt hem gevraagd of hij ook iets met spiritualiteit doet, ver-
telt hij later. 'A líttle bít" anturoordt hij. Maar hier en nu, in de
tent wachten wij niet op Rinpoche. Want dat hebben we
geleerd. Het grote niet wachten is begonnen. Maar ondertus-
sen en stiekem....
Ons vroegere, heimelijk gedeelde sinterklaasgevoel. Maar dan
stiller. En dan arriveert hij. En we krijgen kado's:
"Meditatie is één groot feest. Wees niet te serieus, geniet ervan'.
Don't make a bíg deal about f.ndíng your teacher. The teachíng is
the teacher.
"fe gedachten en emoties zijn familie van je geest. Kijk naar
ze als een oude man naar een spelend kind".
En ook de manier waarop Rinpoche zich voor ons openstelt is
als het uitpakken van een feestelijk verzorgde surprise. Dat hij
met ons deelt dat zijn lessen steeds dieper worden, dat iedere
retraite voor hem a timezone is.
Het verbluffende bouwtempo van de tempel. De houding van
de bouwvakkers. De aangekoekte weerstand die ik overwin.

De zichtbare liefde van alle medewerkers van Lerab Ling.
Er is één zin die zich dagelijks als een mantra in me naar
boven zingt: "Mijn beker vloeit over, mij ontbreekt niets".
Psalm 23. Sinds m'n vierde hangt díe zín te verdorren in m'n
rugzakje en komt nu eindelijk tot leven. Het van jongs af aan
gekende begrip dankbaarheid raakt me, strompelend op
Amsterdamse schoenen, vol in het gezicht.
Deze dharmabrugklasser is voor het eerst van haar leven blij
dat er nog heel veel klassen, tussenuren en bijlessen wachten.
Na tien dagen dankbaarheid en heel veel zelfzwijgen, is er de
Bonte Avond. Met praten en zonder drank. Een ingewikkelde
combinatie. Praten wil ik niet meer en een wijntje zou er wel
ingaan. Een Bonte Avond zonder wijn is als een Dharma zon-
der sangha, merk ik tot m'n samsarische schrik. In een vlaag
van dorst naar - wat zou het zijnl- vertel ik een jongen uit de
dharma-zesde-klas over mijn gevoel van dankbaarheid. "En
ook dat gaat weer ovef', zegthíj. "En deze avond hopelijk ool{',
denk ik.
En dat is ook zo. De Bonte Avond is inmiddels al weer maan-
den geleden, ik zit tot m'n schoudertjes weer in de samsara
die omroepwereld heet. Maar mijn beker stroomt nog steeds
over. Ontroering is nog nooit zo actueel geweest. Dat je toch
zo Iang kan doen met het uipakken van een kadootje!
Voorzichtig in het rugzakje doen.
Arvr.rturrr Scrrnrryrn
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De monnik antwoordde direct: " Ik pieker er niet over de deur
van jouw kooi open te maken. Als 

f e eruit komt, dan eet ie me
toch zeker meteen op!" "Echt'', zei de tijgea "ik beloof je dat ik
je geen kwaad zal doen." De monnik kreeg medelijden met de
tijger en het eind van het liedje was, dat hij de deur toch open
deed.

Zogauw de tijgea die eigenlijk meer honger dan dorst had, uit
de kooi was viel hij de monnik aan en wilde hem verslinden.
De monnik kon geen kant op en riep bang uit: "Dit is niet eer-
lijk, laten we dan zes rechters vragen wat ze van jouw plan vin-
den. Als zij het er mee eens zljn, dan mag je mij opeten." De
tijger stemde in met dit voorstel. Samen gingen ze op pad om
rechters te zoeken.

Ze kwamen voorbij een grote boom. De monnik liep er gauw
naar toe en vertelde hem wat de tijger van plan was. Toen de
boom de monnik had gehoord, zeíhlj: "AIs het heet is, zoeken
mensen altild koelte in mijn schaduw maar als ze weggaan
breken ze takken van me afom aan hun geiten en koeien te
voeren.
Mensen zíjn zo ondankbaar. f a, tijgers mogen hen gerust ver'
scheuren." Dat was één.

Even later zagea ze een kameel. De monnik ging erop af en
vroeg hem om zijn mening. De kameel antwoordde: "lk ben
oud en heb jaren lang zware lasten op mijn rug moeten dra-
gen. Nu geeft mijn meester me niet eens genoeg te eten en
behandelt me schandalig. Nee, pas wanneer er geen mensen
meer zijn, kunnen dieren weer in vrede en vrijheid leven. Ik
vind dat tijgers mensen mogen opeten." Dat was twee.

Nu lirrramen ze een os tegen. De monnik legde hem hun zaak
voor en vroeg om zijn oordeel. De os zei: "|arenlang heb ik
mijn meester trouw gediend. Nu ik oud ben en voor hem geen
nut meer heb, heeft hij mij zonder meer in het bos alleen ach-
tergelaten. De mensen zijn niet te vertrouwen. Ik ben van oor-
deel dat deze tijger de monnik mag opeten." Dat was drie.

De monnik bleef de moed er in houden en zag boven hen in
de lucht een adelaar vliegen. Hij riep de vogel en legde hem
hun probleem voor. De adelaar sprak: "Nou, ik maak bijna
dagelijks mee dat, als mensen me zien, ze snel hun pijl en
boog richten en me proberen neer te schieten. En ze eten ook
nog eens onze eieren op. De tijger heeft het volste recht om
jou op te eten." Dat was vier.

Toen de tijger vier keer dezelfde uitspraak had gehoord, begon

o

hii blij in het rond te springen. Hij zei tegen de monnik:
"Geloof je nog steeds dat iemand iets anders zal zeggenl Ik
rammel van de honger, laat me jou nu toch opeten."

"Nee," zei de monnik, "we hebben afgesproken om zes rech-
ters hun mening te vragen. Nog twee." En hij liep verder en de
tijger kwam hongerig achter hem aan. Ze kwamen bij een
brede rivier, waar een krokodil op de oever lag te zonnen. Hij
vertelde de krokodil hetzelfde verhaal en vïoeg hem naar zijn
mening. De krokodil antwoordde: "Als we met onze kop
boven het water uitkomen, staan mensen al klaar om ons te
doden. Laat de tijger de monnik gerust opeten."

De monnik begon nu toch wel ongerust te worden. Hij wist
dat zljn leven aan een zijden draadje hing. Juist op dat
moment liep een vos naar de kant van het water om zijn dorst
te lessen. De monnik riep de vos, legde hem de zaak voor en
woeg hem wat hij er van vond. De vos zei: "Als rechter moet
ik elk detail onderzoeken. Pas als ik alles met eigen ogen
gezien heb, kan ik een uitspraak doen."

De tijger en de monnik brachten de vos naar de plek waar de
kooi stond. Toen zei de vos tegen de monnik: "Ga jij precies
op die plek staan waar je stond, toen de tijger voor de eerste
keer tegen je sprak."
De monnik ging voor de kooi staan.
Toen vroeg de vos aan de tijger: "En waar stond jij op dat
momentl"
De tifger antwoordde: "lk zat in de kooi natuurlijk." De vos
vroeg: "Zat je in de kooi of stond fel En welke kant keek je
opl'
Ongeduldig liep de tijger de kooi in en ging in dezelfde hou-
ding als tevoren staan. "Stond de deur open ofwas hij dicht?'
woeg de vos.

"De deur was dicht," antwoordde de monnik. Daarop vroeg de
vos hem de deur te sluiten en op slot te doen. Nadat de mon-
nik dat had gedaan, zei de vos tot de tijger: 'fij had dorst. Uit
medelijden heeft deze man jou vrijgelaten en als dank wilde
je hem opeten. Niemand zalmeer de deur voor jou opendoen.

Je bent veroordeeld om de rest van je leven in deze kooi te slij-
ten."
En hij sprak tot de monnik: "Beste vriend, ga jij nu verder. fe
hebt niets meer te vrezen."

En de vos ging ervandoor. De monnik trok verder door het
land, maar de tijger bleef de rest van zijn leven gevangen zit-
ten in de kooi.

t víLT lLlLl tlL
Errv ouo sPRooKJÉ NAVERTELD

Er was eens een rnonnik die op eenlonge reis wos. In één van de dorpen woor hij daor kwam, zeghíj een tij-
ger díe de mensen hadden opgesloten ín een grote kooi. De tijger zog de monnik en rtep noar hetn: "Vrienil,

heb medelíjden tnet me. Al dagen lang zít ik zonder w&ter in ileze kooi. Wíl jij ile ileur niet even voor rne

openhouden, dan kon ík snel wat goan ilrínken. Binnen een poor tellen ben ík terug in de kooi. Als je dít voor

tne doet, dan zul je zeker beloond worden."
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H ET BEZOEI( VAN
DzoGCHEN RTNPocHE

EN MONNII(EN AAN ZuTPHEN
Err.r (rrrro)vERsrÁc ooon Srrret Prrrns nrv Mrlxr vlN VuunrN

Heel Zutphen líjkt wel vol te hangen met ofi.ches voor de Tsom-dansen door de monniken van het Dzogchen-

klooster.

Er zljn veel mensen in touw geweest om het bezoek van
Dzogchen Rinpoche en de monniken tot een succes te maken.
De middag voor het optreden worden we hiervoor beloond
met een les over meditatie door Dzogchen Rinpoche. We lui-
steren naar hem en zitten samen met hem, terwiji het buiten
bliksemt en dondert. Op het stadhuis waar Rinpoche later
wordt ontvangen, krijgt Rinpoche te horen wat westerlingen
onder verlichting verstaan, namelijk'straatverlichting' of
'rationalisme'. Gelukkig kennen we wel de beweging van de
moderne devotie, al is dat dan 5oo jaar geleden. Het is duide-
lijk zichtbaar dat Rinpoche de toespraak kan waarderen.

Om zes uur kijk ik even naar het nieuws: stormwaarschu-
wing, iedereen wordt geadviseerd om vooral 's avonds thuis te

blijven, en bovendien blijkt er ook EK voetbai te zijn! Ondanks
dit alles komen er die avond meer dan vijÍhonderd mensen.
De dominee die Rinpoche ontvangt, gaat ook terug in de
geschiedenis: hij wijst erop hoe bijzonder het is dat op de
plek waar in de middeleeuwen de mirakelspelen werden op-
gevoerd, nu boeddhistische monniken optreden. Rinpoche
antwoordt: "|a, inderdaad het is een historische gebeurtenis."
Na een succesvol optreden spoeden de monniken zich naar
hun gastgezin om naar het voetballen te kijken.

De volgende dag wordt de Zutphense sangha vereerd met een
bezoek van Dzogchen Rinpoche en de monniken. We hebben
hen uitgenodigd voor een lunch en volgens aanwiizingen van
de kok allerlei gerechten gemaakt.

tG We hebben met ons allen ons best gedaan Wandelíng door Zu.tphen



Ë> ,cÊ

Bínnen wordt gepraat: serícus maar ook vrolijk

Dzogchcn Rínpoche en. d.c ntonniken zcgenell ol'Lze Tsok ruímte Narncns ons allcn bíedt EIs Rínpoche ecn g1f, aan voor het Dzogchcn kloosh:r

1 ::ilL, i l"

\htttis I
\

Klaar voor d.c maaltíjd.

;È-.\

iir

r7
En uitcraard...ecn grocpsfoto !



EEN
MET

INTERVIEW
MTNGYUR RTNPoCHE

Lrnae LrNG, r8-t9 JULr 2oo3

1. War zrJN vorcrNs DE BoEDDHrsrrscHE GEscHRTFTEN DE

VERDIENSTIN VAN IIIT STTUNEN VAN DE BOI/W VAN EEN BOED.
DHrsrrscu Kr.oosrrR oF TEMpEL, zoArs rrrrR rN Lrnas LrNcl

Míngyur Rinpoche: In het boeddhisme spreken we over de
Drie fuwelen: de Boeddha, die onze gids of leraar is, de
Dharma, het pad dat we volgen, en de sangha, dat zijn al dege-
nen die hetzelfde spirituele pad volgen en elkaar steunen. De
Boeddha zei dat, in het algemeen gesproken, de sangha de
voornaamste grondslag en basis voor het onderricht is.
Daarom zal de sangha bepalen ofhet onderricht blijft bestaan
of niet.

Wanneer we over de 'sangha' spreken, kunnen we het hebben
over een kloostergemeenschap van monniken en nonnen die
de geloften van persoonlijke bevrijding hebben afgelegd, ofwe
kunnen de Vajrayana sangha bedoelen, zij die het pad van de
Verborgen Mantrayana volgen. Maar welk pad we ook volgen
- Shravaka, Bodhisatlva of Vajrayana - we dienen allen te steu-
nen op de sangha en we moetenhaar volgen, omdat de sang-
ha in feite het onderricht bewaart en draagt.

Om samen te kunnen werken en beoefenen, moet de sangha
ergens kunnen leven. Ten tijde van de Boeddha bijvoorbeeld
kwam de sangha gewoonlijk samen in de tempel die door
Anathapindata was gebouwd, Iater gebeurde dat in de grote
klooster-universiteiten van Nalanda, Vikramashila en Odanta-
puri. Doordat zulke plaatsen bestonden kon de sangha bijeen-
komen en kon het onderricht blijven bestaan en tot bloei
komen; zonder deze plaatsen zou het onderricht zijn verdwe-
nen.

Het eerste grote klooster dat in Tibet voor de sangha werd
gesticht was Samye. Later vestigde elk van de belangrijke
scholen, de Nyingma, K"gyu, Sakya en Gelug, hun eigen
kloosters en tempels om de juiste omstandigheden te waar-
borgen ter ondersteuning en behoud van het onderricht.

Nu de Dharma zich verspreidt in de moderne wereld - in
Europa en ook in Amerika - is het belangrijk om zulke plaat-
sen op te zetten waar men het onderricht kan ontdekken,
bestuderen en enige ervaring op kan doen van het pad dat
naar uiteindelijke vrede en geluk leidt. Zelfs vanuit een zeer
alledaags, wereldlijk gezichtspunt, is het uitermate moeilijk
iets tot stand te brengen, wanneer we geen werkplek hebben -

zoals een kantoor, bijvoorbeeld. Evenzo hebben we een plek
nodig waar we het onderricht kunnen bestuderen, overden-
ken en contempleren, en meditatie kunnen beoefenen.
'Wanneer we zo'n plek hebben, zijn studie, overdenking en
meditatie veel gemakkelijker - dit soort ondersteuning en
omstandigheden hebben we nodig. Wat is het belangrijkste
onderricht van de Boeddhal Dat is wat we vaak in onze gebe-
den herhalen: 'Mogen alle wezens wij zijn van liiden en de
oorzaken van lijden. Mogen zij allen geluk ervaren en de oor-
zaken van geluk'. Dit aspiratie-gebed is precies de essentie van
het boeddhistische onderricht.

Zoals de wereld nu is, zijn de mensen, ook al zijn ze er in
materieel opzicht goed aan toe, wanneer het op de toestand
van hun geest aankomt, erg errn. Ze rnogen dan wel niet naar

lichaam of als gevolg van hun levensomstandigheden lijden,
maar hun geest verkeert altijd in een staat van diep mentaal
lijden. Zo'n mentale onevenwichtigheid kan niet anders dan
fysiek lijden teweeg brengen, en is ook de oorzaak van dishar-
monie met andere mensen - met onze familie, buren en de
buurt, en, in efireme gevallen, met het gehele land waar we
v/onen of met de hele wereld.

Er zijn, en waren, zoveel verschillende oorlogen, conflicten en
beroering in de wereld - de Eerste en de Tweede Wereldoorlog
bijvoorbeeld, die het leven van zovelen hebben verwoest en
vernietigd, en die alle ontstaan door gebrek aan ware liefde en
geluk in de geest. Als we nu in het Westen ons vermogen om
voorspoed te scheppen door materiële vooruitgang kunnen
combineren met de innerlijke rijkdom aan ware liefde en
geluk in onze geest, dan zullen we de ideale omstandigheden
hebben geschapen om op beide vlakken, uiterlijk en innerlijk,
voorspoed in stand te houden.

Volgens het boeddhistisch onderricht, hebben we, om dit
soort wede en geluk te ontwikkelen, een speciale plaats nodig
- een tempel of klooster -, waar we de Dharma kunnen beoe-
fenen, bestuderen, overdenken en kunnen mediteren.

Mensen stellen vaak de vraag: 'Als dat wat je in feite wilt doen
is geluk en de oorzaken van geluk naar de mensen brengen en
ze vrij maken van lijden, waarom bouw je dan geen zieken-
huizen en scholenl Wat voor zin heeft het dan een tempel of
een klooster te bouwenl"

De zin van de bouw van een tempel of een klooster is het
scheppen van oorzaken en omstandigheden voor ons om
innerlijke vrede en geluk te ontwikkelen. De vrede en geluk
die we in onszelf creëren, hebben een geweldige kracht die
veel verder reikt dan ons eigen geluk doordat ze de mensen
om ons heen beroeren en beinvloeden door het opheÍfen van
allerlei soorten van lijden en door wede te scheppen. De zin
van het bouwen van ziekenhuizen en scholen is ietwat anders:
een ziekenhuis dient ervoor het lichamelijk lijden te verzach-
ten en een school biedt wereldlijke opleiding. Omdat een tem-
pel de oorzaken en omstandigheden schept voor het ontwik-
kelen van innerlijke wede en geluk, is haar doel heel anders.

Als je zou vragen: "Hoe heilzaam is het een plek te creëren
waar mensen wede en geluk in hun geest kunnen krijgenl",
dan zou ik zeggen dat de waarde ervan heel groot is. Waaroml
Omdat de meeste van onze problemen in feite veroorzaakt
worden door onze geest. Daarom kan, in de breedst mogelij-
ke zin, het vinden van wede en geluk in onze geest alleen
maar een weldaad zijn. Een ziekenhuis, een school en een
klooster hebben alle verschillende doelstellingen, maar ik
geloof dat het voordeel dat we krijgen uit het brengen van
wede en geluk aan onze geest veel belangrijker is dan de stof-
felijke voordelen van fysieke hulp of wereldlijke scholing.
Natuurlijk zou het nog beter zijn als al deze drie manieren
gecombineerd konden worden.

2. Hrr BoEDDHrsrrscH oNDERRTcHT BENADRUKT DAT wE
DOOR OFFERANDEN TE BRENGEN AAN EXN VOORSTEL1ING VAN
ttET LTcHAAM, spRAAK oF GEEsr vAN nr Boroorra, EÉN GEwEr-r8



DIGE HoEVEELHEID vERDIENSTE KUNNEN VERGAREN. MTN
ZEGT DAT IIET ACCUMULERIN VAN VERDIENSTE EEN ISSENTIEEL
ASPECT IS VAN ONS SPIRITUEI,E PAD TN VAN CRUCIAAI, BEIÁNG
vooR oNzE sprRrruElr cRorr EN oNTwrKKEr.rNc. KuNr u oNs
AISTUBLIETT UITLEGGEN WAAROM DTT ZO IS EN IIOE HET VERGA-
R.EN VAN VERDIENSTE IN ZIJN WERK GAAT BIJ IIET BEVORDEREN
VAN ONZE SPIRITUELE VOORUÍTGANG EN BEGRIP?

dat de ware natuur van alle voelende wezens geheel zuiver en
zonder enige smet of onzuiverheid is - als zuiver water of
puur goud. Het niet herkennen van onze ware natuur wordt
'onwetendheid' genoemd, en als gevolg daarvan ontstaan
allerlei soorten negatieve gemoedstoestanden, emoties en
misleidingen. We zuiveren deze negativiteit door verdienste te
vergaren, hetgeen het aspect van het vaardige middel of
methode van het boeddhistische pad vertegenwoordigt. Het
wijsheidsaspect van het pad is het begrijpen van onze ont-Míngyur Rínpoche: Er staat in het boeddhistische onderricht t9



waakte natuur. Wanneer wijsheid en vaardige middelen - in
het onderricht beschreven als 'de twee vleugels van een vogel'

- samenkomen, kan het pad tot haar voleinding gevolgd wor-
den, en dat is het bereiken van de verlichting.

Men zegt dat de relatieve waarheid verdeeld is in zowel het
postiefrelatieve als het negatiefrelatieve. Wat betekent ditl
Het negatief relatieve is datgene wat de oorzaak van lijden
schept; het positiefrelatieve is de oorzaak van geluk.

Het scheppen van afueeldingen van het lichaam, de spraak en
de geest van de Boeddha en het brengen van offerandes daar-
aan behoort tot de categorie van het positiefrelatieve. Zelfs als
men zegt dat zulke oÍferandes heel goed zijn, behoren ze toch
nog tot het domein van het relatieve. Maaí het samenvoegen
van het relatieve met het absolute, het wijsheidsaspect - de
realisatie van shunyata ofleegte -, is als het wrijven van twee
houten stokjes tegen elkaar om vuur te maken. Wat meer is,
bij het maken van !'uur, worden de twee stokjes die we tegen
elkaar wrijven, verbrand. Zo verbrandt ook het relatieve aspect
van het pad.

Er zljn in feite vier manieren waarop afueeldingen van het
Iichaam, de spraak en de geest van de Boeddha wezens ten
goede komen: door ernaar te lijken, erover te horen, erover na
te denken en ze fysiek aan te raken. Ik zal je een verhaal ver-
tellen om te illustreren hoe het zien van en het aanraken van
een beeld van de Boeddha enorme verdienste kan schenken.

Lang geleden was er een varken dat in een vlak land woonde
dat bezaaid was met modderige waterpoelen. Op een dag
scheen de zon's middags zo sterk dat het varken in een van
de modderpoelen moest duiken om af te koelen. Na een tijdje
in de koele modder rondgewenteld te hebben, kroop het uit de
poel en ging op de uitgedroogde aarde liggen. Binnen enkele
minuten was de modder op zijn lichaam helemaal opge-
droogd en begon zijn huid te jeuken.
Het varken keek om zich heen om te zien wat hij kon doen om
de jeuk te verminderen. Ergens in de verte zaghli een oude,
vervallen stoepa. Blij rende hij erheen en schuurde zijn hele
lichaam krachtig tegen de scherpe hoeken van de gebroken
stenen. Het grappige was echter, dat toen hii dat deed, de
modder die het lichaam van varken bedekte, in de scheuren
van de stoepa ging zitten en, stukje bii beetie, terwijl het var-
ken zijn geïrriteerde huid schuurde, de stoepa werd gerepa-
reerd!

vaardigheid, de nirmanakaya door geboorte, en de verheven
nirmanakaya. Afueeldingen van de Boeddha behoren tot de
nirmanakaya van de kunst of kunstvaardigheid.

Men zegt dat ergens in de toekomst, na ongeveer zooo jaar,

alle voorstellingen van het lichaam, de spraak en de geest van
de Boeddha zullen verdwijnen, als de leer van de Boeddha
Tangzaamaan begint te vervagen. De afueeldingen van het
lichaam van de Boeddha zullen in de ruimte verdwijnen, en
de aÍbeeidingen van de spraak van de Boeddha zullen verva-
gen als de tekst van de bladzijden zal verdwiinen. Dit zal
gebeuren omdat het karma en het lot van de wezens in die tijd
erg zwak zulTenzíjn en de zegen van de Boeddha zich slechts
kan manifesteren in overeensteming met de verdienste van
wezens; die twee zljnvanelkaar afhankelijk. Wanneer de com-
passie en de zegeningen van de boeddha's samenkomen met
de verdienste van wezens, kunnen de afueeldingen van het
lichaam, de spraak en de geest van de Boeddha tevoorschijn
komen.
'Wanneer het gewone karma en lot van de wezens zwak wor-
den, vermindert en vervaagt de leer van de Boeddha, en dat
gebeurt dan ook met de afueeldingen van het lichaam, de
spraak en de geest van de Boeddha.

3. Drr rs NU rrw rwEËDE BEzoEK a.q.r.r Lrnes LrNc. Hrr arcr-
LopEN JAAR rrEEFT u EtN GELEGENHETD GEHAD oru Socvlr
RrNpocrrr tN or Rrcpe SANGHA BETERTE LEREN KENNEN EN

VÉRsCHTLLENDE vAN oNzE CENTRATT BEZoEKEN. Nu u Socvnr
Rrxpocrrr EN DE vrsrE vAN zrJN vERK vooR Rrcla xrNr,
vELKE BTJZoNDERE VERDTENsTE DENKT u DAT DE Lrnen LrNc
Trlrprr vooR DE Drrenva EN - rN BREDERE zIN - Dr vER-ELD

IIEEFT?

Míngyur Rínpoche: Twee of drie jaar geleden ontmoette ik
Sogyal Rinpoche voor het eerst, en zelfs voor ik hem ontmoet-
te had ik van zljn werk gehoord. Wat zijn activiteiten en werk
voor Rigpa betreft, kan ik zien dat dat grote golven van ver-
dienste teweeg brengt.

Naast Khenpo Jigme Phuntsok, is Sogyal Rinpoche de incar-
natie van Tertón Sogyal, die een emanatie vr'as van Nanam
Dorje Dudjom. Nanam Dorje Dudjom leefcle in Tibet in de
tijd van de Dharma koning Trisong Detsun, Khenpo
Bodhisatwa en Guru Rinpoche. Hii was een van belangrijkste
en invloedrijkste leerlingen van Guru Rinpoche vanwege al
het goede dat hij naar Tibet bracht. Tertón Sogyal was een
koning onder Tertóns en een van de belangriikste personen in
zijn tijd. Het lijkt erop dat als gevolg van hun aspiratie-gebe-
den en deze gunstige karmische connectie, Sogyal Rinpoche
nu geweldig veel positiefs tot stand brengt. Sogyal Rinpoche
lijkt van de Tibetaanse leraren die naar het Westen zijn geko-
men en hier leerlingen hebben, de belangrijkste te ziin.
Het is me duidelijk dat Sogyal Rinpoches motivatie gebaseerd
is op zijn grote verlangen om zowel het onderricht als zijn
leerlingen te dienen, zonder veel te denken aan ziin eigen
welzijn en omstandigheden. Hij toont grote interesse in en
devotie voor alle authentieke leraren, die de overdrachtslijnen
bewaren van de diverse scholen. Hii heeft ook grote genegen-
heid voor zijn leerlingen, en denkt er steeds aan hoe hij hen
het beste de essentie van het onderricht kan meedelen - de
voornaamste kerninstructies van de diverse scholen - zodatze
werkelijk hun waarheid ervaren. Dit liikt zijn voortdurende
zorgte zljn.

In het Verborgen Mantrayana onderricht wordt veel gespro-
ken over kwalificaties en karakteristieken, die een echte spiri
tuele leraar kenmerken. Als je echter de meest essentiële zou
moeten noemen, dan is de eerste dat een echte spirituele
leraar houder van een authentieke lijn van overdracht moet
zijn en de tweede dat hij of zij compassie moet hebben voor
anderen.

Men zegt dat hierdoor het zaad van bewijding in de geest van
het varken was gezaaid. Het was niet zo dat het varken een
speciaal gevoel van devotie inzíjn geest had, toen hii tegen de
stoepa schuurde - verre van dat! Maar louter door het zien van
de stoepa en door er fysiek mee in aanraking te komen, zaai-
de het varken een zaadje dat op een dag tot verlichting zou uit-
groeien.

Er is een ander verhaal van een vlinder die leefde in een boom
die over een brede rivier uitkeek. Midden in de rivier lag een

rots waarop een grote stoepa was gebouwd met een boeddha-
beeld er bovenop. Op een dag schudde een sterke windvlaag
de boomtakken en wierp de vlinder in de rivier. Hulpeloos
heen en weer geslingerd door het voortsnellende water, werd
de vlinder steeds weer rond de rots gesleurd, met de klok mee.
Het was alsof de vlinder om de stoepa heen liep! En men zegt
dat, als gevolg hiervan, het zaad van bewijding in de geest van
de vlinder werd gezaaid, dat later tot rijping kwam in volledi
ge verlichting.

Men zegt dat beeltenissen die het lichaam, de spraak en de
geest van de Boeddha voorstellen de nirmanakaya manifes-
tatie van de Boeddha zljn. Er ztjn ín feite drie soorten nirma-
nakaya manifestatie: de nirmanakaya van de kunst of kunst-



Zoals ik al eerder zei, is
Sogyal Rinpoches enige
zorg het voordeel voor
anderen. Als houder van
een authentieke over_ ;*_.:...iC. . :;__...-..*1-... .

drachtslijn kan over hem
niet (snel) te veel gezegd
worden, omdat hij, zoals
julle weten, een leerling
is geweest van famyang
Khyentse Chókyi Lodró,
Dilgo Khyentse Rinpoche,
Dudjom Rinpoche en
Nyoshul Khen Rinpoche.
Hii heeft niet alleen
onderricht ontvangen van
al deze ongelooflijke per-
sonen, maar hij heeft het
ook gerealiseerd.
Bijvoorbeeld, toen hij pas
acht jaar was, onMng hij
de introductie in de

Lrnes LrNc. Wrrrr rrJ-
ZONDERE KWALITEITEN
IIEBBEN NAAR IIW ME.
NING DEZE STREEK EN
DIT RETRAITECENTRUM?

Míngyur Rínpoche: De
omgeving hier in Lerab
Ling is prachtig. Dilgo
Khyentse Rinpoche heeft,
in een staat van samad-
hi, verklaard dat dit ge-
bied een voortreffelijke
plek is om een retraite-
centrum te stichten.
Sindsdien is Lerab Ling
gezegend geweest door
vele andere grote lera-
ren, zoals Dodrupchen
Rinpoche, die ook heeft
gezegd dat dit een uitste-
kende plaats is.

Er zijn bepaalde plaatsen, die, door hun unieke kwaliteiten, op
natuurlijke wijze tot meditatie (samadhi) inspireren. Lerab
Ling is zo'n plaats. Geomantisch lijken de heuvels op de twee
vleugels van een vogel, die hier samenkomen, en dat is een
erg gunstige vorm.

Dit soort plaatsen maakt het voor beoefenaars gemakkelijker
ervaring in meditatie op te doen en een gevoel van ware inner-
lijke wede en geluk te ontwikkelen. Voor degenen die hier
werken, zelfs op een meer wereldlijk niveau, zal het werk
meer succes hebben en ze zullen grotere vrede in de geest
eÍvaren.

natuur van de geest van zijn meester, famyang Khyentse
Chólqi Lodró, en herkende hij haar. Er hoeft dus niet lang
gesproken te worden over dit aspect van het houden van een
authentieke overdrachtslijn. Het is praktisch onmogelijk voor
een ge\ /oon mens om de natuur van de geest op achtjarige
Ieeftijd te herkennen, en het is dus een duidelijke aanwijzing
dat Sogyal Rinpoche in vorige levens training ontving en een
hoog niveau van realisatie verwezenlijkte.

In deze verworden tijd, waarin de kracht van het onderricht
afneemt, komt het uiterst zelden voor dat iemand de volledige
kwalificaties van een authentieke leraar bezit, zoals Sogyal
Rinpoche. Men zegt dat de zegen die we ontvangen door tot
zo'n leraar te bidden, dezelfde is als aparte gebeden tot alle
boeddha's, omdat ze de compassie en de zegeningen van al de
boeddha's belichamen.

Ik denk dus, dat alle studenten die een persoonlijke connectie
met Sogyal Rinpoche hebben, erg, erg gelukkig zijn. Het is
een teken dat ze in het verleden veel verdienste hebben ver-
gaard. In deze tijd zíjn er zoveel valse leraren, die geen
authentieke overdrachtslijn bezitten en die zich er niet werke-
lijk om bekommeren anderen tot nut te zijn, maar in plaats
daarvan vals onderricht geven, min of meer voor eigen gewin.
Om tegenwoordig in de aanwezigheid van een authentieke
leraar te zljnen waarachtige instructies te ontvangen is zeker
een teken van groot geluk.

Als we kijken naar de manier waarop Sogyal Rinpoche hier in
het Westen, in Europa en Amerika, onderricht geeft, kunnen
we zien dat dat volkomen in overeenstemming is met de bij-
zondere capaciteiten en instelling van zljn leerlingen. En zo
zou het ook moeten zíjn. Zelfs als je een leraar bent met een
hoog realisatieniveau, maar je geeft geen onderricht in over-
eenstemming met het speciale niveau en de kenmerken van
je leerlingen, dan zal dat niet veel voordeel brengen. Sogyal
Rinpoches onderricht is heel duidelijk gericht op moderne
westerse studenten.

Als we dan zien op welke manier de Rigpa organisatie werkt,
is de informatie die de studenten wordt gegeven nauwkeurig
en goed weergegeven, en de manier waarop het werk wordt
uitgevoerd is erg efficient en nuttig. Hoewel er in het W'esten
veel Tibetaanse boeddhistische centra en groepen zijn, lijkt
Rigpa de organisatie te zijn met de meeste invloed en de
grootste heilzame uitwerking.

4. Op rrN MrER pERsooNLrJK vLAK, wAT wAs trw ERvARTNG TrJ-
DENS IJW BEZOEK EN BIJ HET GEVEN VAN ONDERRICHT IN

Vclgens de traditionele boeddhistische leer is een afgezonder-
de ligging datgene wat een plaats een ideale locatie voor een
tempel, een klooster of kluizenaarsverblijf maakt. Om precies
te zljn, het moet zeven yojana's van de dichtsbiiziinde stad
zijn. Ik weet niet hoe je zeven yojana's kunt omrekenen naar
moderne maten'k, maar als ik om me heen kijk, zie ik nergens
grote plaatsen dichtbij liggen, dus in dat opzicht voldoet het
daaraan.

Zoals ik al eerder zeí, zaI het klooster hier erg belangrijk zijn.
Net zoals bij een ziekenhuis, school ofkantoor, hebben we
om bezig te zljn met een specifieke activiteit, een gebouw
nodig om het in onder te brengen. Wat is het doel van deze
tempel en dit klooster? Het zal een plek zijn waar mensen
hun geest trainen in spirituele beoefening. Dit zal een gewel-
dig weldaad zijn voor zowel boeddhisten als niet-boeddhisten.
Het zal een plaats zíjnwaar mensen naar toe kunnen komen
om vrede en geluk in hun geest te ontwikkelen, en zichzelf te
bevrijden van de negatieve patronen en gewoontes die hun lij-
den teweeg brengen.

Ook is het voor de Rigpa organisatie en al degenen die met het
werk van Rigpa verbonden zljn, erg belangrijk om een echt
centrum te hebben. Zonder zo'n centrum of hoofdkwartier,
zal het werk veel moeili;'ker zíjn, maar doordat hier het opera-
tioneel centrum van Rigpa wordt gevestigd, zal het werk veel
gemakkelijker worden en zal het juist meer weldaad brengen.

Zelfvind ik Lerab Ling erg veel lijken op de streek Kham in
Oost Tibet, waar ik veel van houd. Het landschap hier heeft
dezelftle soort heuvels, bomen en weiden, en de lucht is zo
helder.

t'Een yojana is een vedísche lengtemaat, gelíjk aan ongeveer dertíen
kílometer 2Í



Pn4KrrscH ALf,Es wAT rN Rrcpa-vrnnnND TE MAKEN HEEFT MET NAAT.D-EN-DRAAD EN sroFrEN woRDT BESTTERD noon frN vAN DËR

Wac,s. Dlr raN urrEENLopEN vAN rrET MAKEN vAN DE GoRDTJNTJEs vooR rtÉT MANDATÁ-HUrs EN ltET REPAREREN vert tgexcxe's
Tor 11ET NAATEN vAN DE TJUBA's rlrr RrNpocrrË DRAAGTALs rrrJ oNDERRTcHT GEEFT. HrrnoNprnvERTEtr zr ovrR EEN ERvARING

BrJ rrET vooRrAArsrE BEzoEK vert Socver RrNpocrrr neN Nrormaxp'

STToPPEN MET RINPocHE
Omdot Sogyal Rínpoche wel eens zelf in de stoffenwínkel wilde kijken wot voor snf hij zou willen hebben

voor een tjubo (zo'n lang oosters gewaad of jas), maakten we een aftprook. Tu.ssen de lunch en zijn vertrek

uit Amsterdotn zou hij mee gaan naar twee stoffenwinkels aan de Albert Cuíjp. Nog wat heen en weer

geregel: waar hij met ile auto gebracht en waar hij weer opgehoolil zou worden.

Ondertussen werd ik nog gebeld dat ik in een cofe moest wachten onders zou ik te koud worden.

Hij had gelijk, het was koud en het werd toch later. Hij denkt
ook aan alles. Gezien de vertraging dacht ik: 'het zal wel niet
doorgaan want er is te weinig tijd.' Maar nee, er werd gebeld
en hij kwam er aan. Geen seconde werd verspild, small tqlk
ook niet gewenst, we liepen snel naar de stoÍfenhal.
Binnengekomen liet ik hem zien wat er te kriigen was. Hij
reageerde direct 'hm, kijken in het daglicht, of nee.' Er lag een

rol op de tafel die zijn aandacht trok. We praatten over een

geliefde tjuba van hetzelfcle weefsel die te warm was. Ik kon
melden dat de stof een dunnere versie van de andere stof
was. We woegen om twee stalen van goedgekeurde stoffen en
gingen direct door naar de volgende winkel. Anna die ook
mee liep, had moeite om het tempo bij te houden, omdat ze

vernikkelde in haar elegante maar bij de koude wind niet
adequate ldeding en door haar instapmuiltjes.

In de volgende veel grotere winkel liet ik Rinpoche zien waar
de afdeling was met stoffen die geschikt zouden kunnen zijn.
We werden direct geholpen. Ik probeerde uit te leggen welke
kleuren Rinpoche wil. Ze loryamen met het een en ander aan,

wat we buiten nog bekeken, alles werd afgekeurd. Rinpoche
vroeg om de twee stoffen uit de eerste winkel. Hij probeerde
de stalen met de hand door te scheuren zodat ik de juiste stof-
fen zou kopen. Ik riep nog 'niet nodig ik kan ze terug vinden''
Maar nee, zekerheid gewenst en ik sneed de stalen door.

Rinpoche hielp me en hield de ene kant van de staal vast ter-
wijl ik de andere kant vast hield en sneed. Ook daar gaf hii cor-
rectie op, en terecht. Ik deed het inderdaad niet op zíjnhan-
digst.

De reacties van het winkelpersoneel in beide zaken waren
opvallend.
Direct merkten ze dat er hier iets biizonders aan de aan de
hand was. De directheid en beslissingsvaardigheid waren voor
hen ongekend. Dat bleek uit opmerkingen zoals: 'hij weet wel
wat hij wil', en 'wat een snelle beslissingen'. Rinpoche verdoet
geen tijd met flauwekul en gezeur, alle seconden zijn effectief.

Voor mij persoonlifk was het belangrijk dat Rinpoche ín ziin
drukke schema de moeite nam zelf op stap te gaan en natuur-
Iijk was het geweldig om met hem over de Cuijp te lopen.
We krijgen telkens lessen van Rinpoche op allerlei niveaus. We

zien hem werken met zijn directe omgeving. Zo'n praktische
Ies als samen shoppen had ik nog nooit meegemaakt. Zo'n
gelegenheid is net zo'n les als welk onderricht dan ook. Het
maakte me opnieuw duidelijk wat Rinpoche voor mii betekent.
Ik was en ben verguld met deze kans mezelf duidelijker te

zien. Al maakt het duidelijk dat er nog heel wat werk aan de

winkel is.

frrv vaN orn Waans

22



ETNS EEN VONKIE
NU EEN STRATEND ZONNETJË

fij bent degene die nieuw leven bij je houdt
als bron van nauwelijks ontsproten geluk

Een kleine levensknop die danst
op het ritnee van ie hart.

fouw tedere zachtheid zorgt voor bloei
op de levensvloed van je hart.
En verlangt nu niets anders

dan moeders liefclesriikdom.

Waar ben ik vandaan gekomen
vraagt het ontsproten geluk ?

Mijn verlangen lvas verborgen in mijn hart
maar lieftle heeft er voor gezorgd dat

onzichtbare boodschappen zichtbaar werden.
In al mijn hoop en liefde, in mijn leven en

leven van mijn ouders heb jij geleefd.

Eens was je een vonkie van licht en nu
ben je een stralend zonnetie dat straks

nieuw licht gaat schijnen en een
nieuwe wereld schept.

woont nu in het land van volkomen zaligheid
niet bekent wat schreien is.nog

Ikwou dat ik

tovert

kon reizen op de weg door je

Een dromenfee uit een
iedere nacht



BoTKBESPREKING

DT GRoTE MEESTERS UIT TTBET
WNnT GEBEURTENISSEN UIT HET UITERLIIKE, INNERTIJI(E EN
GEHEIME TEVEN VAN DE BETANGRIJKSTE TTSETAANSE LAuA'S

Aurrun: Ecnrnr Assrraurnl, ISBN: 9020283278

Insprnerrr
ïjdens mijn gebruikelijke rondgang langs mijn favoriete
boekwinkels in het oude Delft loop ik steevast naar de hoek
waar de nieuwste uitgaven liggen van boeken over het boed-
dhisme. Steeds opnieuw blifkt dat de levensverhalen van grote
meesters mij bijzonder inspireren. Een goed voorbeeld is het
Ievensverhaal van Milarepa'. In een van deze boekwinkels
kwam ik een boekje tegen dat verhaalde over de levens van
enkele van de grootste Tibetaanse meesters in de twintigste
eeuw waaronder die van twee van de belangrijkste lama's van
de Nyingma-traditie van het Tibetaans Boeddhisme: Dudjom
Rinpoche en Dilgo I(hyentse Rinpoche. Het boekje bevatte
niet alleen foto's van deze meesters, maar ook foto's van hun
reïncarnaties.In zíjn voorwoord schrijft de Dalai Lama: 'De
omvangrijke religieuze literatuur van Tibet bestaat, grof
gezegd, uit twee soorten boeken: de boeken waarin de leer van
de Boeddha op strikt analytische manier wordt verklaard en
boeken met een meer inspirerend karakter. Van de laatste
categorie zijn die waarin de levensgeschiedenis van grote lera-
ren en meditatiebeoefenaren wordt verteld het populairst.
Zonder uitzondering beschrijven deze biografieën hoe een
individu door middel van studie en spirituele praktijken
gebruik kan maken van de mogelijkheden die hem in dit
leven als een wii en gelukkig mens gegeven zljn om kennis te
verwerven, en het Oneindige in zíchzelf te verwerkelijken.
Egbert Asshauer verzamelde de biografieën van hoogstaande
Tibetaanse lama's. Verscheidene onder hen herinner ik mij
nog vol respect en genegenheíd zij waren mijn eigen leraren.
Ik ben er van overtuigd dat dit boek een boeiende bron van
kennis en inspiratie za| zíjn.'

Acrrr TrsrrAAnsr ra*ra's
ln zíjn inleiding schrijft Egbert Asshauerr: 'In dit boek wordt
het leven van acht" Tibetaanse lama's beschreven die in het
begin van de twintigste eeuw (tussen rgor en 1916) zijn gebo-
ren en die tot eind jaren tachtig (r98r-r99r) hebben geleefd en
voor veel mensen een bron van inspiratie op hun spirituele
pad zljn geweest. De in dit boek gebundelde levensbeschrij-
vingen vernamen mijn vrouw en ik in de loop van jarenlange
omzwervingen in Europa, India, Nepal en Sikkim uit de
mond van lama's en voormalige vertrouwde medewerkers,
familieleden, tijdelijke reisgenoten en, niet op de laatste plaats
ook de westerse tolkvertalers van deze meesters. Zijne
Heiligheid de Dalai Lama wenste dat wij alle Tibetaanse stro-
mingen bij onze onderzoekingen zouden betrekken. De
gemeenschappelijke noemeÍ was de grote betekenis van iede-
re grote lama voor de verbreiding van het boeddhisme in het
Westen. Een traditionele Tibetaanse biografie behoort iets dui-
delijk te maken over zowel het wereldlijke als het innerlijke en
geheime leven van een lama (zijn verwerkelijking, inzicht in
de Werkelijkheid en de ware natuuÍ van de geest, alsmede de
dromen, visioenen en andere ervaringen die eruit voortvloei
den).' Vanwege zíjn vertrouwenspositie bij de Tibetanen lukte
het Egbert Asshauer, een jarenlange vriend van de Dalai
Lama, tot nu toe niet-geopenbaarde gebeurtenissen uit het
leven van de belangrijkste Tibetaanse meesters op te tekenen.

De auteur gaat de voorspellingen van deze grote leraren en de
aankondigingen aangaande hun wedergeboorte na, en komt
daardoor terecht bij de jonge tulku's: oude meesters in nieu-
we lichamen.
Het kan naar mijn mening een prestatie van formaat
genoemd worden dat Egbert Asshauer in een boekje van circa
zoo bladzijden een dergeiijke schat aan waardevolle informa-
tie heeft weten te verzamelen. In de onderstaande boekbespre-
king heb ik mij helaas - het liefst had ik ro pagina's vol
geschreven - moeten beperken tot één grote meester: Dudlom
Rinpoche.

Nyrr.rcrvrapa
'Kyabje Dudjom Rinpoche' 99o4t98fl was bij zijn leven de
hoogste vertegenwoordiger van de Nyingma-traditie.
Nyingma betekent zoveel als 'De oude vertaling' of 'school der
Ouden', gesticht door Padmasambhava, 'Hij die uit de Lotus
is geboren'. Padmasambhava was de grote heilige en magiër
(mahasiddha) uit de achtste eeuw die door de Tibetanen ali de
tweede Boeddha wordt vereerd en ook wel 'Goeroe Rinpoche'
wordt genoemd. Volgens de nyingmapa's was hij een emana-
tie van Samantabhadra, die de natuur van de volmaakt verlich-
te geest belichaamt en door hen als de 'oorspronkelijke'
Boeddha wordt beschouwd. Als Padmasambhava was hij een
van de talrijke andere aardse manifestaties, een brenger van
het heil die eeuwig werkzaam is. Op de juiste manieiaange-
roepen zal Padmasambhava ons dadelijk te hulp komen, aldus
Sogyal Rinpoche. De wortels van de School der Ouden reiken
echter tot veel vroeger in de tijd, want ook Padmasambhava
heeft deze leer via overlevering ontvangen. Dit geldt vooral
voor de kern van de nyingma-leer, de dzogchen-leer (leer van
de Grote Voleinding). Ook 'onze' Dudjom Rinpoche heeft een
lange incarnatielijn, die zo wordt gezegd al vele
Wereldtiidperken geleden begonnen is. In het huidige
Wereldtiidperk zou hij volgens een bepaalde telling de 29" in
deze incarnatielijn zif n geweesq Padmasambhava zelfwas pas
de zesde in deze lijn. Onder de nyingmapa's zijn er twee soor-
ten religieuze gemeenschappen: de sangha (gemeenschap van
monniken) en de ngakpa's (yogi s). De ngakpa's dragen witte
kleding en hun lange haar wordt in een vlecht samengebon-
den; z1j leggen geen geloften afen kunnen daarom ook trou-
wen.'

DuoJoru Lrr.rcpe's wEDERcEBoonrr: DuoJou RrNpocrrr
'De voorganger van Dudjom Rinpoche was Dudjom Lingpa
(r835-r9o4). Dudjom Lingpa had een uiterlijk dat zo afschrik-
wekkend was dat veel mensen bevreesd voor hem waren.
Daarom smeekte zijn vrouw hem om vooral met een vreed-
zaam uiterlijk te reïncarneren. Hij beloofde het haar en keer-
de inderdaad ín z11n volgende incarnatie terug als een buiten-
gev/oon zachtmoedig man met een aangenaam uiterlijk, een
zachte stem en een enigszins vrouwelijk uiterlijk. Toen
Dudjom Lingpa zijn einde voelde naderen, onthulde hij zijn
naaste leerlingen dat híj zou reïncarneren in Kongpo, in een
plaats nabij de grens tussen Tibet en Bhutan. 'Ga daarheen en
wacht op mij', zei hij. Aldus geschiedde. Enkele lama's aan-24



vaardden de lange voetreis naar de genoemde plaats. Hun reis
duurde drie jaar. Hier kwam Dudjom Rinpoche ter wereld in
het dorpje Po. Zijn vader, Norbu, vr'as een tulku die weliswaar
arm was, maar wrens familie afstamde van de beroemde
Tibetaanse koning Trisong Detsen (ca.74z-798), een leerling
van Padmasambhava. Toen hij drie jaar oud was, overleed zijn
vader, juist in de tijd dat de leerlingen van Dudjom Lingpa op
zoek waren naar zijn reïncarnatie. Een beroemde yogi in de

streek had een visioen gehad van zijn beschermgodin en van
haar vernomen dat het kind al was geboren; de godin had
gezegd dat zij naar het dorp Po moesten gaan, omdat zíi daat
het kind zouden vinden. Op een zekere dag zei de kleine jon-
gen - hij was inmiddels vier iaar oud - tegen zijn moeder:
'Mama, maak hier alles alstublieft goed schoon en zet de beste

thee; er zal iemand komen om ons te bezoeken'. De bezoekers
kwamen inderdaad: een lama enzlinbediende. 'Is dit het huis
van Norbul' vroegen zlj.Zewerdenuitgenodigd om binnen te

komen en namen plaats. Plotseling kwam het kind binnen,
holde dadelijk naar de lama, omhelsde hem en noemde hem
- hoewel niemand in Po hem kende - bij zijn naam. De lama
was de goeroe van de tulku in diens vorige incarnatie geweest-

Nu strekte de lama zichín tranen drie keer uit op de grond
voor de kleine jongen, die eveneens van blijdschap huilde. Dit
was de bevestiging dat hij inderdaad de reïncarnatie van
Dudjom Lingpa was. In de ngakpa'traditíe' ís het gebruikelijk
dat een tulku zichzelf kenbaar maakt. De wedergeboorte van

Dudjom Rinpoche zou al door Padmasambhava zelf zijn voor-
zegd, compleet met een nauwkeurige beschriiving van zljn
uiterlijk en al zijn namen.'

BrJzowornc vERMocENs
'Op een dag - hij was nog geen vier jaar oud 'zagzíin moeder

tof haar grote verbazing dat hij in de keuken met het as van

het open kookvuur het volledige Tibetaanse alfabet op de

grond had geschreven. Nu begrepen zijn ouders dat zij een

áeel bijzonáer kind hadden. Ze gaven hem de naam |igdrel
Yeshe borjee. Al op ziin zevende jaar kon de kleine tulku de

omvangrijke verzameling heilige schriften (Kangyur) uit het
hoofd ópzeggen; deze bestaat uit ro3 delen en het kost tvree

maanden om hem voor te lezen. Later, hij was toen pas veer-

tien jaar oud, gaf hij Ín het klooster van ziin vader Norbu in
Tashigang een volledige initiatie en overdracht van de leer van
Rinchen'Íerdzod7. Deze teksten worden onder plechtige cere-

moniên voorgelezen aan een meestal grote schare toehoor-
ders en het duurt drie maanden voordat de hele leer is overge-

dragen. Hij was de jongste lama uit de geschiedenis van het
Tibètaans boeddhisme die de overdracht tot een goed einde

heeft gebracht en deze prestatie heeft hij later in zijn leven in
totaal lien keer herhaald. Ook dat is uitzonderlijk, want van
geen enkele andere nyingma-leraar is iets dergelijks bekend.
íeeds op zijn zeventiende schreef Dudiom Rinpoch,e een

commentaar op de dzogchen-leer, de deels geheime en funda-
mentele leer van de nyingma-traditie over de natuur van de

geest.'

TeNrnrscrrr MEDTTATTEPRAKTTJK

'Dudjom Rinpoche was een meester die zich vooral toelegde
op de tantrische meditatiepraktijk en minder op de wijsbe-
gèerte, die bij de gelugpa's en sakyapa's op de eerste plaats
[omt. In zijn leringen staat steeds de ware natuur van de geest

centraal, in overeenstemming met de Dzogchen-leer. Hij zei

dikwijls: 'Wat heeft het voor zin veel boeken te lezen? Ons
leven'is zo kort; we hebben zo weinig tijd! Dzogchen is de

beste en snelste weg rÉar bewijding! Hif was - daarvan ziin al
zijn leerlingen overtuigd - een boddhisattva, een Verlichte die
wijwillig nóg niet in het paranirwana is opgegaan omdat hij
heeft gezworen niet te zullen rusten voordat alle wezens ver-
Iicht zijn. Natuurliik kan spirituele groei ook worden verweÍ-
kelijkt door intellectueel inzicht via een studie van de filosofie,
maaÍ, zo wordt gezegd, dat is een weg die miljoenen levenscy-
cli in beslag kan nemen. In de dzogchen-leer, de rechtstreek-

se ewaring van de natuur van de geest, was Dudjom Rinpoche
een groot en door alle andere lama's erkend geleerde; boven-
dien was hij volgens zijn leerlingen de grootste meditatie-
meester van zljn tijd. Misschien dat de leerlingen van andere
grote meesters hem deze status zullen betwisten, maar daar
iou hij zelf nauwelijks aandacht aan hebben geschonken.

faloezie op andere lama's was hem volslagen weemd, net
zoals de twistpunten en soms zelfs kwaadsprekerij die zo nu
en dan onder leerlingen en verantwoordelijke leiders van de

verschillende kloosters de kop op steken, maar zelden of nooit
onder de Rinpoche's zelf. Zlin wereldlijk leven was bijzonder
bescheiden en hij streefde niet naar roem ofwereldlijk bezit.
Hij was meedogend voor allen die tot hem kwamen en zijn
hulp inriepen, slechts bezield van het brandende, verlangen
om-alle levende wezens te helpen. Nooit in zijn leven heeft
deze Rinpoche een mens of een dier een haar gekrenkt of
beledigd;- niemand heeft ooit gehoord dat hij kritiek op
iemaná leverde, of iets lelijks over iemand had gezegd.

Eenieder kon altijd bij hem aanklopPen om hem om een wijze
les, raadgevin g of zegen te vragen. De wij kleine kloosteÍs van

Dudjom Rinpóche zijn alledrie een ngakpa ('pa' betekent ook
klooster). De jonge studenten maken hier geen grondige stu-
die van de wijsbégeerte, hoewel sommigen eerst een van de

kloosteruniversiteiten van de nyingmapa's in Namdroling of
Mindrolling hebben bezocht om een betere filosofische oplei
ding te krijgen voordat zíi zích toelegden op de tantrische
meáitatiebeóefening. Als zii dan al een gezin hebben, blijft er

niet veel ti;'d over om aan een intensieve studie filosofie te wij-
den. Daarom leren zij alleen de fundamentele grondslagen

die nodig zijn om dzogchen te kunnen praktiseren, namelijk
de leren van het 'Kleine Voerluig' (hinayana), 'Grote Voertuig'
(mahayana) en'samenhang-voerluig' (tantrayana), beschre-
ven in-een anthologie (mundro) die uitsluitend door de ngak-

pa's wordt gebruikt.'

TrnróN
'Padmasambhava bracht de nyingma-leer in de achtste eeuw
vanuit India naar Tibet, maar volgens velen onder hen was de

tijd naar zijn mening nog niet rijp om haar daar te verkondi-
gen. Zíjn biografe en chela Yeshe Tsogyal, die getrouwd was

met koning tisong Detsen, schreef al zijn mondeling overge-

dragen leringen op en verstopte ze in zifn opdracht op vele
plaàtsen in Tibet, Bhutan en Sikkim. Padmasambhava voor-
ipelde vijfentwintig van zlin verlrouwdste discipelen dat zij
láter zouden reincarneren om deze'schatten' (terma's) tevin-
den en te onthullen. Deze schatvinders (turtóns) hebben zelf
geen ononderbroken incarnatieliinen, zoals tulku's, maar na

hun incarnatie verdwijnen zij weer voor lange tiid in de anon-

imiteit. Zij komen logischerwiize alleen voor onder de nying-
mapa's, daar al hun leringen aan Padmasambhava worden
toegeschreven. Dudjom Rinpoche had al op zlin vijfde,zijn
e"tite t"t-a in Tibet gevonden, zoals hij op zíin dertiende of
veertiende jaar ook een terma vond in Bhutan, en veel later
nog vele in Sikkim. Terma's zijn meestal heilige geschriften,
maàr kunnen ook waardevolle stenen of beeldjes zijn. Soms

ook betreft het kruidenpillen of kledingstukken. Als het
geschriften zíjn, zljn dezè gewoonlijk geschreven in de 'taal

áer dakini's', een 'schemertaal' die alleen kan worden ontcij-
ferd door een lama die contact heeft met de energie van een

dakini. Dergelijke terma's zijn altijd in de natuur verborgen;

er zijn aard-ierma's die worden gevonden in meren, grotten of
rotsen of zelfs in de hemel boven ons. Zulke teksten kunnen
ook verborgen zijn in de geest van de tertón zelf, maar in dat
geval kan hij ze zichniet 'inneren' zolanghij geen teken daar-

ioe heeft gekregett. Er bestaan verhalen van tertÓns die zelf
niet kondá lezèn of schrijven, maar die, nadat zich het teken
hadden gekregen, plotseling in staat waren uitvoerige
geschriften op papier te zetten ofze te dicteren. De tekens die
áe schawinders krijgen zijn te vergelijken met een markering
in de jungle die ons helpt de weg terug in de diepte der herin-
nering tá vinden. Ze krijgen biivoorbeeld een visioen of 25



droom en beginnen - alsofhet om een onweerstaanbare drang
gaat - te schrijven. De tekst stroomt als het ware uit hun han-
den, zodat het een vorm van automatisch schrijven betreft. Zil
ervaren het alsof een deel van hun geheugen verzegeld is
geweest, want de kennis uit een vorig leven blijft in alle incar-
naties van een tertón bewaard, maar dan onbewust; hij kan
haar niet willekeurig 'oproepen'. De tertón is een ,slaper, die
gedurende een reeks van levens niet als schatvinder kenbaar
wordt. De herinnering komt met kracht naar boven. We ken-
nen het verschijnsel allemaal: je ruikt, proeft of hoort iets en
opeens is er de herinnering aan iets uit het verleden - gemoed-
stoestand, de geur van een zee, een beeld uit de kindèrtijd.'

Rrrzrr.r
'In Nepal werd Dudjom Rinpoche onder de vluchtelingenge-
meenschap een katalysator voor de instandhouding van áe
Tibetaanse cultuur en voerde hij de drupchen (groeplmedita-
tie) opnieuw in. Deze duurt tot maximaal twee weken en gaat
gepaard met zeer bijzondere, complexe rituelen. Dudlom
Rinpoche heeft vaak gezegd dat drupchen evenveel verdien-
stelijk karma zou opleveren als een driejarige retraite en dus
zeer geschikt was voor leken. Vooral de betrekkingen met
Bhutan zíjnzeer nauw een land dat al sinds de tijd vàn leven
van Padmasambhava het boeddhisme heeft omhelsd en sinds-
dien onafhankelijk is gebleven. Dudiom Rinpoche heeft in het
begin van de jaren tachtig kriskras door Europa gereisd en
nam vaak zijn kinderen mee, maar geen bedienden. Voor rei-
zende lama's was het leven in het Westen schreeuwend duur,
reden waarom Mayam Pema Choedon en haar man - die des-
tijds in de omgeving van Biel (Zwitserland) woonden de
lama's altijd hadden aangemoedigd hun huis als het hunne te
beschouwen. Hij maakte graag grappen, was bijzonder harte-
lijk tegenover anderen en straalde rust en gelijkmoedigheid
uit. Hii at wat hem werd voorgezet, sliep waar hem een bed
werd gewezen en kon nooit nee zeggen, ongeacht wat er ook
van hem werd gevraagd. In de jaren zeventig reisde Dudjom
Rinpoche voor de eerste keer naar het Westen en Oost-Azië.'

Rrranrr Lq,MA - cHELA
'Hij stichtte centra in de Dordogne, Spanje, New york,
Hongkong en Taiwan. In essentie onderrichtte hij de
dzogchen-leer en de bijbehorende meditatiepraktijken, ini-
tieerde mensen en droeg tantrische leringen over. In de regel
sprak hij niet veel, stak geen preken afen gafgeen langdurige
theoretische uiteenzettingen. Zijnleerlingen moesten meteen
gaan praktiseren. Hiermee kwam hij trouwens tegemoet aan
de wensen van westerse leerlingen, die in de regel àe voorkeur
geven aan onderricht voor gevorderden voordat zij zelfs maar
een elementaire kennis van de dharma hebben verworven.
Met westerse leerlingen en hun - in vergelijking met
Tibetanen - zeer rechtstreekse manier van doen had hij niet de
minste problemen. In tegendeel, thuis had Dudjom Rinpoche
zelfs verteld dat de mensen uit het Westen heel inteliigent
\MaÍen en veel wagen stelden, maar al te zeer leefden vanuit
hun verstand. Dat was een reden te meer om zich niet uitvoe-
rig met theorie en filosofie bezig te houden, teneinde de toch
al overbelaste hooftlen van zljn leerlingen niet nog zwaarder
te belasten. Híj zaghet tot zijn taak de dharma over te dragen,
en de grondslag daarvoor was zijn onwankelbare liefde voor
alle mensen. Al het andere interesseerde hem niet; hij keek
nooit hoe zijn leerlingen zich gedroegen en kleedden, ofhoe
zil' reageerden en ageerden. In zijn omgang met leerlingen
kende hij geen voorkeuren. Zijn leven had maar één doel: een
voorbeeld z1jn. Hlj wilde anderen helpen transformeren,
opdat ook zij de ware natuur van de geest leerden ervaren.'

Dr ranrsrr Ja,nrw
'In de laatste 1'aren van zijn leven leed Dudfom Rinpoche aan
astma en diabetes. Hij vertelde destijds dat hij in zljn jeugd
eens in een plaats op de grens tussen Tibet en Cham was aan-
gekomen, waar hij de jongste zoon van zíjn voorganger had

ontmoet, een tulku en echte champa. Deze champa had
Dudjom Rinpoche gesmeekt te beloven dat hij tachtig jàar zou
leven. Eerder mocht de Rinpoche niet sterven; en h1i had de
handen van de Rinpoche net zolang vastgehouden totdat
Dudjom Rinpoche de volgende plechtige belofte had uitge-
s-proken: 'la, zolang zal ik leven.' En hij heeft woord gehóu-
den. Hij overleed in ry87 in de Dordogne. Tijdens zijn dood-
smeditatie (thugdam) gaf hij zijn lichaam prijs, en toen hij
zeven dagen lang in de meditatiehouding was blijven zitten
zonder dat er iets van ontbinding te merken was, werd zijn
lichaam gebalsemd en teruggebracht naar IGlimpong; later
werd het in een stoepa in Kathmandu bijgezet. Toèn hét stof-
felijk overschot van Dudjom Rinpoche in zljn residentie in
Kalimpong aankrvam, verscheen er plotseling een verblin-
dend wit licht boven het huis dat algauw verdween. In
Kalimpong en later ook in Kathmandu wèrden veel van zulke
tekenen waargenomen. Toen de stoepa werd opgesteld, werd
er jarenlang een ander fenomeen waargenomen: een licht in
het inwendige van de stoepa. Het schijnt een soort lichWlek te
zijn geweest, een kleine en onbeweeglijke lichtkring.
Niemand heeft dit verschijnsel ooit kunnen verklaren.,

Drnpr Duo;ou-Tur,xu
'Dudjom Rinpoche had zelf geen instructies achtergelaten
voor het opsporen van zljn nieuwe incarnatie. Zljn reiÁcarna-
tie was echter allang door een beroemde schatvindster in
Cham vo_orspeld, compleet met nauwkeurige aanwijzigen
voorde plaats en de naam. De laatste bevestiging werd gege-
ven door de Dalai Lama. De derde Dudjom-tulku is nu volgens
de-westerse tijdrekening twaalf tot dertien jaar oud. De 

f ónge
tulku heeft de lange naam Yangsi Sangay pema Shedpa
Rigzin Thrinley Drupa Dhe (Yangsi betekent zoveel als wedèr-
geboorte). Hij wordt nu opgevoed en onderricht door fadrel
Rinpoche, een vermaarde dzogchen-meester in de plaats
Ghoom (Darjeeling).'

Dit boek bevat zoveel uitzonderlijke vertellingen die onbe-
sproken zijn gebleven dat ik hoop dat deze boekbespreking
voldoende inspiratie heeft opgeleverd om het boek-zelf tè
Iezen. Het is inmiddels te leen in de bibtiotheek van het Rigpa
centrum in Amsterdam.
Doon: Wnrrrvr KarrrNsrRc
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WTTENSCHAP EN BoEDDHISME
ONTMOETEN EII(AAR
Het leek een gewone maandogmorgen, tnoor het was het begín van een reis noar een bíjzondere ontmoetíng.

De reis gaat naar Garrison waar zich het
Garrison Institute bevindt, retraitecen-
trum van Gehlek Rinpoche (Jewel Heart),
een voormalig capucijner klooster en nu
de plaats voor het Mind & Life Summer
Institute. Deze zomerschool werd geoÍga-
niseerd door de stichting Mind & Life
(www.mindandlife.org) die eerder de ont-
moetingen van Zljne Heiligheid de Dalai
Lama met wetenschappers organiseerde.
Na een succesvolle openbare ontmoeting
afgelopen september in MIT (Massachusetts
Institute of Technology, red.) werd het idee
geboren voor een zomerschool waar weten-
schappers en boeddhisten een volle week
de tijd zouden hebben om met elkaar
ideeën uit te wisselen over concreet onder-
zoek in het domein van 'contemplatieve
beoefening'.

Carefree Dlgnlty

Tsoknyl Rilrpochc

wat bedoelen we eigenlijk met aan-
dachtl). De dag werd afgesloten met
onderricht van Tsoknyi Rinpoche en
meditatie.

De eerste dag ging al snel over in de twee-
de, waar de discussies doorgingen gedu-
rende maaltijden en pauzes. Soms had ik
het gevoel dat mijn hoofcl bijna explo-
deerde! Deze dag richtten we onze collec-
tieve aandacht op compassie, wat al he-
lemaal een relatief nieuw onderzoeks-
gebied is, onder de noemer van positieve
psychologie (Seeligmann is een van de
pioniers). Het meest indrukwekkende
van die dag was misschien wel de presen-
tatie van Matthieu Ricard waarin hij ver-
telde over de boeddhistische beoefenin-
gen voor het ontwikkelen van
mededogen, en verhalen van een geavan-

De aankomst op Garrison begon meteen goed: ik ontmoette
fane Carpenter, studente van Chógyam Trungpa en een van de
meditatie-leraren deze week, alsmede |ames Austin, auteur
van het boek 'Zen and the Brain' (een poging tot integratie van
zijn persoonlijke beleving vanZen boeddhisme en zijn werk
als neuroloog). Tijdens deze bijzondere gelegenheid was het
mogelijk om met al deze grote geesten een dialoog aan te
gaan. Het was ongelofelijk dat bijna iedereen met wie je een
gesprek begon iets bijzonders en interessant te vertellen had.
Het was dan ook een indrukwekkende li1'st van namen met
AIOs, postdocs maar ook 'senior investígators'van Stanford,
Harvard, Columbia University en nog veel meer, allen van
gerenommeerde universiteiten in de Verenigde Staten en
daarbuiten. Tijdens het welkomswoord herinnerde Alan
Wallace ons eraan dat dit een waarlijk historische gebeurtenis
was, waar voor het eerst twee grote tradities (Oosterse weten-
schap van de geest en Westerse wetenschap) op voet van
gelijkheid met elkaar praten en van elkaar leren. Het program-
ma van de zomerschool bestond dan ook niet alleen uit lezin-
gen en discussies, maar ook uit meditaties. fon Kabat-Zinn
(die de succesvolle Míndfulness-Based Stress Reductíon lneeft uit-
gevonden) nodigde ons dan ook uit om deze week niet als een
soort conferentie te zien maar meer als een retraite. Een
weemde retraite weliswaar, waar je aandacht en stilte beoe-
fent, maar aan de andere kant volledig bezig bent met je werk
('retraite' betekent toch' je terugtrekken' l).

Iedere dag begon met een uur meditatie, en iedere dag in een
andere stijl: shamatha, Iiefdevolle wiendelijkheid, Zen, enzo-
voort. Het 'werk' begon al bij het ontbijt, met discussies over
mogelijk onderzoek, problemen en ga zo maar door. Iedere
dag had een ander thema. We begonnen mel'a.ttentíonal con-
trol', waar Alan Wallace vertelde welke graduele stappen
iemand die in shamatha traint, doorloopt. George Dreyfus ver-
telde over de karakterisering die de Abhidharma geeft van de
staten van de geest. Maar ook Westerse wetenschappers, Anne
Tieisman, David Meyer en fonathan Cohen, vertelden over
hun onderzoek naar respectievelijk aandacht, multítaskíng en
controle over aandacht. En dan aan alle deelnemers de taak
om via discussie de gepresenteerde ideeen voor onderzoek
aan te scherpen, en problemen te identificeren (bijvoorbeeld:

ceerde beoefening daarvan door Tibetanen in Chinese gevan-
genissen, en zelf straalde hij dit ook daadwerkelijk uit.

Nadat Tsoknyi Rinpoche de dag had afgesloten met onderricht
gingen we alweer razendsnel oveÍ op een dag met als thema
visualisatie. Een zeer boeiend onderwerp, vooral aangezien we
de expert op het gebied van visualisatie hadden (Steven
Kosslyn) en daarna Matthieu Ricard die het boeddhistische
perspectief gaf.Zoals altijd waren er nu weer meer vragen dan
antwoorden, zoals: zijn boeddhistische monniken, die
getraind worden in zeer uitgebreide en ingewikkelde visuali-
saties ook beter in verschillende neuropsychologische visuali-
satie experimenten, zoals het herkennen van visuele illusies?
Dit is een zeer interessant onderwerp, maar 'smiddags veran-
derde de koers een beetje: Alan Wallace gaf zljn visie op een
boeddhistisch ideaal van mentale gezondheid, over hoe de
menselil'ke geest volgens het boeddhisme weliswaar 'afrlícted'
is, maar toch in de grond gezond, wat lijnrecht tegenover het
ïvesterse perspectief staat waaÍ de gemiddelde menselijke
geest gezien wordt als gezond maar de natuur van de geest
egoïstisch (volgens de 'selfish gene' doctrine). De menselijke
geest kan getraind worden, volgens Alan Wallace, om een
balans te vinden in zíjn conatieve, cognitieve en emotionele
aandachtsgebieden ('conatief is een woord dat Alan Wallace
gebruikt voor het willen van dingen, desire). Opmerkelijk was
dat Alan Wallace zelf een toonbeeld was van het menselijk
'bloeien', een woord waar hij steeds weer op terugkwam. Dat
bevestigde voor mij weer dat de beoefening daadwerkelijk
opmerkelijke resultaten kan hebben. Een voorbeeld van beoe-
fening werd die middag nog dieper behandeld door Sharon
Salzberg, een leraar in de Theravada traditie, met haar les en
meditatie over mette. Die avond was ook heel interessant met
een forum waarin drie belangrijke boeddhistische tradities:
Theravada, Zen en het Tibetaanse boeddhisme werden verge-
leken. )ohn Dunne, tibetoloog, introduceerde een typologie
van verschillende vormen van beoefening, wat een belangrij-
ke eerste stap is voor het doen vanzinnig onderzoek.

De vierde en laatste wetenschappelijke dag was ook minder
gemakkelijk onder een noemer te plaatsen, maar toch werden
er toen misschien wel de meest opmerkelijke presentaties van 27



de hele week gegeven. Richard Davidson liet onder meer gege-
vens zien van zíjn recente onderzoek naar drie Tibetaanse
monniken, die gescand werden tijdens hun beoefening van
alles-omvattende compassie. Zif bleken een enorm veel grote-
re synchronisatie te hebben in hun hersengolven in de zoge-
naamde gamma band (deze frequentieband wordt geasso-
cieerd met eenheid van bewustzijn, maar ook met veel andere
dingen, dus een echte betekenis is nog niet duidelijk), en ook
een veel sterkere asymmetrie in hersenhelft activiteit (en het
is bekend dat mensen die een sterkere activatie hebben in de
linker hersenhelft minder depressief zijn en meer optimis-
tisch in het algemeen; deze monniken waren dus extreme
gevallen van positiviteit). De presentatie van Daniel Kahne-
man was ook heel interessant, omdat hij onderzoek had ge-
daan naar vr'at mensen gelukkig maakt, en naar hoe je dat het
beste kunt meten (mensen hebben namelijk een heel selectief
geheugen van hun ervaring dus is het moeilijk uit te vinden
hoe ze zich over een langere periode voelen, in plaats daarvan
moet je 'expeience samplíng'toepassen om de ervaring van
alledag te meten). Verder werd er die dag veel tijd besteed aan
hoe we onderzoek in al deze richtingen moeten doen, en wat
de vall<uilen zijn, een thema dat ook in de dagen erna nog
bleefhangen.

Maar eerst zetten we nog een keer de zeilen om voor een
van meditatie, volledig in stilte. Interessant was, dat we

d"g
ook

geen oogcontact met elkaar mochten maken, iets waarvan ik
van tevoren dacht dat het heel moeilijk voor me zou zíjn. In
feite bleek dat juist een enorme bevrijding te geven, vrij van
sociale verplichtingen en het maakte wonderlijk genoeg ook
dat er veel minder oordelen in mij opkwamen. Die dag vloei-
de heel soepel de ene vorm van meditatie in de andere over,
steeds afgewisseld met wandel-meditatie, waardoor het geheel
een hele lichte kwaliteit kreeg, en mijn energie niet de kans
kreeg om in een duffe staat (door Tsoknyi Rinpoche 'siapld
medítatíon'genaamd) weg te zakken. Toen we 's middags de
stilte verbraken en reflecteerden op onze ervaringen was de
groep niet meer hetzelfde, maaÍ waren we van collega's plot-
seling een groep hele goede vrienden geworden.

Na een prachtige afronding de dag erna door Richard
Davidson en Daniel Kahnemann kwam dan het treurige
moment om afscheid te nemen. Hoe dan ook, het afscheid
was gemakkelijker door het idee dat we nu allemaal deel uit-
maken van deze mandala, en dat we hoe dan ook elkaar weer
terug zullen zien op dit pad. Het was een ervaring waar niet
alleen de twee voor mij voorheen aparte hersenhelften van
wetenschap en boeddhisme samenkwamen, maar waar ik ook
het geluk had om me een week lang te bewegen tussen grote
geesten en een hele groep nieuwe onderzoekscontacten op te
doen.
Menrrxr veu Vucr

Ir.rcEZoNDEN BRrEF

Brsrr seNcrrA-vRrrNDEN,
Ik wil jullie graag laten weten hoe het ervoor staat met de
thangka voor Rinpoche, de thangka met de Boeddha en de zes
paramita's en de vier bodhisattva's (Maitreya, Asanga,
Manjushri en Nagarjuna). Er is wat vertraging geweest met
het drukken van de tekening op de stofvan de ondergrond,
maar dat is nu klaar om te worden uitgesneden zodat ieder
deel kan worden bedekt met de bijbehorende zijde. Dit is veel
werk. We verwachten dat we daar ongeveer achttien maanden
over zullen doen. De melong alleen al zal een grootte hebben
van r,8 m x 2,4 m, geschikt zowel voor openbare lezingen als
voor de tempel. Het is kleiner dan wat voorheen was beschre-
ven, maar groter dan de twee vorige thangka's die ieder r,5 m
x z m zijn. De kírtímukha's, of geborduurde friezen, die
Rinpoche me vroeg te maken wachten nog op een voorbeeld
dat zal worden gemaakt door een kunstenaar in India.

Wer rnaerv vooRAF GrNG
Mocht je mijn eerdere mededelingen niet hebben ontvangen,
dit ging eraan vooraf;
Het project begon met Rinpoche díe ín Juni 2oo3 tegerl me zei
"Deze twee kun je maken' duídend op de Guru Rínpoche en
Boeddha thangka's die we ín onze centr& gebruíken. "Maak ze

groot", zeí Rínpoche, "voor openbare lezíngen." Deze twee werden
gemaakt in zíjde applíqué en aan Rinpoche aangeboden d.oor de

Australísche sangha bij d.e tenshyuk, of lang-leven-ceremoníe voor
hem in Julí zoo4. Rínpoche w&s erg blíj met de thangka's - híj
wíIde ze onmíddellíjk bekíjken - en líet ze kort d,aama ophangen
ín de shine-tent ín Lerab Líng.

VrnlNornrNcrN
Bij de voorbereidingen werd het me duidelijk dat het onmoge-
lijk was voor me om de thangka te maken en tegelijkertiid
anderen de techniek ervan te leren. Maar ik hoop dat dit in een
later stadium anders zal worden. Dit betekent ook dat ik nu
opzoek ben naar een grotere werkruimte en dat de verwachte
kosten voor de thangka ook beduidend lager zullen zljn: min-
der dan 8ooo Australische dollars (48oo Euro; 6ooo US dol-
lars).

BrJonacrN
Veel mensen hebben al gul bijgedragen aan dit geschenk aan
Rinpoche, maar zoals u wel kunt raden is meer hulp zeer wel-
kom. Als u informatie wilt over gemaakte kosten, inkomsten
en nog te maken kosten, laat het me dan weten.

TorvrJorwc
Moge deze thangka een bron van inspiratie zijn voor iedereen
die er naar kijkt en veel verdienste brengen voor allen die
eraan bijdragen.

Met hartelíjke groet,
Evelíne Tindale

Post OÍfice Box 4o3 Stirling SA 5r5z
South Australia
Telephone: +6r (o)8 8y9 4zz8z8



"Rigtrtaisnotfor Riga.
Riga is for the benefi.t of beings, for the benefi.t of others."

"Sometímes we wait for the perfect job, the perfect thíng that will just fit us. That's ilfficult, because you

hove to fit, before you get the perfea job, you see. In that respect, it doesn't matter what you do, if you do

werything jofully,with generosity, with iliscípline, with enduronce onil potience, with enthusíostic diligen-

ce, with míndfulness, with wisilom. These areknown as the síx paromítos. If you put them to work, then

whatwer you ilo is boilhísatwo octivity."

Un rrr couprntroN vÁN oNDERRtcgt vnw Socylr RrNpocHE's ovER wERxEN vooR RrcpÁ , fuu 1999

ENGAGING IN SpIRITUAI ACUVITY
TnarNrNGSwEEr(END ovrn DrranMA rN ACTrE

12 EN r3 MAART 2OO5

voon Rrcpa,-sruDENTEN Dr!:
. willen bijdragen aan het realiseren van Sogyal Rinpoche's

visie
. tijdens de Drie Jaar Retraite willen helpen bij Rigpa, zodat

andere sanghaleden retraite kunnen gaan doen
. meer betrokken willen zijn bij Rigpa als organisatie
. instructeur willen worden (voor hen is dit weekend verplicht)

Een aantal Rigpa studenten (waaronder instructeurs en oude-
re studenten) zullen meedoen aan de Periode van Drie faar
van Intensieve Beoefening. Om dit mogelijk te maken is het
Rinpoche's wens dat nieuwere studenten een deel van het wij-
willigerswerk van Rigpa gaan overnemen. Hiervoor zullen we
het komende jaar een aantal trainingsweekenden organise-
ren. Zie ook het artikel "Rigpa tijdens de Drie faar Retraite",
elders in deze Nieuwsbrief.

Dr vor,crNoE oNDTRvERIEN KoMrN TTJDENs rrET vEEKEND
AAN BOD:
. Activity onderricht, een gerichte training van Rinpoche over

het toepassen van de Dharma in de praktijk
. wat maakt een activiteit tot een spirituele activiteit
. welke uitdagingen kom ik tegen bij het integreren van de

dharma in het dagelijks leven of in het werken voor Rigpa
. hoe kunnen we als sangha de Drie Jaar Retraite faciliteren
. wie doet wat binnen Rigpa Nederland, wat is de organisatie

structuur
. wat voor hulp is er concreet nodig

Pnertrscrrr GEGEvENs:

Deelname: Deelname aan dit weekend is mogelijk als je mini-
maal een introductiecursus bij Rigpa hebt gevolgd of een ret-
raite met Sogyal Rinpoche.
Voor degenen die instructeur willen
verplicht (het maakt deel uit van een
weekenden).

Plaats: Rigpa-centrum in
20o5

Aan het eind van de middag is er een gezamenlijke maaltijd.
Tijdens het eten vindt nog een programma onderdeel plaats,
en we willen je daarom wagen tgt het eind te blijven; zondag
van 9.3o u. tot r6.oo u.

Bijdrage in de kosten: Op vrijwillige basis
Aanmelding: In verband met de maaltijd graag van tevoren
aanmelden bij het secretariaat in Amsterdam, ozo-47o5Íoo,
of via email: rigpa@rigpa.nl Vermeld alsjeblieft ook welke
cursus je volgt.
Slaapplaatsen: Als je een slaapplaats kunt aanbieden voor
mensen die ver moeten reizen, of als je een slaapplaats zoekt,
Iaat dit dan even weten bij aanmelding

worden, is dit weekend
training van in totaal 5

u.
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RETRAITE IN HET DAGETIJI(S TEVEN
tz tf w 18 TEBRUART zoo5
DooR MaunrEN CooPER

en instructeurs uít de Meditatie-, Ngóndro- en Dzogchen-mandala

MET ALS AFSLUTTTNG EEN Wsnrrnwr;o SeNcnn WrrrrNo op 19 EN 20 FEBRUART 2oo5

In de lente van zoo6 begint de periode van drie jaar van inten-
sieve beoefening. Sogyal Rinpoche kijkt hiernaar uit als een
tijd waarin hif het kostbaarste onderricht met zijn studenten
kan delen, en als een tijd waarin we onze individuele studie en
beoefening kunnen verdiepen. Rinpoche is zich nu al aan het
voorbereiden op deze periode.

Deze retraiteweek in Nederland is voor studenten een gele-
genheid om te onderzoeken hoe ze hun studie en beoefening
in het dagelijks leven kunnen intensiveren en om te zien hoe
ze dit zouden kunnen vooÍtzetten tijdens de periode van drie
jaar van intensieve beoefening. Sommige mensen zullen van
plan zljn naar de gesloten retraite in Lerab Ling te gaan, maar
voor veel mensen zaI dit deze keer niet mogelijk zljn.
Rinpoche heeft herhaaldelijk gezegd dat hij wil dat al zijn stu-
denten een verbinding hebben met het onderricht dat hij in
deze periode van drie jaar geeft, en dat we die tijd gebruiken
om een diepgaande verandering aan te brengen in de manier
waarop we leven.

Met deze retraite voor het dagelijks leven willen we de gele-
genheid scheppen om ons als sangha gezamenlijk te richten
op de intensivering van onze beoefening en studie, om te kun-
nen ervaren hoe we hieraan vorm kunnen geven tijdens de
periode van drie iaar van intensieve beoefening, en hoe we
elkaar kunnen stimuleren en helpen om hieraan zo volledig
mogelijk deel te nemen.

Pnocnarvrrre vAN DE RETRATTE vooR rrET DAGELTJKS LEVEN

Zaterdag rz en zondag r3 februari zoo5
Tijdens dit weekend krijgen studenten de gelegenheid:
. Sogyal Rinpoche's advies en hulp te bestuderen over hoe

beoefening in jezelf te integreren en goed gebruik te maken
van je leven

. meer duidelijk:heid te krijgen over je beoefening en kennis
te nemen van recent advies over beoefening

. inzicht te krijgen hoe je je leven kunt vereenvoudigen

. uit te wisselen over hoe je tegenover de periode van drie jaar
van intensieve beoefening staat en om concrete plannen
over deelname uit te werken

. steun te krijgen bij het opstellen van een programma voor
de retraiteweek

beoefening te bespreken tijdens een persoonlijk gesprek, of
telefonisch met mensen buiten Amsterdam (maak hiervoor
een afspraak met het Rigpa-centrum in Amsterdam).

Vriidag 18 februari zoo5
Tsok ter gelegenheid van Tertón Sogyals verjaardag om I9.r5
u. in Amsterdam, om r9.Jo u. in Groningen en Utrecht.

Zaterdag r9 en zondag zo februari zoo5
De retraite culmineert in een Groot Wereldwijd
Sanghaweekend. Na het succes van de wereldwijde
Sanghadag op z3 oktober zoo4, heeft Rinpoche in zoo5 drie
vergelijkbare evenementen voorgesteid, gerelateerd aan de
verjaardag van Tertón Sogyal (deze wordt zx per jaar gevierd)
en aan de verjaardag van de Boeddha. Het weekend van 19 en
zo februari is het eerste evenement. Naast beoefening zal
nieuws en advies gedeeld worden en het beste recente onder-
richt van Rinpoche.

VrworcoacrN
Er lcomen vervolgdagen van deze Retraite voor het Dagelijks
Leven tijdens bijeenkomsten van de Meditatie-, Ngóndro- en
Dzogchen-mandala's.

Maureen Cooper is sinds 1977 student van Sogyal Rinpoche
en een van Rigpa's Senior Student Teachers die cursussen
geven in Rigpa-centra. Maureens doel in het presenteren van
het boeddhistische onderricht is om een ondersteunende
omgeving te creëren waarin mensen hun begrip kunnen ver-
diepen en het onderricht en de beoefening ter harte kunnen
nemen op praktische en tevens authentieke wijze.

Pnaxrrscrrr cEGEvENs
Aanmelding
De retraite staat open voor iedereen die minimaal een
Introductiecursus bij Rigpa heeft gevolgd.
Aanmelding bij het secretariaat in Amsterdam, ook als je van
plan bent thuis te beoefenen en/of iemand zoekt om geza-
menlijk in je eigen woonplaats te beoefenen. Rigpa: ozo-

47o5roo, of via email: rigpa@rigpa.nl

Laat bij aanmelding ook weten welke cursus je volgt/hebt
gevolgd en of je wilt meehelpen met thee zetten en het leiden
van de beoefeningen (met ondersteuning van instructeurs),
en op welke tijdstippen je hiervoor beschikbaar bent, zodat we
deze retraite zoveel mogelijk gezamenlijk kunnen vetzorgen.

Plaats: Rigpa-centrum in Amsterdam: van Ostadestraat Joo,
Amsterdam,
Rigpa-centrum in Groningen: A-weg I8, 9718 CV Groningen.

Voertaal weekend rz en 13 februari zoo5 met Maureen: Engels

Entree: voor het weekend met Maureen: €6o 145 (voor minima
en Remembership) Graag van tevoren overmaken op giro

)gln6 van Rigpa te Amsterdam.
De beoefeningen gedurende de week zíin vríi toegankelijk.
Tijdens het Grote Sangha weekend is er een donatiedoos.

Maandag 14 tot en met vrijdag r8 februari zoo5
De hele week zullen er in Amsterdam, Groningen en Utrecht
's ochtends sessies zijn met meditatie en Ngóndro-beoefe-
ning. Deze sessies zijn van 73o tot 8.3o u., en evt. ook van
8.45 tot 9.45 tt. voor mensen die niet vroeg weghoeven
(andere tijden in overleg). Deze sessies worden door studen-
ten zelf geleid. Ook raden we studenten die in andere delen
van het land wonen sterk aan bij elkaar te komen om beoefe-
ning te doen. 's Avonds zullen er van rg:)o-2r:45 u. biieen-
komsten zijn (met een pauze), waarin het accent ligt op indi
viduele beoefening (zitmeditatie of accumuleren).

Donderdag 17 februari zoo5
Maureen zalvan Í7:3o to|2r:oo uur in het Rigpa-centrum van
Amsterdam aanwezig zíin orn met studenten hun vragen over3o



RrcpA TTIDENs DE Dnrr Innn RrrnArTE
ATs VEEI STUDENTEN IN RETRAITE GAAN,

HOE BTIJFT DE ORGANISATIE DAN DRAAIEN?

Zoals wellicht bij de meeste Nieuwsbrieflezers bekend is, zal
er vanaf voorjaar zoo6 een Periode van Drie faar van
Intensieve Beoefening plaatsvinden. Voor sommigen wordt
dit een strikte retraite in Lerab Ling, het retraite-centrum in
Frankrijk, voor anderen een intensivering van hun beoefening
geïntegreerd in het dagelijks leven.

Dit zal gevolgen hebben voor Rigpa als organisatie.
Rinpoche's wens is dat aan deze eerste Drie faar Retraite met
name zijn oudere studenten meedoen. Op dit moment heb-
ben zich 4o Nederlanders aangemeld om in Lerab Ling mee
te doen, sommigen voor één jaar, anderen voor drie jaar. Voor
iedereen die zich aanmeldt wordt een divinatie gedaan. Wie er
uiteindelijk in strikte retraite zullen gaan is nog niet bekend.
In totaal hebben zichry instructeurs en ro andere vrijwilligers
aangemeld voor de retraite. Op dit moment is nog niet duide-
lijk hoe de Drie f aren Periode er hier in Nederland uíï zal zíen
en wat de gevolgen zullen zijn voor het cuÍsusprogramma.
Wat wel duidelijk is, is dat nieuwe hulp om Rigpa draaiende
te houden heel erg nodig is. Rinpoche heeft zelfaangegeven
dat nieuwere studenten in deze periode deels de taken zullen
overnemen van de oudere vrijwilligers en instructeurs.
Hierbij is het van belang dat de ervaring niet verloren gaat.
Binnen Rigpa proberen we zo goed mogelijk Rinpoche's visie
vorm te geven. Door de jaren heen heeft er veel training
plaatsgevonden. Het is voor alle vrijwilligers en de sangha een
continu leerproces.
Met de Drie faar Retraite in aantocht willen we alle studenten
opnieuw uitnodigen om mee te helpen, zodat Rigpa steeds
breder door de studenten gedragen wordt. fe kunt je op ieder
moment als wijwilliger aanmelden. Er zullen voorafgaand
aan de Drie faar Retraite een aantal trainingsweekenden
plaatsvinden, waarin studenten gelegenheid krijgen kennis te
nemen van en te werken met de visie achter Rigpa. Het gaat

hier in het bijzonder over de houding waarmee je een bijdra-
ge levert. Het is een training van de dharma in actie - een trai-
ning in integratie - of dit nu als wi1'williger bij Rigpa is of in je
dagelijks leven.
Het specifieke onderricht dat Rinpoche aan zljn studenten
geeft over dharma in actie wordt het Actívíty Onderricht
genoemd. Dít Actívíty Onderricht vormt een belangrijk onder-
deel van deze weekenden.
De training begint met een weekend "Engaging ín Spírítual
Actívity". Dit weekend vindt plaats op 12 en 13 maart zoo5 @ie
voor details elders in deze Nieuwsbrief). Daarna volgen er
twee weekenden waarin de nadruk ligt op het creëren van een
omgeving van Shrdie en Beoefening. Het afgelopen jaar
gebruiken we meer en meer de term 'faciliteren'. Faciliteren
in ruime zin:. de condities scheppen dat studenten het boed-
dhistisch onderricht in het algemeen, en dat van Sogyal
Rinpoche in het bijzonder, kunnen volgen. In feite valt al het
wijwilligerswerk binnen Rigpa hieronder. Meer specifiek
gebruiken we de term van/acílítator ookvoor iemand die mee-
helpt in de cursussen. Hij of zlj draagt zorg voor goede
omstandigheden, schept de omgeving waarbinnen een cursus
kan plaatsvinden.
Deze drie weekenden vormen tevens het begin van de
Instructeurstraining. Voor studenten die overwegen om in de
toekomst instructeur te worden bij Rigpa zíjn deze weeken-
den verplicht. Voor hen zíjn er bovendien nog twee vervolg-
weekenden die ingaan op specifieke vaardigheden van
instructeurs.
We hopen het komende jaar veel nieuwe vriiwilligers te kun-
nen verwelkomen, zodat de overgang naar de Periode van
Drie faar van Beoefening soepel kan verlopen. Dan kunnen
studenten die nu veel bijdragen aan Rigpa met een gerust hart
op retraite gaan en kan Rígpa als oiganisatie goid blijven
draaien.

Losan rN Lrresa

Brsrr slNcrrA-vRTENDEN,
Ondergetekende, vormgever van deze Rigpa-Nieuwsbrieven,
heeft samen met Jean Philipse een boek uitgebracht met als
titel 'Losar in Lhasa'. Het is een (beeld)verslag van de viering
van Losar zoals dat nog gevierd wordt in Lhasa anno zoo4.
Het grootformaat fotoboek (in kleur) is verkrijgbaar via ZAM
en kost z4.go.
De opbrengst van dit boek gaat naar het Lerab Ling Têmpel-
project.

Na afloop van de weekendretraite in Amsterdam heeft Sogyal
Rinpoche mij persoonlijk toestemming gegeven het boek aan
hem op te mogen dragen.
Dit is voor mij een grote eer!
KenrN |oxxrns

)r



BERICHTEN UIT HEÏ MANAGEMENT TEAM

VERGADE RING BESTUUN/VTANAGEM ENT TEAM

Op z4 julí zoo4vonil in het mooíe Hardegoríjp ín Frteiland een gecombineerde vergaderingvon het bestuur

van Rigyta, rnanogernent team en oilviseur stuilie en beoefening plaats. Om jullie duídelijk te maken wíe wat

doet, volgen hier nog een keer de namen.

Dolly Hayn is de voorzitster van het bestuur. Daan Meerburg
is penningmeester en Gisela Prager is secretaris. Tineke
Bouma is adviseur van studie en beoefening. Voor dat laatste
onderdeel zitten Nynke Valk en Elma Floris in het MT. fessy
Geertsema beheert de financiële zaken en Pieter Zanen doet
de communicatie. National Director van Rigpa Nederland is
Patricia Strooper. Haar taken worden van december 2oo4 ror
april zoo5 waargenomen door de overige vier MT leden
omdat Patricia half december een baby verwacht.

Tijdens de vergadering werden de volgende onderwerpen
besproken:
. Rolverdeling tussen bestuur en management team
. Toelichting MT op het beleid voor zoo4

Omdat we jullie graag meer duidelijlàeid willen geven, vin-
den jullie hieronder de hoofclpunten van het eerste onderdeel

verder uitgewerkt. In de volgende nieuwsbrief vind je de
hoofdpunten van het beleid voor zoo5.

Rorvrnorrrr.rc russEN BEsruuR rN MT
Het bestuur heeft een ondersteunende functie aan het MT.
Het MT is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van
zaken. Het bestuur is klankbord bij de ontwikkeling van visie
en beleid en heeft een bemiddelende functie in geval van pro-
blemen binnen het MT. Wettelijk gezien is het bestuur verant-
woordelijk voor de jaarrekening van Rigpa. Het bestuur kan
het MT gevraagd en ongevïaagd advies geven.
Tineke Bouma geeft S&B advies over de gebieden: cursussen,
programma's en beoefening.

Het is ons plan om minimaal een keer per jaar een vergade-
ring te houden waarbij bestuur, MT en adviseur S&B aanwe-
zigzijn.

EvnruATrE BEzoEK SocYAt RINPocHE
ScuooRt 20 NovEMBE R zoo4

Elma Floris (Sangha care) en Paula de Loor (retraitecoórdina-
tie) staken direct na het bezoek van Rinpoche in de Amstel-
borgh (rz tlm14 november zoo4l de koppen bij elkaar om op
korte termijn een evaluatie te houden. Precies een week later
liepen we met 14 coórdinatoren aangevuld met gastheer Hans
Biesboer in de Schoorlse duinen na te genieten van het prach-
tige bezoek van Rinpoche. Met in ons achterhooftl het komen-
de bezoek van Rinpoche (hij komt waarschif nlijk van zz tfm
z4 aprll aoo5) vonden we dat we op de volgende hoofdpunten
moeten verbeteren:
. het geluid in de zaal (vooral achterin)
. de communicatie tussen coórdinatoren (we hadden regel-

matig het gevoel op eilandjes te werken)
. de zorg voor de eigen medewerkers
. er mo€t een functie van zaalmanager komen die zorgt voor:

genodigden, matjes op het podium, drankies voor presenta-

toren etc.
. het aanleggen van een retraite-draaiboek zodat wanneer een

coórdinator afvalt, de informatie van zljn taakgebied duide-
lijk gedocumenteerd beschikbaar is

Retraitemanager Alex Peters meldde dat Rinpoche tevreden
was geweest en verder dat we de overgang van rooo mensen
op een dag voor een publieke lezing naar 8oo mensen gedu-
rende drie dagen goed hadden opgevangen.

Het Management Team wil alle coórdinatoren en medewer-
kers bij deze nogmaals ontzettend bedanken voor de grandio-
ze inzel tijdens het bezoek en we hopen dat het volgende
bezoek weer zo'n succes mag zijn. Mochten jullie zelf nog
feedback op het bezoek hebben, dan kunnen jullie dat mailen
naar: pieter@rigpa.nl.
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BERICHTEN UIÏ HET MANAGEMENT TEAM

DnTNGENDE oPRoEP

Voor twee sleutelposities in ons centrum ín
Amsterilam hebben we twee enthousioste tnensen

nodíg. Het gaat in de eerste ploats oÍn een coiirílino-

CoónorreroR srcRrrARrAAT Ausrrr.oarvr rvr/v
. leiding kunnen en willen geven aan 5 tot ro secretariaats-

medewerkers
. zorg dragen voor een goede communicatie binnen het

secretariaat en met de afdelingen financiële administratie,
ZAM en studie en beoefening

. zorg dragen dat aanvragen op het gebied van informatie-
pakketten, retraites en aanvragen van andere informatie
goed afgehandeld worden

. zotg dragen dat inschrijvingen voor kleine evenementen en
bezoeken via een database verwerkt worden

. regelmatig teamoverleg organiseren om secretariaatsvraag
stukken op te lossen

. beheren van het secretariaatsbudget

. zoÍg dragen voor de fysieke herinrichting van het secretari
aat op basis van liggende Feng Shui adviezen

. bereid zljn om minimaal twee dagdelen per week op het
secretariaat aanwezig te zijn. Dit houdt een tijdsbesteding
in van ongeveer 6 à 8 uren per week.

Bovenstaonde functie kan ook door twee rnensen vervuld worden!

'Wan rrrrrr Rrcnl;ou rE BTEDEN?
. de mogelijkheid om je werk binnen Rigpa als beoefening te

zien
. de mogelijkheid om Sogyal Rinpoche's werk in het Westen

te ondersteunen
. een leuk en enthousiast team waaraan jij verder mag bouwen
. een uitdagende en verantwoordelijke vrijwilligersbaan bin-

tor voor het secreturtaaL Als je h* volgenile in huís

hebt of ín wílt groeien, ilan willen we groa.g in con-

toct met je komen.

CoónorNeroR cENTRUM Arvrsrrnoau u/v
. klussen coórdineren die op het gebied liggen van verven,

vloeronderhoud en andere kleine klussen op onderhouds-
gebied

. waar nodig externe expertise inhuren

. het opzetten van een klussenteam en contact hiermee
onderhouden

. inkopen van klusmateriaal

. nau\il contact onderhouden met de coórdinator centrum-
voorbereiding (o.a. schoonmaak)

. nauw contact onderhouden met de coórdinatrice van ZAM
over inrichting van de ZAM winkel

. meedenken over de herinrichting van het centrum op basis
van liggende Feng Shui adviezen

. beheren van het klussenbudget

. bereid zijn om r à z dagdelen per week op het centrum aan-
wezig te zijn en soms meer bij dringende klussen (zoals bij-
voorbeeld: lekkage). Dit houdt een tijdsbesteding in van 8 à
ro uren per week.

. gezien de aard van deze functie is het een pré om in of dicht-
bij Amsterdam te wonen

Bovenstaande functíe kan ook door twee rnensen vervuld worden!

nen Rigpa. Zowel het secretariaat als centrumonderhoud
vervult een spilfunctie binnen de Rigpa organisatie.

. een onkostenvergoeding voor gemaakte reiskosten

Mocht je ínteresse hebben, dan kan je contect opnernen met Píeter
Zonenvía emoil: píeter@igta.nl of mobíele telefoon: o6 - 5j8 4j9 tz.

VASTE RUBRIIKEN EN AANKONDIGINGEN

Rrcpn

Rigpa is het voertuig dat door Sogyal Rinpoche werd ontwik-
keld om het onderricht van de Boeddha in het Westen ten
dienste te staan. In de afgelopen z8 jaar is het uitgegroeid tot
een internationaal netwerk met centra en groepen in dertien
landen verspreid over de hele wereld. Rigpa streeft ernaar:
. het onderricht van de Boeddha beschikbaar te maken opdat

zo veel mogelijk mensen er profijt van hebben,
. een volledig pad van studie en beoefening te bieden aan hen

die het boeddhistisch onderricht volgen,
. de omgeving te creëren die nodig is om het onderricht ten

volle te onderzoeken.

HEr cunsuspRocRAMMA vAN Rrcpl
Het Rigpa Studieprogramma vormt het hart van het werk van
Rigpa en streeft ernaar deze drie doelen te bereiken. Geïnspi-
reerd door het bijzondere vermogen van Sogyal Rinpoche om
het boeddhistische onderricht op een eigentijdse manier over
te brengen, streeft het programma ernaar het onderricht toe-
gankelijk en relevant te maken voor mannen en vrouwen van
alle leeftijden en van alle rangen en standen.
Het cursusprogramma bestaat uit een meerjarig studie- en
beoefeningsprogÍamma, waarin alle facetten van het spiri-
tuele pad aan bod komen. Het hart van het curriculum
wordt gevormd door audio- en videofragmenten van het meest
sprankelende onderricht dat Rinpoche de afgelopen jaren
tijdens retraites en lezingen over de hele wereld heeft gegeven.
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 vïagen,
uitwisseling van ervaringen en studie. Ook zullen er geleide J3
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meditaties en visualisaties gedaan worden. De cursussen
bestaan uit één tot drie blokken (bijv. van januarimaart, van
april-juni, en van oktober-december). Niet alle cursussen begin-
nen in januari en het is vaak ook mogelijk om op een ander
moment in te stappen, bijvoorbeeld als je een of meer blokken
gemist hebt.
Het is altijd mogelijk om met een instructeur te overleggen
welke cursus het meest geschikt voor je is. Bel daarvooÍ naaÍ
het secretariaat, of stuur een email naar rigpa@rigpa.nl
Hieronder volgt een overzicht van hoe het curriculum is opge-
bouwd. |e kunt door naar het volgende niveau als je alle cur-
sussen van het betreffende niveau gevolgd hebt.

BlsrsNrvrlu:
Introductiecursus
De Introductiecursus is gebaseerd op Het Tíbetaqnse boek van
leven en stervenvan Sogyal Rinpoche. De cursus bestaat uit een
kennismaking met de basisprincipes van meditatie, het beoe-
fenen van compassie, reflectie op leven, dood, karma en de
betekenis van boeddhanatuur. Ook zal aandacht besteed wor-
den aan het volgen van een spiritueel pad in de moderne
maatschappij, devotie en de unieke relatie tussen leraar en
student. De cursus staat open voor iedereen die kennis wil
maken met de bovengenoemde thema's, en de manier waar-
op Sogyal Rinpoche lesgeeft. Door middel van recent onder-
richt van Sogyal Rinpoche op audio en video, instructies en
gezamenlijke beoefening, ervaren we direct de betekenis van
de thema's. Zo onderzoeken we hoe deze ervaring in ons
dagelijks leven toe te passen. Naast beoefening van o.a. medi-
tatie is er ruimte voor het uitwisselen van persoonlifke erva-
ringen en het stellen van vragen. De cursus bestaat uit tien
avonden.

Na de introductiecursus is het mogelijk om deel te nemen aan
de andere cursussen van het Basisniveau:

Stroom r (drie blokken)
In Stroom r wordt dieper ingegaan op de thema's van de
Introductiecursus.

Omzetten in Verlichting" besrudeerd.
"Door dit onderricht te volgen, wordt elke situatie een bron
van bewustwording, alles wordt bruikbaar, alles wordt leer-
zaam. Lijden en moeilijkheden ga je, net als geluk, als een
heel bijzondere gelegenheid zien, waardoor je meer wijsheid
en mededogen ontwikkelt."

Acht Verzen over het Trainen van de Geest
'Acht Verzen over het Trainen van de Geesí' door Geshé
Langri Tangpa behoort tot het belangrijkste onderricht binnen
de traditie van het Tibetaanse boeddhisme dat de middelen
aanbiedt waarmee we de op onszelf gerichte houding kunnen
omzetten in werkelijke onbaatzuchtigheid. Het biedt een
basis voor een systematische training in de methodes voor het
ontwikkelen van zowel mededogen en bodhichitta, als van de
wijsheid die ons in staat stelt de ware natuur van de werkelijk-
heid te zien.
Dit onderricht van Sogyal Rinpoche is nog niet eerder als cur-
sus aangeboden.

Duo;orvr Trnsan Ncóttono Jaen
In dit jaar wordt diep ingegaan op de beoefening van de
Dudjom Tersar Ngóndro, de voorbereidende beoefeningen
van het Vajrayana.

Na het volgen van het Mahayana-jaar en het Ngóndro-jaar is
het mogelijk de studie en beoefening nog verder te verdiepen
in de volgende cursussen:

. Boeddhistische filosofie
Dit jaaa dat alleen landelijk gegeven wordt, begint met hoe te
studeren (met veel materiaal vanDzígar Kongtrul Rinpoche).
Daarna wordt ingegaan op de boeddhistische filosofie (de

verschillende scholen daarin), met veel materiaal van Ringu
Tulku Rinpoche en Sogyal Rinpoche.

. Longchen Nyingtik Ngóndro
Voor studenten die al een diepe connectie met de Dudjom
Tersar Ngóndro hebben gemaakt.

' Een introductie in het Vajrayana
Deze module is in juli zoo4 voor het eerst tijdens een week-
end in Amsterdam gegeven.
Na dit cursusprogramma, dat minimaal zeveniaar bestrijkt, is
het mogelijk de studie en beoefening te vervolgen middels het
onderricht over Shamatha en Vipashyana, Kyérim, Sadhana-
beoefening enz. Voor een overzicht van het actuele cursus-
aanbod, met de data waarop de cursussen beginnen, verwii-
zen we naar het overzicht elders in deze Nieuwsbrief. Deze
informatie is ook te vinden op onze website: www.rigpa.nl

Opcavr vooR Dr cuRsussrN
Voor aanmelding voor de cursussen in Amsterdam en Utrecht
kunt u bellen naar nummer ozo - 47 05 roo
of mailen naar rigpa@rigpa.nl.
Voor informatie over de cursussen in Groningen kunt u
bellen naar Lidy van Helden o5o 5496659. Aanmelden kan
via rigpagroningen@rigpa.nl of schriftelijk bij het Rigpa cen-

trum Groningen, A-weg $, 97:18 CV Groningen o.v.v. naam
adres en telefoonnummer (graag op de envelop zetten dat het
om een aanmelding gaat).

PnrJs rr.r Brtatrr.rc
Kosten: 75 per blok, minima 6r per blok
De prijs van de cursus is inclusief het studiemateriaal.
Betáling door het verschuldigde bedrag over te maken naar
girorekening J5T736 van Stichting Rigpa o.v.v. cursusnaam
én bloknummer. Donateurs van het RIGPA Re-membership
(optie z en 3) kunnen z5%okorting krijgen op de cursusprijs.
be cursuspiijs wordt dan 58 en 48. De korting geldt niet
voor het cursusmateriaal.

Cyclus Natuurliike Grote Vrede (meestal twee blokken)
Deze cydus is gebaseerd op een compilatievan Sogyal Rinpoche's
onderricht "Natuurlijke Grote Vrede", en bevat een grote rijk-
dom aan recente instructies over Shamatha, Vipashyana en
de Natuur van de Geest. Hij is bedoeld voor studenten die
Stroom l gevolgd hebben en voor oudere studenten die
(opnieuw) met het recente onderricht willen kennismaken.

Cursus Liefdevolle vriendeliikheid (één blok)
Deze cursus biedt een praktische training in liefclevolle vrien-
delijLheid op een rijke en diepe, doch eenvoudige en toegan-
kelijke manier. De beoefening van lief<levolle vriendeliikheid
is een hele effectieve manier om met emoties te werken. Het
doorlopen van de verschillende stadia van de beoefening geeft
ons de gelegenheid de diverse negatieve emoties te zuiveren
die gewoonlil'k ons vermogen om lief te hebben blokkeren.
Het is ook bijzonder werkzaam om de problemen van een

gebrek aan zelfliefde en weinig zelfvertrouwen te boven te

komen.

Merreraxe/Ncó r.tono N rvEAU

M.Lrrlver.re-;aen
De volgende drie cursussen vormen samen het Mahayana-
jaar. Ze zijn ook afzonderlijk te volgen.

Liefdevolle wiendelijkheid
(deze cursus wordt ook in het basisniveau aangeboden)

Lijden en Geluk Omzetten in Verlichting
In deze cursus wordt aan de hand van recent onderricht van

Sogyal Rinpoche de prachtige tekst "Liiden en Geluk34
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CunsussEN tw AMSTERDAM
Cunsus DAG

maandagStroom r
Blok r

DATA TIJD

19.30 - 2r.45

Dudiom Tersar
Ngóndro
Blok r

woensdag en lan.
een keer dins- Feb.
d.g Mrl

donderdag

lan. ry, 24 en 3t
Feb.7, 14, zr en z8
Mrt.7, 14 en zr

lan. ry, zo en 2,7

Feb. 3, ro en z4
Mrt. 3, ro, 17 en 24

lan. zt en z8
Feb. 4, rr en z5
Mrt. 4, rr, 18 en z5
Apr. r

Feb. z7
Apr. ro

PIÁATS

Rigpa Centrum

PRrIs (€) MTNTMA (€)

75 6r

6t

6t

n, t9 en z6
z, tb en z2r'

2,3z, 9, 16 en

Í9.3o - 2t.45 Rigpa Centrum 75

r9.3o - 21.45 Rigpa centrum 75

Í9.jo - 2,r.45 Rigpa Centrum 6z

ro.3o - r8.oo Rigpa Centrum 4r

Cursus lief<levolle
wiendelijkheid
deze cursus word.t

gevolgd d,oor z blokken

N atuurlíjke gr ote vrede

Introductiecursus wijdag 5r

)/zondagBoeddhistische
filosofie
Duetwu dagen zijn nn
veruolg op htt boeddhisrí-

rche jlo sofie j aar v an z o o 4

Longchen
Nyingik Ngóndro
Blok r

Aonrs:

zondagen |an. r6
|an. 3o
Mrt zo

ro.3o - 16.oo Rigpa Centrum 6r 55

Alle cursussen in Amsterd.am worden gegeven ín het RígpA Centrum, van Ostadestraat joo, Amsterdam

CunsussEN rN UTRECHT
Cunsus

Natuurliike
Grote Vrede

Dudjom Tersar
Ngóndro
Blok r

Introductie-
cursus

DATA

lan. z3
Feb. 6 en zo9
Mrt. 6 en zo

lan. 9 en z7
Feb. zo
Mrt. 6 en zo

OcL3, 17,3o
Nov. zo
Dec. rr

DATA

fan. r8 en z5
Feb. r,8 en zz
Mrt. r, 8, t5, 22 en zg

PRrIs (€) MTNTMA (€)

75 6r

6r

PRrIs (€) MTNTMA (€)

75 6r

DAG

zondagen

zondagen

zaterdagen
en zondagen

DAG

dinsdag

TIJD

ro.3o - r6.oo

TIJD

2O.oO - 22.15

2"o.oo - 22.Í5

PIÁATS

Centrum Well

PI"AATS

Centrum

ro.3o - 16.oo Centrum Well 75

ro.3o - 16.oo Centrum Well 6z 5r

Aonrssrrvi De cursussen in tJtrecht worden gegeven ín Centrum Well, ooelenstraat 42, tJtrecht

CunsussEN rN GnoNINGEN
Cunsus

Mahayana-iaar
Líjden en geluk
omzetten ín
verlíchtíng

Stroom r
Blok 3

Woensdag Ian.
Feb.

19 en zG
Centrum 75

Mrt. z,9,
Apr. 6

2en 23
16, z3 en 3o

35Aonrs: De cursus ín Groningen wordt gegeven in het Rígpa centrutn Groningen, A-weg ó, Groníngen

6r
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GTBEDEN vOOR ZTEKEN EN OVERLEDENEN

Ènp,"og'J

Als iemand ziek is, stervende of overleden, kun je zelf voor
deze persoon beoefening doen, bijvoorbeeld zoals beschreven
staat in de hoofdstukken Í2, 13 en 19 van het Tibetaanse Boek
van Leven en Sterven.

Daarnaast is het mogelijk om gebeden voor zieken, sterven-
den of voor iemand die al is overleden, te laten doen door een
financiële bijdrage te geven. Hierbii bepaal ie zelf de hoogte
van dit bedrag. De bedoeling van zo'n donatie is een goede
verbinding te leggen voor de zieke ofgestorvene. Het legt een
karmische verbinding met een lama die het geld ontvangt en
de gebeden doet.
De namen worden doorgegeven aan Dodrupchen Rinpoche,
de een-jaar-retraite-gangers in Dzogchen Beara (lerland) en de
sangha van beoefenaars in Dzogchen Beara en Lerab Ling.
Mensen die namen willen doorgeven kunnen dit doen bij het
secretariaat tel.: ozo 47o1too of via gebeden@rigpa.nl. Het
is hierbij van belang om de volledige naam, ziekte of proble-
matische omstandigheden, de datum en oorzaak van overlijden
te vermelden alsmede de geboortedatum van de persoon in kwes-
tie en je eigen naam. Er kan ook een foto opgestuurd worden.

Verder bestaat er een uitgebreid en compleet sponsorpro-
gramma waarmee je intensieve beoefening kunt aanvragen
door grote leraren en hun kloosters. 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 sponsorprogramma wordt er een mini-
mum 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 ldoosters in het oos-

ten en voor de ondersteuning van grote projekten van Rigpa.
Wie interesse heeft kan de Engelstalige folder bif het secreta-
riaat opvragen tel.: ozo 47o5roo.

Dod.rupchen Rínpoche

MANTRA ACCUMUTATIES

Ou AH Hurvr VaIRA Gunu PaoMA SToDHI HUM

Het is de wens van Sogyal Rinpoche dat we ons behalve aan

studie ook aan beoefening wijden. Zo wordt het onderricht
Ievend in je ervaring en kan het daadwerkelijk fe 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 ger /oonte te ontwikkelen van
regelmatige (dageliikse) beoefening. Een vaardig middel om
je hierbij te helpen kan het verzamelen of'accumuleren van
mantra's, gebeden en meditatie-sessies ziin.
Accumuleien 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 weieldwiide werk van Sogyal Rinpoche, maar ook voor
wereldvrede en het verwezenliiken van het liefdes- en wiis-
heidspotentieel van alle levende wezens. Het aantal mantÍa's
dat gédaan is, wordt per land bijgehouden en de totalen wor-
den iedere maand aan Sogyal Rinpoche doorgegeven.

i
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Dit jaar, het 'Houten Aap jaar-zt februari is begon
nen, is een Guru Rinpoche jaar, heeft ons daarom

om verschillende mantra's en gebeden te accumuleren.
vraagt dit te doen, niet voor hem, maar omdat het

De mantra's die worden doorgegeven zijn de maandelijks
geaccumuleerde Va;'ra Guru mantra's en de Vajrakilaya
mantra's en eventuele andere mantra's die tijdens een 'practice
intensive', een periode van intensive beoefening, worden
gevraagd te doen.

zeven-regelige gebed en het tsokgebed, vormen het hart van
de accumulaties gedurende dit jaar.
De accumulatie van de mantra en het dokpa gedeelte van
Senge Dongma wordt ook gevraagd gedurende dit jaar.
De kloosters van Dodrupchen Rinpoche en Penor Rinpoche
zullen echter de gewaagde roo miljoen accumuleren. Wii
hoeven dus slechts een symbolisch aantal te accumuleren om
hierin aan deel te nemen, zodat wij ons kunnen richten op
Lama'i Naljor (Guru Yoga).

Dus wanneer ie regelmatig mantra's reciteert, wagen we ie:
de aantallen een keeÍ per maand door te bellen áan |ohan
Dijk, tel ozo 668727r
of per e-mail te sturen naar accumulaties@rigpa.nl.

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 extra ter 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 verstril'ken van deze
periode door.

3l daï zr
Rinpoche

ONS kan inspireren en iedereen kan hier aan deelnemen,
meditatiemandala studenten, ngóndro en dzogchenmandala
studenten. Rinpoche heeft benadruh dat voor de hele Rigpa
sangha de belangrijkste beoefening Lama'i Nalor (Guru yogaiis.
Het komende jaar zttllen we wereldwijd roo miljoen Vajra
Guru mantra's accumuleren. Tevens wijst Rinpoche op het
belang om het zeven-regelige gebed tot Guru Rinpoche te
accumulere-n. Dit kun je doen binnen de Unifying práctice, de
Ngóndro_ of binnen sadhana's zoals Tendrel Nyesèl of Rigdzin
Diipa, afhankelijk van wat je dagelijkse beoefening is.

9p Guru Rinpoche dagen (zie beoefeningskalender elders in
dit blad) zullen we wereldwijd roo.ooo tJok oÍferandes accu-
muleren. Deze drie accumulaties: de Vajra Guru mantra, het

.,/"''*.' 
--q.rk*-,- 
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RETRAITES MET SoGYAt RTNPoCHE
WaNNrrn EN vAAR?
Ieder jaar geeft Sogyal Rinpoche op diverse plaatsen retraites.
In de periode na Kerstmis en de eerste week van het nieuwe
jaar in Kirchheim Duitsland; rond Pasen in Engeland; in juni
gewoonlijk in Dzogchen Beara in Ierland en in de zomer perio-
de in het retraite-centrum lerab Ling in Frankrijk.

Voon wrrl
De meeste retraites zijn voor iedereen toegankelijk. In de
zorr'er echter, in Lerab Ling, geeft Sogyal Rinpoche meestal
een open retraite; een retraite voor ngóndro-studenten; en een
voor'oudere' studenten.
Een retraite is een goede manier om een tijd lang intensiever
bezig te zijn met het Tibetaans boeddhisme, hàt onderricht
van Sogyal Rinpoche en de beoefeningen. Tijdens een retraite
!"" i. de beslommeringen van het dagelijks leven achter ;'e
laten en proeven aan wat het boeddhisme voor je zou kunnen
betekenen. Als je al langer met de Dharma bezig bent, is het
een goede gelegenheid je beoefening en inzicht te verdiepen.

GEpunrxor EEN RETRAITE VTNDEN ER ELKr DAG vERscHrLtrN-
DE SËSSIES PI"AATS:
. 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

Pnerrrscrrr TNFoRMATTE
Iedere retraite-plek heeft zijn specifieke kenmerken. In Lerab
Ling bijvoorbeeld geeft Rinpoche les in een grote tent. De
deelnemers verblijven in houten chalets óf tenten. In
Kirchheim is er een hotel en zijn er stenen vakantiehuisjes. In
Lerab Ling wordt er voor de deelnemers aan de retraite
gekookt, maar in Kirchheim doet ieder dit zelf (er is wel een
restaurant)..Soms zijn er mogelijkheden voor kinderopvang,
met name tijdens de uren dat Rinpoche les geeft.

Sprcrrrtrn TNFoRMATTE

Gedetailleerde informatie over accomodatie en prijs alsmede
inschrijfformulieren krijgt Rigpa Nederland enige iild voordat
een retraite begint uit het buitenland. Voor de data van de re-
traites zie pagina 4r.
Als je interesse hebt oferover denkt om naar een bepaalde ret-

laitg le gaan, bel dan even naar het secretariaat. Je krijgt dan
de informatie zodra deze binnen is, toegestuurd. Dus'Éeb je
interesse voor een specifieke retraite, bel even o2o-47o5roo.

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

.t
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DE Rtcpn BIBIIoTHEEI(
De bibliotheek van Rigpa bevat meer dan zevenhonderd titels,
ingedeeld in de volgende hoofdcategorieën: boeddhisme alge'
meen, hinayana, mahayana, vajrayana, de dood, Tibet en diversen.

De meeste titels betreffen het Tibetaans boeddhisme. Verder
zijn er ook veel boeken over het boeddhisme in het algemeen
zoals in India, China en |apan, over Sakyamuni Boeddha, soetra's

en over de Theravada traditie zoals biivoorbeeld van Aya I(hema.
Schrijvers van wie we meerdere titels hebben ziin Thich Nhat
Hanh, Chógyam Trungpa Rinpoche, Tulku Thondup, Z'H. de

Dalai tama, Dilgo I(hyentse Rinpoche, Namkhai Norbu Rinpoche,

Tulku Urgyen, Tarthang Tulku, Pema Chódrón en uiteraard
Sogyal Rinpoche. Verder zíin er veel boeken over de verschil-
lende scholen van de Tibetaanse traditie over ngóndro, loiong,
Nagarjuna en de madhyamika filosofie, over de iconografie
van het Tibetaans boeddhisme, titels over Tibet in het algemeen,

en een aantal romans gerelateerd aan Tibet en de politieke
situatie aldaar. Verder lenen we ook video's en audiocassettes

met onderricht van Sogyal Rinpoche uit.

De bibliotheek is uitsluitend toegankeiiik voor cursisten vanaf
stroom r als ondersteuning voor de studie in het Rigpa Curri-
culum. Er is dus geen apart lidmaatschap voor de bibliotheel<.

Hrr rrNrrq vAN BoEKEN

Boeken worden voor drie weken uitgeleend. Er mogen twee

boeken per keer geleend worden. Telefonisch verlengen is- niet
mogelijÍ<. Als er niet gevraagd is naar een boek kan een boek

uooi een tweede periode geleend worden. Daarna is dat niet
meer mogelijk. Vóor boeken die te laat terug gebracht worden,

wordt peiboek een boete van 5 cent per dag gevraagd.

Hrr rrNrlt vAN AUDro-TAPrs rlt co's
Tàpes en cd's worden voor één week uitgeleend. Het kost r
.nto p"t tape. Er mogen twee tapes per keer geleend worden.
Telefónisch verlengen is niet mogeiiik. Als er niet gevraagd is

naar een tape kan deze voor een tweede periode geleend wor-
den. Daarná is dat niet meer mogelijk. Voor tapes die te laat

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

per dag gevraagd.

Hrr rrNrN vlN vroEo's
Video's worden voor één week uitgeleend. Het kost 4 euro per

video. Er mogen twee video's per keer geleend worden.

Telefonisch uetlengen is niet mogeliik. Als er niet gevraagd is

naar een video kan deze voor een tlveede periode geleend wor-
den. Daarna is dat niet meer mogeliik.Voor video's die te laat
teruggebracht worden, wordt per video een boete van 25 cent
per dag gevraagd.

Telefonisch verlengen is alleen mogelijk voor mensen die bui
ten Amsterdam wonen (maximaal tlvee keer)-

Orrrtrwcsrr;orN
De bibliotheek is open op cursusavonden'

Gelieve geen boeken zelf te lenen, maar altijd met iemand die
verantwóordeliik is voor de bibliotheek. Leen absoluut niets

zonder het kaartje in te vullen en achter te latenl Als je het ver-

geet terug te brengen, zijn we het kwift, want we kunnen niet
meer achterhalen waar het gebleven is!

DoNrrn BoEKEN EN TAPES

Als er boeddhistische boeken ziin die ie al jaren in je boeken-
kast hebt staan en niet meer gebruikt ofdubbel hebt, doneer

ze dan aan de Rigpa bieb! Boeken die we zelfdubbel hebben

doneren we weer verder aan de bibliotheken van gevangenissen.

Hetzelfde geldt voor audiocassettes met onderricht van Sogyal

Rinpoche, je kunt er gedetineerden heel erg blij mee maken.

ANI(ONDIGING

ZrJnrn HrrrrcHEID DE DAIAI Laua BEz9EKT BrrcrË
VaN 3 ror LL JuNr 2005

Op uitnodiging van het boeddhistisch instituut Yeunten Ling te Huy.

onder verantwoordelijkheid van het Bureau van Tibet in België.

Op 3 juni inwijding van de grote tempelruimte op het terrein van het instituut te Huy.

Van 4 tot 8 juni zalZijne Heíigheid le-s geven over Nagariuna's Verhandeling over de Weg van het Midden'

opro juni'"0"?;*l1i':::à:ïï:ï"ïï:ff 
iÏï:u",;""",i,ïl*n'houdenover:

Zie voor uitgebreide informatie de website

www.dalailama-belgiumz o o 5.org
tibinst@skYnet'be
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VASÏE RUBRIf,KEN EN AANKONDIGINGEN

Rrcpe RE-MEMBERSHTp
Zrvrw REDENEN oM IE AAN Rrcpa rE vERBTNDEN

1 4
_ Rigpa's unieke studie- en beoefeningsprogramma
dat in Amsterdam, Groningen en UtrecÈtïor"dt verzorgd,

streeft ernaar de authenticiteit van het boeddhistischÀ
onderricht te waarborgen en wordt gepresenteerd
op een manier die voor iedereen toegankeliik is.

5
De Rigpa-centra in Amsterdam en Groningen waar

dageliiks beoefening plaatsvindt kunnenionder
donaties als vaste bijdrage in de onkosten niet bestaan.

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

op het gebied van stervensbegeleiding.

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

Je bijdrage maakt het mogeliik dat het boeddhisme
in het Westen tot bloei komt en zoveel mensen
op zoveel bifzondere manieren kan bereiken.

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

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 tiid, heeft ervoor gezorgd

dat duizenden mensen ervan kunnen plofite"ren
zodat je bijdrage vele malen wordt vermÀnigvuldigd.

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.

fe, rr wrr, DEELNEMEN AAN HET Rrcpa Rr-*rruBERsHrp
Ix xrrs vooR DE vor,cENDE oprrE:

Oprrs L
o Ik betaal tussen ro,- en r9,- per maand ( no,_
en zz8,- per jaar)
Hiervoor ontvang ik de Rigpa Nieuwsbrief en word ik
regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten.

OprrE 2
o Ik betaal tussen 2o,- en 49; per maand ( ,4o,
en 558,- per iaar)
Hiervoor ontvang ik hetzelf<le als bij optie r en krijg ik
z5/okorttng op Rigpa cursussen.

Oprrs 3
o Ik betaal 5o,- of meer per maand ( 6oo,- of meer
per jaar)
Hiervoor ontvang ik hetzelf<le als bii optie z en een jaar-
lijkse attentie.

Ge,lnrrrr DEZE ANTwooRDsrRooK opsruRtN Naen Rrcpr.
OF AFGEVEN ÁAN HET SECRETARIAAT.
Hrr crnolculrMrR vAN Rrcpe rs: 3533236
r.N.v. SrrcntrNc Rrcpa, veN Osrnorsrnaer 300,
1073 TW Arusrrnoau

Ik kan de betaling op elk gewenst moment stopzetten.

Neeru

Aonr

Posrcoor
Woowpr.qArs

Trr,rrooirr

Derurvr

Ix srrAAr op DE volcrNDr wrrzE:
0 MalNorrr;Ks vrA EEN AuroMATrscuf, BETAT.TNG
0 fu,nrryxs NA oNTvANcsr vAN EEN AccEprcrRo

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

uí ri.,'-' r^ .t ,*Y-.b,

'i,ni'' ,*H*' "q'
ij

\ ,aÍ
6€sb L

I
/.rtrl

-At:': \-' ^

39



SANGI{A ACÏIVITEITEN

PnOGRAMMA VAN BEOEFENING:
AusrrnDAM, GnoNTNGEN rn UrnEcHT

ru AUsTERDAM
Het is de wens van Sogyal Rinpoche dat in de verschillende

centra een atmosfeer ván beoefèning ontstaat, van inspiratie

en aandacht. In Amsterdam zlin er verschillende gelegenhe-

den om samen te beoefenen, voor studenten van alle niveaus'

Naast de Meditatie- en Mededogenavond en de Ngóndro beoe-

fening, vindt er elke ochtend een Riwo Sangchó en Tendrel

Nyesel Tsok beoefening Plaats.

Srrnuerrre ru or BrorrENrNG vAN

Lrrrorvor.rrVRIENDEf, rtKHErD
ó" a. *"""aasavond is er Shamatha beoefening (zitmedita-

;ó ;; ;"" begïleide beoefeningran Liefdevolle vriendelijk-

heíd. oe mediïatie wordt begeleid door een instructeur' Deze

"uo"a 
it voor iedereen die eiigszins bekend is met meditatie'

vooi a. pauze wordt zitmediiatie beoefend en na de pauze

*otàt 
""tt 

Liefclevolle Vriendelijkheid beoefening gedaan'

Maandag t9.3o - 21.3oi

3d;;tfi" en dá Éeoefet íttg u"tt Liefdevollevriendelijkheid

Data:
ro, Í7,24 en 3r ianuari
7, zt en z8 februari

7, 14, 2L en z8 maart
rr, 18 en z5 apríl
z, 9, tG en 3o mei
6, zo en z7 juni
Kosten: 4 euro
fV.f. ln àe íntroductíecursus-folder staat dat er op 4februai o.ok

Uiíià;i" van líefd'evolle vrtendelíjkheíd zal zíjn' Deze qvond is

ítíi* t oi"r" rc vírvallen vanwege d'e peiode van íntensíeve beoe-

feníng ín díe week.

OcHtEr.rosrorFENrNG - Rrvo SaNccrrÓ,

Trr.tpnrr, Nvrsn Tsor rr Rrcpzrrt Dijpe
óe beo.f"rrirrgen staan open vooÍ iedereen' Iedereen kan dus

op zíinof haaieigen *"tti.t een biidrage leveren aan het creë-

iá" í"" een sfeá. van inspiratie en beoefening' {11 
je niet

ilk";e bent met de beoefàing kun ie er gewoon b1i k999n

,itt."." in stilte je eigen beoàfening doen, biivoorbeeld.zit-

meditatie of Lama;i Naijor (Guru Yoga) en voor jezelf de Vajra

Guru mantra te reciteren.
f" tt", kader van het Guru Rinpoche jaar heeft Rinpoche

orrt"ng, de suggestie gedaan aan itudenten die hun."g9"d19

;fi;;LÍ." (of ffia af)Ën die tevens een Guru Rinpoche.inyij-

ài"g hebbLn ontvangen (het liefst Rigdzin Diipa) om dit jaar

de È.igdzin Diipa te beoefenen.
i" oË" u"r, Iii*o Sanchó en de Tendrel Nyesel Tsok zullen

;;ï;á;t" vrijdagochtend gezamenlilk een korte Rigdzin Diipa

t 
"o.f""i"g 

áo"i ltt het Rigpa centrum te Amsterdam'

Viif dagen per week (alle dagen behalve de weekends' uitzonde-

,insenïaaieelaten) wordt er beoefening gedaan' Het program-

;;";; ;""iá"g-, áit td"g-, woensdag-1í donderdagochtend:

ro.oó - to.3o, Riwo Sangchó-

ro.1o - tt.3-o' Tendrel Nyesel Tsok

Op wi'idagochtend:
ro.oo - rr.3o: Rigdzin DiiPa

Tsox op Gunu RrlpocHE EN DexrNr DecrN
Tijdens recente retraites heeft Rinpoche steeds weer het

bJlane van het gezamenlilk beoefenen benadrukt en met

""àïrrài t.à"f..'ien van de Tendrel Nyesel Tsok' Naast de

J"à"irii.t. o.Ït*aU"o"f"ning vindt er tweewekelijks een Tsok

feest plaats. De roe dag van de Tibetaanse kalender is altijd

... i.t* Rinpoche daf en de z5e dag is een Dakini dag (zie

voor data dË beoefeiringsagenda of de Rigpa Tibetan

Calenderl. Dit is een beoefèningwaarbii gunstige omstandig-

heden worden gecreëerd en óbstakels verwijderd' Het is

Rinpoche's wenJdat dan de hele sangha samenkomt en-geza'

Á.ifiit beoefent. De Tsok beoefening is dan ook voor alle stu-

denten toegankelijk.
Guru Rinpoche en Dakini dagen:
r9.r5 -zr.|o Tendrel NYesel Tsok

Ncót{pno-sroEFENrNG
ÀËin" tiid is er in het Rigpa-centrum in Groningen gelegen-

ft.ii J- Ngc;ndro te beoeÍênen, buiten de bestaande cursus-

;;;; á" lígóndro dagen. D e beoefening wordt geleid door deel'

ii*rrt uon"d, groep íelf díe geei instructeur ztjn' maar w"el

enthousiast zlii om samen te beoefenen' Omdat de beoete-

"i"j "i"t 
uitgébreid wordt begeleid en je bijvoorbeeld de visu-

"firlti"t "lt 
jË geheugen, of uit mee-gebrachte tekst moet doen

i;;r" uot*"u". b"eoefening bedóeld voor mensen die al

instructie hebben gehad over Ngóndro binnen het Rigpa-cur-

riculum.
i" óio"i"g"" vindt deze Ngóndro-beoefening iedere vriidag-

ochtend plaats
vriidag: g.oo - ro.r5: Ngóndro
cált"Ëtf"ttoon is: Vínceát Sax van der Weiiden: o5o - 36 oo 619

Tsox op Gunu RrNpocHE EN DaxrNr DecrN
itlá;"t recente retraites heeft Rinpoche steeds weer het

belans van het gezamenliik beoefenen benadrukt en met

"áÀËr,"i 
b"o"fá"tt u"tt á" Tendrel Nyesel Tsok naast de

á.*"iif.* ochtendbeoefening. De roe dag vart de Tibetaanse

f."i""á.t is altijd een Guru Rinpoche dag en de z5e dag is een

Dakini dag (zíe voor data de beoefeningsagenda)' Dit is een

il;;i;"i;? waarbij gunstige. omstindigheden worden

;;;t.*;dá obstakeis ierwiidlrd' Het is Rinpoche's wens dat

8"" á. ft.t" sangha samenkomt en gezamenliik beoefent' De

i;"k b"";i;;ing"is dan ool< voor ailJstudenten toegankeliik'

Guru Rinpoche en Dakini dagen-:

17.oo - r9.r5 Tendrel NYesel Tsok

IN GRONINGEN
Beoefening in Groningen wordt gehouden in het Rigpa cen-

trum; A-weg 18

IN UTRECI{T
Beoefening in Utrecht wordt gehouden bij;
Gerard Ni[ken, G. Borgesiuslaan zr-r

Srreruerrra, Dr Sorrna vAN rrET Hanr veN TnanrscrNorNtr

Xr""tt, Lirrorvorrr VnnrvornlxHrrD EN Larrte r Ner'Jon

(Gunu Yoce)
Èens in de tlvee weken doen we enkele van deze beoefenin-

Ë"". ei-a"r" 
"vonden 

beginnen we met slamaltri (zitmedita-

Ë.1. N"a"t we onze g".ritt""t binnen hebben gekeerd recite-

,.á *" de Soetra ván het Hart van Transcendente Kennis'

u.*ofj."t verdiepen we de beoefening-door terug te keren

rr*, dË zitmeditatie. Na een korte pauze beoefenen we de ene
4o



VASTT RUBRIEKEN EN AANKONDIGINGEN

week Liefdevolle Vriendelijldreid en de andere week Lama,i
Naljor (Guru Yoga)

Deze avonden staan open voor alle Rigpa-studenten.
(zie voor data en tijden de agenda achtèrin de nieuwsbrief).
Contactpersoon is: Gerard Nikken: o3o - z 7r z5 83

ANornE nTAATsEN: DrN HaAc,
Nr;urcEN EN ZurpHru
Tsox op Gunu RrnpocgE EN DaxrNr DacrN
99k oq deze plaatsen komen beoefenaars samen op Guru
Rinpoche en Dakini dagen om de Tendrel Nyesel Tsok ie beoe-
Íenen. Neem voor de precieze tijd en plaats contact op met een
van de volgende personen:
Den Haag: Harriet Visser o7o 35 4 4tGNijmegen: foost Willems c243 4 8 6G6

of mobiel o6 r38 76 4oZutphen: Mieke van Yuren o575 47 6o z8

Ncórvono-sroErENrNG
Eens in de twee weken beoefenen we, buiten de bestaande
cursussen en de Ngóndro dagen, samen de Ngóndro. De
beoeÍèning wordt in Utrecht geleid door een instructeur. De
beoefening en de verschillendè stadia van de visualisaties wor-
den door een instructeur begeleid.
In Utrecht vindt deze Ngóndro beoefening iedere twee weken
's.avonds plaats (zie voor data en tijden dJagenda achterin de
nieuwsbrief).
Contactpersoon is: Gerard Nikken: o3o - 2 7r z5 83

SeNGHA-BIIEENKoMSTEN
De bijeenkomst van de sangha's wereldwijd op 23 en z4 okto_
ber zoo4 was een groot suèces. Veel studenteï lóna*"n ,r"a,
de centra voor deze- bijeenkomsten voor beoefening en recent
onderricht. Rinpoche wil graag dat dit soort weeÈends voor
alle sangha-leden regelmatig wórdt gehouden. Rinpoche zegt:
"we need to be in the habit, the ha6it of enlightenmenf,. Èij
heeft daarom voor 2oo5 drie weekends hiervàor uitgekozen.'

De weekends zullen plaatsvinden rond de verjaardagen van
Tertón Sogyal in de eerste en de negende TibetaanseLaand,
en de verjaardag van Boeddha's uáichting en parinirvana.
Dat komt neer op een weekend in de wintà een in de lente
en een in de herfst met een onderbreking in de zomer, waar_
in de retraites plaatsvinden. Noteer daaroá nu al in je agenda
de data van de weekends en van de retraites.

Rrcpa oarn 2005
Gnorr sANcHA-BrtEENKoMsrEN
Verjaardag van Tertón Sogyal
(de rc" dag van de f Tíbetaanse maand

Saga Dawa Duchen
( Boedd.ha's verlíchtíng e painírvana 

)

Verjaardag van Tertón Sogyal
(to" Dagvan de g" Tíbetaanse maand)

Rtcpe nrrnartrs
Dzogchen Beara zomer retraite
Lerab Ling
Meditation retraite
Drupchen retraite
Vajrayana retraite
Dzogchen retraite

Vrijdag 18 Februari
Weekend$-zoFeb.

Maandag, z3 Mei
Weekend zt - zj Meí

Vrijdag, rr November
Weekend.u-tjNov.

z4luni - 3luli

r - rr fuli
t4 - z4 luli
zG luli - ro Augustus
13 - 3o Augustus

EN DACANI(ONDIGING OP

OprN DAG

op zanrnoacMrDDAc 15 leuuenr vrNDT ER'trEEn rxx oprN Dlc praers rN rrET Rrcpe CrNrnulr t'r Arvrslrnnarvr

Deze middag is bedoeld voor mensen die kennis willen maken met Rigpa en het werk van Sogyal Rinpoche.
Er is informatie over de cursussen en er wordt een proefles gegeven.

Deze middag is ook bedoeld voor mensen die overwegen de introductieàrsus te volgen.

E r is,hee,"l'J:J:ïi ï iliï,1"ï31ï:;::ffffi ;rxy:il,, s,e maken
Pnorrrrs van r4.oo tot 16.00 uur met daarin een kortè pauze.

Graag op tijd aanwezig zijn.
Pranrs Rigpa Centrum, van Ostadestraat 3oo, Amsterdam 4r



VASTÉ RUBRIEKÉN EN AANKONDIGINGEN

ACTIVITE ITE N.AGE N DA

AusrrnDAM
AtIe aktívíteíten vinden ploats ín het Rigpa-centrum te

Amsterdam, tenzíj anders aangegeven -

Grrrtpr MEDrrATrr'rN MrDlDocrNBxorFENrNG
Deze beoefeníng wordt op maand.agavond gedaan. en ís toeganke'

tijk voor íéd.erein díe enigszíns bekend ís met medítatíe'

Trr.ronrr Nvrsn Tsor
Naast de dagetíjkse Tend'rel Nyesel en Riwo Sangchó ín de ochtend

ín het Rígtá íentrum (zíe írtíkel ProgrTmr.nT van Beoefeníng),

víndt er íi Curu Rínpoche dagen en Dakiní dagen 
-(op 

de rce en

z5e dagvàn d.e Tibetaanse kalender) tevens 's auonds orn 19'15 u'

eín Tínd'rel Nyesel Tsok beoefening plaats' De Tsok beoefeníng is

voor alle studenten toegankelíjk.

In het geval er íets verandert ín de tíjden of beoefeníy'4ery, wordt dit

uiterlíik een week van tevoren bekend gemaakt op het informatíe'

bord ín het centrurn ín Amsterdam.

JANUARI
Wo 5 Dakini dag

r9.I5 Tendrel NYesel Tsok
Wo rg Guru RinPoche dag

r9.r5 Tendrel NYesel Tsok

Vrij z8 Verjaardag Longchen Rabjam
ro.oo Rigdzin DiiPa

FEBRUARI
Vrii + Dakini dag

r9.r5 Tendrel NYesel Tsok
Wo 9 r-óínn programma wordt nader bekend gemaakt

Zantlm
Vrij 18 Retraite in het Dagelijks-Le-ven _.
Vrij 18 Verjaardag TertÓn Sogyal, Guru Rinpoche dag

ro.oo Yang NYi Pudri
19.15 Tendrel NYesel Tsok

Urnrcrrr
De beoefeníng víndt plaats aan de Goeman Borgesiuslaan zt-t

JANUARI
Wo 5 Dakinidag

:'9.Jo Têndrel NYesel Tsok
Do 13 Shamatha en Lama'I Naljor (guru Yoga)

Wo r9

Do z7

19-30
Guru
r9.30

Rinpoche dag"
Tendrel Nyesel Tsok

FEBRUARI
Woz

Yrtj 4

Do ro

Wo 16

Vrij18

Do z4

Rinpoche dag"
Tendrel Nvesel Tsok

Ngóndro
19-30

Narak Dongtruk adhv Narak Kongshak notes

19.)o
Dakinidag'k
r9.3o Tendrel Nyesel Tsok
Shamatha en Tonglen
r9.30
ftendrel Nyesel sadhana adhv lan's notes

19.Jo
Guru
Í9.30

MAARI
Woz

zaS

Do ro

Zo zo

Do z4

'Wo 
3o

Ngóndro
Í9.30

Shamatha en Lama'I Naljor
19.30
Dakinidag'r
Tendrel Nyesel Tsok
Vajrakilaya adhv notes
r9-jo
Guru Rinpoche dag't
r7.3o Tendrel Nyesel Tsok
Shamatha en lama'i nalior
Í9-)o
Ngóndro
r9.30Zargl

Zo zo
Wo z3

MAART
zas

Zarzl
Zo 13

Zo zo

Apnn
Ma4

Wereldwiid sangha weekend
Dharmawielda g Chotriil Diichen
ro.oo Rigdzin DiiPa
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok

Dakini dag
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok

Engaging in Spiritual Activity weekend

Guru Rinpoche dag

r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok

* oo deze dasen wordt i.v.m. een mogelijke Video-bood-

r.it"o i"" ni"po.ït".tt de mogelijkheid om gezamenlijk de tsok

aÈïaahiid te gebruiken, de tijd nog per e-mail bekend gemaakt

of bel anders i o)o-2 7r z5 83

Dakinidag'k
r9.3o Tendrel Nyesel Tsok

Tsoxs rN rrET RrcPa cENTRUM
GnoNTNGEN
Zíe programmo van beoefening

Apnn
Ma3

42,

Di 19

Dakini dag
r9.r5 Têndrel NYesel Tsok
Guru Rinpoche dag
r9.r5 Tendrel NYesel Tsok
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