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opwekken, møør díe ons ook inspireren tot intensieverø beoeþníng
d.ie bijd.røøg! tot het welzíjn van øIle wezens. In Amsterdørn spoor-
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gerøøkt zíjn, bewíjst volgens hem da,t we in wezen tolerønt zíjn.
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Lerøb Líng in het bijzonder - wordt uitøengezet.

Ook Dzogchen Rínpochø bezocht Nederlønd: een impressie ín
woord en beeld.

Verd.er d.iverse versløgen vøn d.eølnøme øøn retrøites en een confe-

rentie over wetenschøp en boedd.hísme.

Dít jaør heefi ook een grote verschuivíng gezíen in de sømenstellíng
vøn de redøcIie vøn de Nieuwsbrief. Tineke, Køtjø, Sønne, Gert-

Jøn en Rolønd. høbben de redøctie verløten. HeeI veel dønk voor
jullie jørenlange enthousíøste, gezellige en vøardíge inzet. Mede

d.oor jullie is de Rig;tø Níeuwsbrief geworden tot t )øt hij nu is: een

blød wøør we trots op zijn! Gelukkighebben we níeuwe versterking
gwond,en in Høns Cløessens.

Døt ook d.eze Nieuwsbrief møg bijd.røgen øøn d,e groei vøn ons

mefudogen.

Ik wens jullie øllen nømens de hele redøctie een gelukkig 2oo5 toe.

Henk Heerink

24

De weekend.retrøite met Sogyøl Rínpoche. In deze Níeuwsbrief een

uitgebreíde fotor ep ortøge v øn deze indrukw ekkende bij e enkomsten.

We wøren weer getuige vøn d.e grote u)ørnxte ell zorg wøalvnee

Rinpoche 'zíjn' søngþø tegenxoet trøedt. Onderrícht in woord en

døød. En met de belofte volgend jøør terugte komen!
In øønsluítíng op de presentøtie tijdens het weekend over d.e voort-
ga.ngvøn d.ebouw vøn d,e tempel in Lerøb Ling, hebben we ook een

vertølíng vøn een íntervíew met Mingyur Rínpoche opgenornen,

wøørin høørf.jn de pløøts en het beløng voor de møøtschøppij en

d.e sønghø va,n een boeddhístische tempel en klooster - en die vøn )
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- Zodrø er liefde is, d.øøg!. de nøøkte lege essentíe -

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.

Als 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 \Morden
gecreëerd. Het zijn belangrijke
steunpunten voor de herken-
ning van rigpa. Ongekunstelde,
natuurlijke devotie en mededogen zljn de uitdrukking van
rigpa. In de context van Dzogchen wordt gezegd dat devotie en
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

fvan verdienste en wijsheid], en
verlrouwen op de zegen van een
gerealiseerde meester. Dit l¡ete-
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 Iieftle. Of dit
gevoel nu gericht is op verlichte,
zuivere wezens of op gewone,
onzuivere wezens, of het devo-
tie of mededogen is, de essentie
blijft hetzelfcle: de geest wordt
ontbloot van gedachten op het
moment dat de lege essentie
naakt daagt, en kan direct wor-
den waargenomen. In de Kagyrr
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 zijn hetzelfde als het erom gaat de realisatie
van de essentie van de geest te vergemakkelijken.

x'rígpø' is Tíbetøøns voor d.e nø.tuur vøn de geest, d.e meest inner-
lijke essentíe ewøn.

Drr rmcu¡¡m rs urr roEsrEMMrNG owRGENoMf,N rN wmÆo un Vr¡w Nn 7 1996

BnoNN¡N: R.EP.EATIùG rF¡ lyoRjts or røn Bvnnu, ooor Turxu UncnN, urtcr-
cfvf N DooR RANGTûNG YÉsHr PurrrcmoNs, Nrmr. 5



Tulku Urgyen heeft het belangrijk-
ste onderricht van Chokgyur Lingpa
aan hem overgedragen.
'Als zulke grote leraren op deze ma-
nier over hem spreken," zei Sogyal
Rinpoche, "denk ik dat dat alles

-'Þ"
"Zljnleven lang was Tulku Urgyen
zo nederig, zo l¡escheiden," gaat Sogyal Rinpoche verder, "Hij
was werkelijk wat we een 'verborgen yogi' noemen. Maar
ineens, toen hij stierf werden al zljn kwaliteiten manifest.
Bijvoorbeeld de volledig wolkenloze hemel die nog verschei-
dene dagen daarna aanhield r¡/as een aanwijzing dat hij een
groot Dzogchen yogi was. Bij Dzogchen yogi's is er geen
ophef, geen regenbogen. Ze sterven eenvoudig, heel natuur-
lijk."
Op het moment van sterven 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, zorger' 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 vertrok rustig en
zacht. Hij ontspande zich eenvoudig in de dood, zoals Tsoknyi
Rinpoche zei. Daarna bleef hij ongeveer vijftien uur in de
meditatie die tukdøm. 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 zljn cre-
matie bijeenkwamen, er niet zozeer waren omdat ze waren
uitgenodigd maar omdat ze er wilden zijn. Het feit dat Tulku
Urgyen b1j zljn dood zoveel mensen bijeenbracht, zowel boed-
dhisten als niet-boeddhisten, kan gezien worden als een indi-
catie voor zijn verdienste en aantrekkingskracht.
"Ik kreeg een gevoel van groot geluk tijdens de crematie," ver-
trouwde Sogyal Rinpoche zljn studenten in Nepal toe. "Ik had
een sterk gevoel van openheid en ruimte. Ik voelde de buiten-
gewone 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 bedroefclheid 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 aanwe-
zigheid van een meester in de wereld.

De dood van een groot meester is ook een moment waarop \¡/e
stilstaan bij z11n ofhaar 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 twee 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 benadrulde 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 lnad meegemaakt, en gaf zljn
studenten de gelegenheid hun eigen ervaring op te doen door
vraag en antwoord. Vanwege zljn 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: "ZljnTogica 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 hoofcl-
punten van het onderricht van Tulku Urgyen, zowel het
onderricht dat hij tijdens zijn leven gaf als de lessen die we
kunnen leren uit zljn 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 zljn 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
nergens buiten ons gevonden kan worden, rnaaÍ 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 van zijn
volgelingen, en snel terugkeert om opnieuw in onze wereld
geboren te worden.
Doon Dour¡¡rqur Sror

t'Nyoshul Khen Rínpoche leefd.e nog toen d.ít ørtíkel werd. geschreven. Híj stierf ín awgus-

tus 1999

BRoNNfN o-A.

Rf,PEATTNG THr WoRDs or rHr Bunorn ¡oon TUÍKU URGYEN RrNpoca¡, 1992

RxN¡ow P¡mr¡ç ooon Turxu Uncvrx, 1995

Voon r¡rowmrl EN EEN vonlDrcE LrJsr vAN puBrrcATrEs: Renc¡urc Yrsxr
Gou¡¡, Su¡n¡slro¡N 3 Es¡v, DK-8420 Kw¡¡¡r, D¡xuax
E-mr: rsx@nr.ox
RÂNcJUNc YEsEf, Tmxsmoxs lNn PurrrcmroNs, P.O. Box 1200, KrrsueNou,
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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 ervall bijna eenvoudig
was. Wanneer je hem hoorde spreken dan kon je denken bij
jezelf "}{é, 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, Ieek Tulku Orgyen het zo wonder-
baarlijk mogelijk te maken.

Toen ik aßcheid 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 niet geloofde, 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 zo'n vitaal belang. Ik
ben hem er diep dankbaar voor.

{ .-.:
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- Hødd.en jullie na de weekend.retrøite ook een kruíkje op de plek wøør døørvoor nog een hørt zú? -
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LANGZAAM UITPAKKEN
VTnstAG VAN DE MEDITATIE RETRAITE

"Vøn hùis gøøn is ile helft vøn het werk". Da.t is bemoedigend, die eerste zín vøn de med.itøtierørøite juli zoo4

in Lerøb Líng. Døt is mij, dhørmøbrugkløsser, d.øn ølvøsthelemøøl gelukt.

De eerste dag daar in die tent. Vijfhonderd mensen. M'n ten-
tje staat, eindelijk. Het veelbelovende volautomatische uit-
blaasmatras¡'e doet het niet. Het blijft zo plat als een dubbeltje.
Ik ben wat berg op en af gestrompeld met heel erg ijdele
schoenen. Dat is geen oordeel, ít's ø føa.
Rinpoche blijkt ondertussen nog in Barcelona te 211n, alwaar
hij deelneemt aân een conferentie over wereldreligies. Daar
wordt hem gewaagd of hij ook iets met spiritualiteit doet, ver-
telt hij later. 'Alittle bit" ant:woordt 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 onderhrs-
sen erì stiekem....
Ons woegere, 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 møke ø bíg deøl øbout finding your teøcher. The teøching is
the teøcher.
"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 ø tímezone is.
Het verbluffende bouwtempo van de tempel. De houding van
de bouwvakkers. De aangekoekte weerstand die ik overwin.

De zichtbare liefcle 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 die zin 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 ovel', zegt hij. "En deze avond hopelijk oolC',
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 Tang kan doen met het uiçakken van een kadootje!
Voorzichtig in het rugzakje doen.
Ar.r¡¡¡rv¡r rr S crrn¡Iy¡ n
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Dzogchen Rínpoche en de monníken zegenen onzø Tsok ruímte Namens ons øl.Len bíedt Els Rínpoche een gífi øøn voor het Dzogchen klooster
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DrcE HoEvrELrrErD VERDTENSTE KUNNTN VÉRGAREN. Mr¡t
ZEGT DAI IIET ACCUMULER-EN VAN VERDIENSTE EEN ESSENTIEEI,

ASPECT IS VAN ONS SPIRITUELE PAD EN VAN CRUCIAAL BELANG

VOOR ONZE SPIRITUEI,E GROEI IN ONTWIKKEI,INç. KUT.¡T U ONS

AI,STUBLIEFT UITLEGGEN WAAROM DIT ZO IS TN IIOI IIET VERGÁ.-

REN ì/AN VERDIENSTE IN ZIJN WERK GAAT BI' IIET BEVORDEREN

VAN ONZE SPIRITUELE VOORUITGANG EN BEGR¡P?

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-Mingyur Rinpoche: Er staat in het boeddhistische onderricht 19



EENS EËN VONKJE
NU EEN STRATEND ZONNETJE

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

Een kleine levensknop die danst
op het ritne van je hart.

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

dan moeders liefdesrijkdom.

Waar ben ik vandaan gekomen
waagt het ontsproten geluk ì

Mijn verlangen was verborgen in mijn hart
maar liefde heeft er voor gezorgd dat

onzichtbare boodschappen zichtl¡aar werden.
In al mijn hoop en lieftle, in mijn leven en

leven van mijn ouders heb jij geleeftl.

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

nieuw licht gaat schijnen en een
nieuwe wereld schept.

niet bekent wat schreien is.
kon reizen op de weg door je



vaardden de lange voetreis naar de genoemde plaats. Hun reis
duurde drie jaar. Hier kwam Dudjom Rinpoche ter wereld in
het dorpje Po. Zljn vader, Norbu, was een tulku die weliswaar
arm was, maar wiens 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 zljn reîncarnatie. 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 zíj naar het dorp Po moesten gaan, omdat 211 daar
het kind zouden vinden. Op een zekere dagzei de kleine ion-
gen - hij was inmiddels vier jaar 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 en zijn bediende. 'Is dit het huis
van Norbul' vroegen zij.Zewerden uitgenodigd om l¡innen 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 zích in 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 ngøkpø-trøditie' is het gebruikelijk
dat een tulku zichzelf kenbaar maakt. De wedergeboorte van
Dudjom Rinpoche zou al door Padmasambhavazelf zlinvoor'
zegd, compleet met een nauwkeurige beschrijving van zlin
uiterlijk en al zljn namen.'

Br¡zowornr vERMoGENS
'Op een dag - hij was nog geen vier jaar oud - zagzljn moeder
tot 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

heel bijzonder kind hadden. Ze gaven hem de naam figdrei
Yeshe Dorjee. Al op zljn zevende jaar kon de kleine tulku de

omvangrijke verzameling heilige schriften (Kangyur) uit het
hoofd opzeggen; deze bestaat uit ro3 delen en het kost tr,vee

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

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

moniën 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
Tibetaans boeddhisme die de overdracht tot een goed einde
heeft gebracht en deze prestatie heeft hij later in zijn leven in
totaal tien keer herhaald. Ook dat is uitzonderlijk, want van
geen enkele andere nyingma-leraar is iets dergelijks bekend.
Reeds op zljn zeventiende schreef Dudjom Rinpoche een

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

TeNtnrscrr¡ MEDTTATTEPRAKTTJK

'Dudjom Rinpoche was een meester die zich vooral toelegde
op de tantrische meditatiepraktijk en minder op de wijsbe-
gêefie, die bij de gelugpa's en saþapa's op de eerste plaats

komt. In zijn leringen staat steeds de ware natuur van de geest

centraal, in overeenstemming met de Dzogchen-leer. F{li zeí

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

beste en snelste weg naar bevrijdingl Hii was - daawan zlin al
zijn leerlingen overtuigd - een boddhisattva, een Verlichte die
vrijwillig nog niet in het paranirwana is opgegaan omdat hij
heeft gezworen niet te zullen rusten voordat alle wezens ver-
licht zijn. Natuurlijk kan spirituele groei ook worden verwer-
kelijkt door inteilectueel inzicht via een studie van de filosofie,
lnrraat, zo wordt gezegd, dat is een weg die miljoenen levenscy-

cli in beslag kan nemen. In de dzogchen-leer, de rechtstreek-

se ervaring 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
zou hij zelf nauwelijks aandacht aan hel¡l¡en geschonken.

faloezie op andere lama's was hem volslagen vreemd, net
zoais 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. Zljn 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 hii kritiek op
iemand leverde, of iets lelijks over iemand lnad gezegd.
Eenieder kon altijd bij hem aankloppen om hem om een wijze
les, raadgevingof zegente lTagen. De vrii kleine kloosters vân
Dudjom Rinpoche zijn alledrie een ngakpa ('pa' betekent ook
klooster). De jonge studenten maken hier geen grondige stu-
die van de wijsbegeerte, 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 zli zíc}r toelegden op de tantrische
meditatiebeoefening. AIs zij dan al een gezin hebben, blijft er
niet veel tijd over om aan een intensieve studie filosofie te wij-
den. Daarom leren zii alleen de fundamentele grondslagen
die nodig zlln orn dzogchen te kunnen praktiseren, namelijk
de leren van het 'Kleine Voertuig' (hinayana), 'Grote Voertuig'
(mahayana) en'samenhang-voertuig' (tantrayana), beschre-
ven in een anthologie (mundro) die uitsluitend door de ngak-
pa's wordt gebruikt.'

T¡nröN
'Padmasambhava bracht de nyingmaJeer in de achtste eeuw
vanuit India naar Tibet, maar volgens velen onder hen was de

tijd naar zijn mening nog niet rijp om haar daat te verkondi-
gen. Zljn biografe en chelø Yeshe Tsogyal, die getrouwd was

met koning Trisong Detsen, schreef al zijn mondeling overge-

dragen leringen op en verstopte ze in zlin opdracht op vele

plaatsen in Tibet, Bhutan en Sikkim. Padmasambhava voor-
ipelde vijfentwintig van zlin vertrouwdste discipelen dat zij
later zouden reincarneren om deze'schatten' (terrnø's) tevin'
den en te onthullen. Deze schatvinders ftørtöns) hebben zelf
geen ononderbroken incarnatielijnen, zoals tulþu's, maar na
ñun incarnatie verdwijnen zii weer voor lange tijd in de anon-
imiteit. Zij komen logischerwijze alleen voor onder de nying-
mapa's, daar al hun leringen aan Padmasambhava worden
toeþeschreven. Dudjom Rinpoche had al op zlin vlifde zlin
eerãte t"rma in Tibet gevonden, zoals hij op zlin dertiende of
veertiende jaar ook een ternxø vond in Bhutan, en veel later
nog vele in Sikkim. Terma's ziin meestal heilige geschriften,
maar kunnen ook waardevolle stenen of beeldjes zijn. Soms

ook betreft het kruidenpillen of kledingstukken. Als het
geschriften 211n, z11n deze gewoonlijk geschreven in de 'taal

ãer 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 aitijd in de natuur verborgen;
er zijn aard-terma's die worden gevonden in meren, grotten of
rotsen of zelfs in de hemel boven ons. Zulke teksten kunnen
ook verborgen zljn in de geest van de tertön zelf, maar in dat
geval kan hlj ze zichniet 'inneren' zolanghij geen teken daar-

ioe heeft gekregen. Er bestaan verhalen van tertöns die zelf
niet konden lezen of schrijven, maar die, nadat zich het teken

hadden gekregen, plotseling in staat waren uitvoerige
geschriften op papier te zetten of ze te dicteren. De tekens die

áe schatvindérs krilgen zijn te vergelijken met een markering
in de jungle die ons helpt de weg terug in de diepte der herin-
nering tã vinden. Ze krrigen bijvoorbeeld een visioen of 25



WETENSCHAP EN BOEDDHISME
ONTMOETEN ETKAAR
Het leek een gewone møønd.øgmorgen, tna.ør het wøs het begin vøn een reis nøør een bijzonilere ontmoeting.

De reis gaar naar Garrison waar zich het
Garrison Institute bevindt, retraitecen-
trum van Gehlek Rinpoche (Jewel Heørt),
een voormalig capucijner klooster en nu
de plaats voor het Mind & Life Summer
Institute. Deze zomerschool werd georga-
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 (Møssøchusetts
Instítute 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 Dignitq

Tsokrqi Rir'rpoche

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

De eerste daggingal snel over in de twee-
de, waar de discussies doorgingen gedu-
rende maaltijden en pauzes. Soms had ik
het gevoel dat mijn hoofd 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

Jane Carpenter, studente van Chögyam Trungpa en een van de

meditatie-leraren deze week, alsmede fames 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 lijst van namen met
AIOs, postdocs maar ook 'seníor ínvestígators' 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-Bøsed Stress Reductíon lneeft uit'
gevonden) nodigde ons dan ook uit om deze week niet als een

soort conferentie te zien rnaar meer als een retraite. Een

vreemde 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' ?).

Iedere dag begon met een uur meditatie, en iedere dag in een

andere stijl: shamatha, liefdevolle vriendelijkheid, 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 meT'øttentionøl con-

trol', waar Alan Wallace vertelde welke graduele stappen
iemand die in shamatha traint, doorloopt. George Dreyfus ver-
telde over de karalterisering die de Abhidharma geeft van de

staten van de geest. Maar ook Westerse wetenschappers, Anne
Treisman, David Meyer en fonathan Cohen, vertelden over
hun onderzoek naar respectievelijk aandacht, multítøsking 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 zelfstraalde hij dit ook daadwerkelijk uit.

Nadat Tsoknyi Rinpoche de dag had afgesloten met onderricht
gingen we alweer razendsnel over 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 . ZoaTs altijd waren er nu weer meer wagen dan
antwoorden, zoals: zljn 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 beetie: Alan Wallace gaf zlin visie op een

boeddhistisch ideaal van mentale gezondheid, over hoe de

menselil'ke geest volgens het boeddhisme weliswaat 'øflícted'
is, maar toch in de grond gezond, wat lijnrecht tegenover het
westerse perspectief staat rvaar de gemiddelde menselijke
geest gezien wordt als gezond maar de natuur van de geest

ègoîstiich (volgens de 'self.sh gene' docrrtne). De menselijke
geest kan getraind worden, volgens Alan Wallace, om eerl

balans te vinden in zlin conatieve, cognitieve en emotionele
aandachtsgebieden ('conatief is een woord dat Alan Wallace
gebruikt voor het willen van dingen, d'esíre). Opmerkelijk was

ãat 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 ovet wøtrø. Die avond was ook heel interessant met
een forum waarin drie belangrijke boeddhistische tradities:
Theravada, Zen en het Tibetaanse boeddhisme werden verge-

leken. fohn Dunne, tibetoloog, introduceerde een typologie
van verschillende vormen van beoefening, wat een belangrij-
ke eerste stap is voor het doen van zinnig 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



"Rigtrtøisnotþr NWo.

NWø isþr thebenefi.t ofbeings,þr thebenefi.t of others."

" sornetimes we wøit þr the perfect job, the perfect thing thøt will just fit us. Thot's dfficult, becøuse you

høve ø fit, before you get the perfeø job, you see. In thøt respect, it daesn't møtter whøt you do, if you do

werything jofulty, with generosity, wíth discipline, with endurønce ønd pøttence, with enthusia'stic diligen-

ce, with mindfulness, with wisdam. These øreknown as the six pørømitøs. If you put them to work, then

whøtever you d,o isbod.hisatwø øcttvity."

Urr EEN coMprrÂTroN vAN oNDERroc¡tr vl¡ Socyc, RrNpoc¡u's ov¡R vEKEN voon Rrcl¡ , fulr 1999

ENGAGING IN SPIRITUAT ACTIVITY
TnATNINGSWEEKEND OVER DHARMA IN ACTIE

12 Ê.N 13 MAART 2OO5

voon RIcpI-STUDENTEN DrE:
. willen bijdragen aan het realiseren van Sogyal Rinpoche's

visie
. tijdens de Drie faar Retraite willen helpen_bij Rigpa, zodat

andere sanghaieden retraite kunnen gaan doen
. m€€r 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 mogeliik te maken is het
Rinpoche's wens dat nieuwere studenten een deel van het vrij-
willigerswerk van Rigpa gaan overnemen. H-iewoor zullen we

het komende jaar een aantal trainingsweekenden organise-

rcn. Zie ook het artikel "Rigpa tijdens de Drie Jaar Retraite",

elders in deze Nieuwsbrief.

Pner¡¡scrr¡ cEcEvENs:
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 degeneä die inìtructeur willen worden, is dit weekend

verplichi (het maakt deel uit van een training van in totaal 5

weekenden).

Plaats: Rigpa-centrum in Amsterdam
Datum: Zaterdag rz en zondag 13 maart 2oo5
Tijd: Zaterdas van ro.3o u. tot 18.45 u.

Aan het eind van de middag is er een gezamenlijke maaltijd.
Tijdens het eten vindt nog een programma onderdeel plaats,

eá we willen je daarom vragen tot het eind te blijven; zondag
van 9.3o u. tot 16.oo u.

Bijdrage in de kosten: Op wijwillige basis
Aanmelding: In verband met de maaltijd graag van tevoren

aanmelden lrij het secretariaat in Amsterdam, o2o'47o5roo,
of via email: rígpa@ngpa.nl Vermeld alsjeblieft ook welke
cursus je volgt.
Slaapplaatseñ: Als je een slaapplaats kunt,aanbieden voor

-.t*èt die ver moeten reizen, of als je een slaapplaats zoekt,

Iaat dit dan even weten bij aanmelding

Dr vor,crNoE oNDERvERPEN KoMrN TrJDrNs ttET wTEKEND

AAN BOD:
. Activíty onderricht, een gerichte training va¡ 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 ali sangha de Drie Jaar Retraite faciliteren
. wie doet wat binnen Rigpa Nederland, wat is de organisatie

structuur
. wat voor hulp is er concreet nodig
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RrcpA TTIDENs DE DnlE |nnn RETRAITE
ATs VEEL 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.

Drt zal gevolgen hebben voor Rigpa als organisatie.
Rinpoche's wens is dat aan deze eerste Drie faar Retraite met
name zljn 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 wijwilligers
aangemeld voor de retraite. Op dit moment is nog niet duide-
lijk hoe de Drie f aren Periode er hier in Nederland :uit za7 zien
en \Mat de gevolgen zulTen zljn voor het cursusprogramma.
.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 vrijwilliger 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 rvaarmee je een bijdra-
ge levert. Het is een training van de dharma in actie - een trai-
ning in integratie - of dit nu als vrijwilliger bij Rigpa is of in je
dagelijks leven.
Het specifieke onderricht dat Rinpoche aan zljn studenten
geeft over dharma in actie wordt het Activíty Onderricht
genoemd. Dit Actívity Onderricht vormt een belangrijk onder-
deel van deze weekenden.
De training begint met een weekend "Engøgíng in Spirituøl
Activity". Dit weekend vindt plaats op 12 en 13 rnaart zoo5 @ie
voor details elders in deze Nieuwsbrief). Daarna volgen er
tr,vee weekenden waarin de nadruk ligt op het creëren van een
omgeving van Studie 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 terrnvanføcílitøtor 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 zljn deze weeken-
den verplicht. Voor hen zljn er bovendien nog tlvee vervolg-
weekenden die ingaan op specifieke vaardigheden van
instnrctelrrs.
.We 

hopen het komende jaar veel nieuwe vrijwilligers 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 Rigpa als oiganisatie goed blijven
draaien.

Losnn rN LHasa

Brstr ser.rcrrA-vnIENDEN,
Ondergetekende, vormgever van deze Rigpa-Nieuwsbrieven,
heeft samen met fean 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 24.90.
De opbrengst van dit boek gaat naar het Lerab Ling Tempel-
project.

Na afloop van de weekendretraite in Amsterdam heeft Sogya1

Rinpoche mij persoonlijk toestemming gegeven het boek aan
hem op te mogen dragen.
Dit is voor mij een grote eer!
Kanrw foNrrns

3f



BERIC}ITEN UIT I{ET MANAGEMENT TEAM

DnINGENDE OPROEP

Voor twee sleutelposities ín ons centrum in
Amsterd.øm hebben we twee enthousiøste tnensen

nodig. Het gøøt in de eerste pløøts otn een coördina-

Coönnr¡¡eroR SEcRETARTAAT Aivrsrrnoarvr u/v
. leiding kunnen en willen geven aan 5 tot ro secretariaats-

medewerkers
. zotg dragen voor een goede communicatie binnen het

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

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

. zorg dragen dat inschrijvingen voor kleine evenementen en
bezoeken via een datal¡ase verwerkt worden

. regelmatig teamoverleg organiseren om secretariaatsvraag
stukken op te lossen

. beheren van het secretariaatsbudget

. zorg 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 zljn. Dit houdt een tijdsbesteding
in van ongeveer 6 à 8 uren per week.

Bovenstøønde functie køn ook door twee rnensen vewuld worden!

Wer rrrrrt Rrcna ¡ou rr BTEDEN?

. de mogelijkheid om je werk binnen Rigpa als beoefening te
zten

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

. een leuk en enthousiast team rvaaraan jij verder mag bouwen

. een uitdagende en verantwoordelijke wijwilligersbaan bin-

tor voor het secretøríøøt. Als je hø volgende in huís

hebt of ín wilt groeien, døn willen we grøøg in con-

tøct møt jekomen.

CoönnrNeroR cENTRUM Avrsrrnoa:vr u/v
. klussen coördineren die op het gebied liggen van verven,

vloeronderhoud en andere kleine klussen op onderhouds-
gebied

. rMaar nodig externe expertise inhuren

. het opzetten van een klussenteam en contact hiermee
onderhouden

. inkopen van klusmateriaal

. nauw contact onderhouden met de coördinator centrum-
voorbereiding (o.a. schoonmaak)

. nauw contact onderhouden met de coördinatrice 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 zljn orn r à z dagdelen per week op het centrum aan-
wezig te zljn 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 ofdicht-
bij Amsterdam te wonen

Bovenstøønd.e functiø køn ook door twee n'Lensen vervuld worden!

nen Rigpa. Zowel het secretariaat als centrumonderhoud
vem¡lt een spilfunctie binnen de Rigpa organisatie.

. een onkostenvergoeding voor gemaakte reiskosten

Mocht je ínteresse hebben, d,øn køn je contøcl opnenxen met Pieter

Zønenviø emøíl: píeter@rígytø.nl ofmobíeleteleþon: o6 - 5j8 4j9 tz.

VASTS RUBRIGKEN EN AANKONDIGINGUN

Rrcpn
die het boeddhistisch onderricht volgen,

. de omgeving te creëren die nodig is om het onderricht ten
volle te onderzoeken.

Rigpa is het voerluig 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 emaar:
. 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

Hrr cunsuspRoGRAMMA vAN Rrcpa
Het Rigpa Studieprogramma vormt het hart van het werk van
Rigpa en streeft ernaar deze drie doelen te bereiken. Geinspi
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
beoefeningsprogramma, 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
ti¡dens 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 wagen,
uitwisseling van ervaringen en studie. Ook zullen er geleide 33



VASTE RUBRIEKEN EN AANKONDIGINGf,N

CunsussnN t* AM STE RDAM
Cunsus DATA

Stroom r
Blok r

Dudiom Tersar
Ngöndro
Blok r

Cursus lieftlevolle
wiendelijkheid
deze cursus wordt

gevolgd door z blokken

N atuurlíjke grote vrede

Cunsus

Natuurlijke
Grote Vrede

Dudjom Tersar
Ngöndro
Blok r

Introductie-
cursus

PIÁATS

Rigpa Centrum

PRrIs (€)

75

MTNTMA (€)

6t

5r

PRrIs (€) MTNTMA (€)

75 6r

6t

17, 2,4 en 37

7, 14, zt en z8
7, 14 en 21

en z6
en 22J'

Mrt. 2,9, t6 en z3

lan. ry, zo en 27
Feb.3, ro en z4
Mrt. 3, ro, 17 en 24

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

Feb. z7
Apr. ro

DATA

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

DATA

DAG

maandag

woensdag en
een keer dins
d^g

donderdag

DAG

zaterdagen
en zondagen

DAG

dinsdag

Woensdag

TIJD

f9.3o - 2,1.45

TIJD

ro.3o - 16.oo

TIJD

2.O.OO - 22.15

2O.OO - 22.15

PIÁATS

Centrum Well

PI.AAIS

Centrum

Centrum

PRrIs (€)

75

MTNTMA (€)

6rMahayana-jaar
Líjd.en en geluk
omzetten in
verlíchtíng

Stroom r
Blok 3

Ian.
Feb.
Mrt.

fan. rz, 19
Feb. z. rl'>

r9.jo - 2r.45 Rigpa Centrum 75

rg.lo - 2r.45 Rigpa centrum 75

r9.jo - 2r.45 Rigpa Centrum 6z

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

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

6r

6r

Introductiecursus wijdag

Boeddhistische
filosofie
Dae huee døgen zíjn æn

veruoþ op hø bæddhístí-

rche j)osoj.e jaør van zoa4

37zondag

Longchen zondagen
Nyingtik Ngöndro
Blok r

CunsussEN rN LITRECHT

55t6
3o
20

Ian.
lan.
Mrt

Aon¡S.' AIIe cursussen in Amstørdøm worden gegwen ín het Rigçtø Centrum, vøn Ostødestrøøt joo, Amsterdam

zondagen
6 en zo9

Jan.
Feb.
Mrt. 6 en zo

zondagen lan. 9 en z3
Feb. zo
Mrt. 6 en zo

ro.3o - 16.oo Centrum Well

ro.3o - 16.oo Centrum V/ell

75

6z 5r

Aon¡ssrrv i De cursussen ín rJftecht worden gegeven in Centram 'Well, 
ooelerstra.a.t 42, TJtrøcht

CunsussrN rN GnoNINGEN
Cunsus

|an. r8 en z5
Feb. r, 8 en zz
Mrt. i, 8, 15, 22 err zg

75

lan. t9 en z6
Feb. z en z3
Mrt. z, 9, 16, z3 en 3o
Apr. 6

A¿nrs: De cursus ín Groningen wordt gegwen ín het Rigpa centrutn Groningen, A-weg ú, Groníngen

6t
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De mantra's die worden doorgegeven zljn de maandelijks
geaccumuleerde Vajra Guru mantra's en de Vajrakilaya
mantra's en eventuele andere mantra's die tijdens een'practice
intensive', een periode van intensive beoefening, worden
gewaagd te doen.
Dit jaar, het'Houten Aap jaar-zr3f dat zt februari is begon-
nen, is een Guru Rinpoche jaar, Rinpoche heeft ons daarom
gewaagd om verschillende mantra s en gebeden te accumuleren.
Rinpoche vraagt dit te doen, niet voor hem, maar omdat het
ONS kan inspireren en iedereen kan hier aan deelnemen,
meditatiemandala studenten, ngöndro en dzogchenmandala
studenten. Rinpoche heeft benadrukt dat voor de hele Rigpa
sangha de belangrijkste beoefening Lama'i Naljor (Guru Yoga) is.
Het komende jaar zullen we wereldwijd roo miljoen Vajra
Guru mantra's accumuleren. Tevens wijst Rinpoche op het
belang om het zeven-regelige gebed tot Guru Rinpoche te
accumuleren. Dit kun je doen binnen de Unifying Practice, de
Ngöndro ofbinnen sadhana's zoals Tendrel Nyesel ofRigdzin
Düpa, afhankelijk van wat je dagelijkse beoefening is.

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

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 ldoosters van Dodrupchen Rinpoche en Penor Rinpoche
zullen echter de gevraagde roo miljoen accumuleren. Wij
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 je regelmatig mantra's reciteert, vragen we ie:
de aantallen een keer per maand door te bellen aan fohan
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
z11n 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 verstrijken van deze
periode door.

RTTRAITE S M ET S OGYAL RI N POCH E

W¡T.iT.TTTN EN WAAR?

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 wrr?
De meeste retraites zljn voor iedereen toegankelijk. In de
zomer echter, in Lerab Ling, geeft Sogyal Rinpoche meestal
een open retraite; een retraite voor ngöndro-studenten; en een
voor'oudere' studenten.
Een retraite is een goede manier om een tijd lang intensiever
bezig te zijn met het Tibetaans boeddhisme, het onderricht
van Sogyal Rinpoche en de beoefeningen. Tijdens een retraite
kun je de beslommeringen van het dagelijks leven achter je
laten en proeven aan wat het boeddhisme voor je zou kunnen
betekenen. AIs je al langer met de Dharma bezig bent, is het
een goede gelegenheid je beoefening en inzicht te verdiepen.

Groun¡r.rp¡ EEN RrrRArrE VTNDEN ER Er.Kr DAG VERSCHTLLEN-

DE SESSIES 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
. Onderrichtvan Sogyal Rinpoche

Pnertrscrrr 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 of 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 di¡ zelf (er is wel een
restaurant). Soms zijn er mogelijkheden voor kinderopvang,
met name tijdens de uren dat Rinpoche les geeft.

Sprcrrrrxr TNFoRMATTE

Gedetailleerde informatie over accomodatie en prijs alsmede
inschrijfformulieren krijgt Rigpa Nederland enige tijd voordat
een retraite begint uit het buitenland. Voor de data van de re-
traites zie pagína 4t.
Als je interesse hebt oferover denkt om naar een bepaalde ret-
raite te gaan, bel dan even naar het secretariaat. fe krijgt dan
de informatie zodra deze binnen is, toegestuurd. Dus heb je
interesse voor een specifieke retraite, bel even ozo-47o5roo.

Voor informatie over eventueel nog meer retraite-mogeliikhe-
den kunt u contact opnemen met het Rigpa secretariaat. 37



VASTE RUBRIEKEN EN AANKONDIGINGEN

Rrcpn Rr-MEMBERsHTP
Zrvun REDENEN oM JE AAN Rrcpa rE vERBTNDEN

L
fe bijdrage maakt het mogelijk dat het boeddhisme

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

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

is dit een mogelijkheid om het met anderen te delen.

2
Sogyal Rinpoche's bijzondere talent om het onderricht

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

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

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 le verdiepen.

|e, rx wn DEETNEMEN AAN rrET Rrcp¡. R¡-rvrrrvrBrRsurp
k xr¡s vooR DE voLcENDE oP¡rrr:

Oprrr 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.

Oprr¡ 2
o Ik betaal tussen 2o,- en 49; per maand ( z4o,-
en 558,- per jaar)
Hiervoor ontvang ik hetzelftle als bij optie r en krijg ik
z5o/"kortíng op Rigpa cursussen.

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

Ix srrAAr, oP DD voLGENDE wrJzr:
0 MlaNorrrJKs vrA ErN AuroMATrscHE BETAITNG

0 |aanrr¡rs NA oNTvANcsr vAN EEN AccrprcrRo

4
Rigpa's unieke studie- en beoefeningsprogramma

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

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

5
De Rigpa-centra in Amsterdam en Groningen waar

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

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

op het gebied van stervensbegeleiding.

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

G¡¡-nNr DEZE ANTwooRDsrRooK opsruRrN r.r¿en Rrcpa
OF AFGE\¡TN AAN IIET SECRETARIAAT.

Hr:r c¡roNurvrMER vAN Rrcpe rs: 3533736
t.¡r.v. Strcrrt¡Nc R¡cpe, veN Osteorstn¡er 300,
1073 TW Arv¡sTERDAM

Ik kan de betaling op elk gewenst moment stopzetten.

Neerr,r

Aon¡s

Posrcoo¡
Woo¡rpr¿nrs

Tn¡roor.i

Drrurv¡

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