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8ejaargang nr.1 Rigpa Nieuwsbrief

De Dingen Overzien en ernaar Flandelen

April 1996

Als we een spiritueel pad aolgen, is het meer dan ooit belangrijk
om de geest en zijn misleidingen te doorzien,

en te weten hoezeer misaerstanden ons leaen domineren.

Sogyal Rinpoche

VertalingoanTineke Peeters aan "Being on top of things",
View, Issue 2, Atttumn 1994.

f k herinner me een verhaal dat ik als kind in Tibet
I voor het eerst hoorde. Het komt uit de'Jataka ver-

Ihulun', verhalen over de vroegere levens van
Boeddha. Dit verhaal gaat over de keer dat hij als leeuw
geboren was en aan de rand van een diep woud
leefde. Op een herfstdag ontstond er een enorme
opschudding en alle dieren sloegen op hol. De leeuw
zag hoe ze met honderdduizenden voor hun leven
renden, zonder achterom te durven kijken. Als nie-
mand hen tegenhield, zo realiseerde hijzich, zouden
ze tot aan de zee doonermen en verdrinken. Snel sprcng
hij boven op een heuvel en brulde drie keer. Alle die-
ren hielden tegelijkertijd stil, dicht tegen elkaar aan
gedrukt, een enorrne trillende menigte. De leeuw
daalde van de heuvel af en vroeg wa at ze zo hard voor
lvegrenden. 'TIet einde van de wereld komt eraan!"
schreeuwden ze.
"Wie heeft dat gezegd?" vroeg de leeuw.
"De olifanten," zeiden ze.
"Nee, r,rrij niet," zeiden de olifanten verontwaar-
digd, "het waren de leeuwen."
"Nee, de tijgers vertelden het ons," zeiden de leeu-
14'en.

De tijgers zeiden dat het de neushoorns waren; de
neushoorns zeiden dat het de buffels waren; de
buffels zeiden dat het de antilopen waren; de anti-
lopen zeiden dat het de gazellen waren; en de
gazellen zeiden dat het de konijnen waren. De
konijnen zeiden: "Dit kleine konijntje hier zei het."
De leeuw liep naar hem toe en vroeg: "Hoe weet je
dat het einde van de wereld eraan komt?"
"Ik hoorde het meneer, een verschrikkelijk kra-
kend geluid. En ik zag iets vanuit mijn ooghoek."
"Waat?" zei de leeuw, "Vertel me precies wat er
gebeurde."
"lk zat onder een boom na te denken over wat er
met me zou gebeuren als het einde van de wereld
zou komen, toen ik plotseling dit krakende geluid
hoordg alsof de aarde zelf scheurde."
"Laten we eens gaan kijken" zei de leeuw, en het
konijntje klom op zijn rug en wees hem de weg.
Toen ze vlakbij de boom waren gekomen sprong
het konijn van zijn rug af, want het durfde niet
dichter bij de scheur in de aarde te komen. De

leeuw ging naar de boom, zag waar het koniin had
gezeten, en zag, de vrucht die krakend op de
herfstbladeren kapot was gevallen. Hij riep het
konijn en liet het hem zierg en ze vertelden de die-
ren dat hun angst voor niets was geweest. En dat
het niet het einde van de wereld was.

T Joe vaak maken we van
H een idein probleem niet

I Ii",, 
".rorri',r, 

en blazen
het buiten alle proporties op. Er
ontstaan zo vaak problemen van-
uit een klein misverstand; iemand
glimlachte niet naar je vandaag
zoals gewoonlijk; je leraar keek
streng naar je of je kreeg wat kri-
tiek van je beste vriend; de koffie
smaakte vanochtend niet zo goed; je had een beetje
een slecht humeur... meer is er niet nodig om onze
dag E bederven! Soms voelen we ons zo bnf,os, m onze-
ker, zo iel en kwetsbaar dat een achteloze opmerking
een haastige reaktie of een slecht geplaaete grap
ons zelfuertrouwen helemaal onderuithaalt, en als we
hetmisverstand niet terplekke uitdeweg ruimen kan
het soms als een zaadje wortel schieten en alsmaar
groter worden- Kleine problemen woekeren voort en
groeien uit tot enorme angsten en emotionele aard-
bevingen; hoe klein ons liiden in werkelijkheid mis-
schien ook it we beelden ons in dat het het einde van
de wereld is, net als het konijntje.

Misschien kunnen we niet precies aanwijzen waar
het probleem zit - soms is het alleen maar een
slecht humeur - maar ergens willen we eruit halen
wat erin zit. We wentelen ons in zelfmedelijden, of
laten ons in een depressie wegzakken. En we laten
het vooral niet los. Het is alsof we erop gebrand
zijn het op de spits te drijven, bijna alsof we wraak
op iets of iemand willen nemen, en dan blijken we
dat uiteindeliik altiid zelf te zijn. En zo heen en
weer geslingerd vinden we feilloos onze weg naar
een crisis. Intussen doemt onze misvatting of onze
depressie op als een macabere sculptuur waar we
zelf aan werken, of als een gebouw dat we koorts-
achtig aan het construeren zijn, steeds verder uit-
bouwen en uiteindelijk bekronen met de ontdek-
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waar aan, er met toegewijde gehechtheid aan vast-
houdend omdat we heimelijk vermoeden het mis
te hebben en dit niet onder ogen kunnen zien. Er
speien zoveel faktoren een rol, en een helder kun-
nen waarnemen van onszelf heeft alles te maken
met de complexe manier waarop de dingen onder-
iing afhankelijk zijn.

Alles ontstaat vanuit onderlinge afhankelijkheid.
Als alles op zijn plaats valt noemen we dit gunstig
en ontvouwen de dingen zich harmonieus. Maar als
er iets niet echt'klikt', ontstaat er een opening, een
vacuiim, en op het moment dat helderheid ontbreekt
kunnen misvattingen binnensluipen. En als er maar
eenmaal genoeg ongunstige ingredi€nten bij elkaar
zijn vormen ze op de een of andere manier de vol-
maakte omstandigheid om ons ervan te overtuigen
dat onze misvatting de waarheid is. Hier kunnen
anderen weer gebruik van maken, wat hun rede-
nen daarvoor ook mogen zijn waarctoor we ertoe aan-
gezet worden de situatie nog levendiger te maken -
en er is iets in ons dat geniet van het drama.

Dingen beginnen zich dan op te stapelen, want als
we niet helder zijn, stoppen n'e alles rvaar we geel"l
helderheid over hebben - al onze pijn en ons ver-
driet, al onze onzekerheid, angsten, emoties en
obsessies - in die ene duistere plek. Dus als we ons
voornaamste probleem niet kunnen zien of niet
eerlijk onder ogen durven zien, zal het overal de
kop opsteken en zich aan een of ander aspect van
onze geest of ons leven hechten. Zo gauw een pro-
bleem is opgelost verschuift het naar iets anders,
en weer naar het volgende, en wordt zo een steeds
terugkerende calamiteit.

Maar als we de wil en de openheid hebben om de
wortel van onze grootste persoonlijke problemen
te identificeren en duidelijk te zien voor wat hij is,
komen we er misschien tot onze verrassing achter
dat het niet zo'n gigantisch probleem is. Misschien
is er enkel een subtiele verschuiving nodig. Voor
het opvangen van een glimp van de natuur van de
geest biivoorbeeld is slechts een hele kleine ver-
schuiving nodig, een andere manier van kijken:
van in de geest kijken.

De boeddhistische geschriften hebben hun eigen
favoriete voorbeeld: stel je voor dat je op een
avond in de schemering gaat wandelen. Plotseling
zie je op het pad voor je iets dat een slang lijkt te
zijn. le staat verstijfd van angst, begint te zweten,
je hart klopt wild en je geest probeert razendsnel
iets te verzinnen om aan de slang, en de dood, te
ontsnappen. Een impuls volgend doe je je zaklamp
aan, en tot je verbazing en opluchting zie je dat de
slang maar een vermolmd stuk touw is. Je slaakt
een zucht van verlichting en schraapt nerveus je
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keel. Maar waar was de
slang dan? Het was een
totale illusie die enkei in
je geest bestond, en in
diens concepten, en in je
geneigdheid tot angst die,
gewekt door een misvat-
ting, zich onmiddellijk op dat onschuldige stuk
touw projecteerde.

Hebben we niet allemaal weleens zulke momenten
van plotseling inzicht beleefd, waarop al onze
vooropgezette idee€n ergens over verschoven en
een totaal ander, soms verrassend, maar altijd
meer authentiek beeld van de realiteit werd ont-
huld? Zulke momenten moeten we niet over het
hoofd zien, want we kunnen dan in een flits sam-
sara, de vicieuze kringloop waarin we onze levens
verspillen, onthuld zien als een kolossaal verzin-
sel, niets dan onwetendheid, die zelf niet bestaat
en toch een vermoeiend doolhof van misleidingen
is geworden. Plotseling beseffen we op een diep-
gaande en bevrijdende manier iets over hoe de
geest werkt en hoe misvattingen ontstaan. Waar
het dan om gaat is dat besef niet kwijt te raken,
zodat wanneer zich een soortgelijke situatie voor-
doet deze op z'n minst minder intens is. Waar we
in ieder geval zeker van kunnen zijn is dat als we
niet bewust proberen de herinnering aan dit besef
Ievend te houden de geest binnen de kortste keren
een manier zal vinden om hem van zich af te
schudden.

De dingen overzien en ernaar handelen betekent
ook die momenten te herkennen en levend te hou-
den waarop een krachtig inzicht zich even ont-
vouwt, een ogenblik van helderheid en wakker-
heid waarop iets ineens kristalhelder r.r'ordg een
moment van bevrijding waarin de woorden van
een spiritueel onderricht dingen op hun plaats
doet vallen en een verdieping van begrip brengen
en het mysterie ontsluieren hoe spiritueel inzicht
in het leven te integreren.

fn het Dzogchen onderricht spreken we erover

I hoe, in de staat van meditatie, alle dingen in de
Ioorspronkelijke zuiverheid van natuurlijke een-
voud oplossen. Op sommige momenten worden de
dingen doorzichtig en merk je hoe natuurlijke een-
voud hun ware manier van zijn is. Hoe belachelijk lijkt
het dan om al ons geluk in te zetten voor, en al ons
vertrouwen af te laten hangen van een of andere
terloopse, oppervlakkige gebeurtenis. In die helde-
re momenten kunnen we zien dat het voor ons het
allerbelangrijkste is om naar onszelf terug te keren,
onze ware natuur te herkennery daar ons vertrouwen
in te stellen en dat vertrouwen te stabiliseren tot het
onwankelbaar wordt.

Rigpa Nieuwsbrief

5



Sejaargang nr.1

het werkelijke resultaat van meditatie-
beoefening, een teken dat onze beoefe-
ning iets teweegbrengt.

Alles wordt dan zoveel gemakkelijker.
omdat we meer ontspannen met ons-
zelf omgaan. We ontdekken een ver-
trouwen dat van binnen uit komt eerr
authentiek, natuurlijk en onwankel-
baar vertrouwen waardoor we onbe-
vreesd worden. Wat we ook onder
ogen moeten zien, we weten dat we er
wel uit komen. Door onze angst en
onzekerheid of we wel kunnen of zelfs
willen veranderen, en bij gebrek aan
een alternatief, stellen we ons vertrou-
wen daarin waar geen waarachtigei
toevlucht is te vinden en zinken terug
in onze oude vertrouwde uitgesleterr
patronen van frustratie.

En natuurlijk leunen we soms al te
gemakkelijk achterover en felicitererr
onszelf met onze veranderingen, on.!
vervolgens te merken hoe onze subtie-
le gewoontepatronen in een nieuwe
vorm ons leven weer binnensluipen.
Want de gehaaidheid van onze geest
en van de verkeerd e zienswijzen die
uit het ego voortkomen is grenzeloos.
We kunnen de patronen wel doorbre-
ken, maar hoe voorkomen we hun
terugkeer? Door de beoefening van
meditatie, voortdurend in het Zicht
verblijvend. Het doel van beoefeninl;
is ons een kader te geven dat ons helpi
en een levende atmosfeer van inspira-
tie en van het Zicht van de natuur van
de geest cre€ert.

We horen vaak over het Zicht vertellen, en dat we
vertrouwen in onszelf moeten hebben, maar wat
houdt dat precies in? Waaraan kunnen we zien of
we het Zicht van het spiritueel onderricht naar ons
leven van alledag hebben vertaald? Aan hoe de
rustige en roerige gebeurtenissen in het leven ons
niet alleen wijsheid en onderscheidingsvermogen
bijbrengen, maar middel worden tot vaardig
omgaan met zowel onszelf als met anderen.
Hieraan kun je zien of je de dingen werkelijk over-
ziet en ernaar handelt. Mijn leerlingen hebben me
verteld over de moeilijkste momenten in hun
leven, bijvoorbeeld het verlies van een geliefde, als
er geen enkele andere keuze meer is dan loslaten.
Ze vertelden hoe, als ze loslieten in het licht van
hun beoefening en van de inspiratie van het
onderricht, langzamerhand, in de loop van de
jarery doorheen alle tragedie en alle loslaten een
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verffouwen werd geboren. In de unieke methode
van Dzogpachenpo zeggen de meesters: hoe erger
de omstandigheden, hoe beter het voor je is. Ze
bedoelen niet dat alle meest verschrikkelijke cata-
strofes in de rij staan om je als zegen te komen die-
nen, maar dat je met je Zicht je afkeer van proble-
men en verdriet los kunt laten en alles wat je over-
komt in een zegen kunt veranderen.

Er is een prachtige afbeelding van Boeddha die ik
me altijd herinner. Hij zit onverstoorbaar in medi-
tatie, vroeg in de nacht waarin hij verlichting
bereikt. Mara, de belichaming van misleiding,
geeft zijn leger bevel de Boeddha aan te vallen,
maar als de wapens zijn straling bereiken verande-
ren ze allemaal van instrumenten die leed brengen
in geschenken van eerbetoon. Van speren, zwaab
den en kokende olie in een regen van zachte, geu-
rende bloemen. *

Rigpa Nieuwsbrief
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gebruikt haar I zljn eigen kleuren. Ook al ligt de
kleur van vele voorwerpen vast, je kunt r,r'el je
eigen kleurtint kiezen.

Maar hoe oer gaan die regels dan, gaan ze door
tot aan de lijn aoor de zaenkbrauwen? Of ben je
arij om de uenkbrauza te schildercn op je eigen
manier?

Het gezicht, de verhoudingen binnen een
gezicht,liggen vast.

Maar kun je kiezen hoe je de zaenkbrauuten fleer-
zet?

De wenkbrauwen en ook de ogen liggen behoor-
lijk vast; Padmasambava en de Groene Tara bij-
voorbeeld, hebben een open'look', ze kijken
echt naar je. Boeddha Shakyamuni daarentegen
is in meditatie en dus zakken de oogbollen wat
naar beneden.Zljn ogen zijn een beetje gesloten.
De Witte Tara is beschermend en helend, de
Groene Tara is krachtig en helend. Dat kun je
allemaal in het gezicht uitdrukken.

Dus als schilder moet je de ogen een bepaalde uit-
drukking gel)en, tnaar in kleine details kan toch
jouut eigen stijl te aoorschijn komen?

ja, en elke kunstenaar doet dat op zijn eigen
manier. Als een schilder alle technieken volledig
onder de knie heeft, als hij een bepaalde vrijheid
gaai krijgen, en daarbij een goede meditator is,
dan kan hij of zij zijnlhaar eigen dingen inzer-
ten.
In het begin start je echt traditioneel. je doet pre-
cies datgene r,vat je ziet of wat je leert. Maar nu,
na acht jaar, hoef ik niet meer zo te kijken naar
voorbeelden omdat ik n'eet hoe het te doen,
maar dat is gewoon het gevolg van veel erva-
ring. Met de tijd krijg je meer mogelijkheden,
meer vrijheid en meer handigheid. Maar ik moet
zeggen, er is zo veel te leren, ik denk dat ik daar-
mee nooit klaar zal zljn.

Hoe zou je het aerschil uit kunnen leggen tussen
thangka-schilderen en' getuo on' schilderen?

Een'normale'kunstenaar is bezig met het uit-
drukken van zi;'n eigen emoties, zijn eigen
gevoelens. Hij moet altijd iets uitdrukken. Dat
kan hij meer of minder expressief doen, maar hij
is altijd met zijn eigen dingenbezig, met zijn
eigen ideeen, concepten, enzovoort. Een thang-
ka-schilder daarentegen stelt zich ten dienste
van de boeddhistische gemeenschap of van zijn
opdrachtgever. Hij verplaatst zich als het ware
helemaal in die rol. Zijn eigen emoties zijn eigen-
lijk niet zo belangrijk. Hij drukt die wel uit in
zijn werk, maar hij doet dat volgens een bepaald
concept.
fe bouwt de thangka op volgens bepaalde con-
cepten: Je hebt een centrale figuur en een aantal
figuren eromheen. Je kent delechniekery maar je

April 1996

Tsongkhapa, toevluchtsboom, detail, M. v.d. Horst.

bent vrij in lijnvoering, kleurgebruilq de volheid
of de leegte van een landschap. In al die dingen
kun je je eigen expressie leggen.

Wat geefi thangka-schilderen jou?
Ik voel me er erg mee verwant. Je mag mooie
dingen maken, heerlijk! In moderne kunst'moet'
je voor mijn gevoel meer. Ik hou van de struc-
tuur. Thangka-schilderen geeft me daarnaast
heel veel ruimte en rust. Het is een vorm van
aandacht, meditatie, dat vind ik heel prettig. En
ik houd erg van de mooie vormen, de ronde har-
monieuze vormen. Je komt in een andere ruimte,
op een bepaalde manier ben je ook stil van bin-
nen als je bezig bent.

Een soort meditatie?
Ja, ik beschouw het echt als meditatie.
Bovendien, daar komt nog bij, dat je je heel goed
leert concentreren. ]e leert door middel van
thangka-schilderen je aandacht vast te houden.
Je hebt trouwens heel weinig gedachten als je
bezig bent. Het lijkt wel alsof je gedachten
gewoon heel langzaam gaan stromen. Je hebt
wel gedachten maar die zijn za aande opper-
vlakte, die vergeet je ook weer heel snel.

Is het misschien zo dat je op een bepaald moment,
bij het schilderen uan een thangka, de energie oan
de thangka wordt? Werkt dat net zo als bij
b ep aalde tantris che be o efeningen?

lazeker, dat klopt. Elke boeddhavorm heeft
zijnlhaar eigen energie, zijn eigen karakteristieh
zijn eigen mogelijkheid, en die voel je. Je leert
wanneer je schildert alle details van de boeddha-
vorm kennen, wat jouw beoefening natuurlijk
ook weer ten goede komt. Ja, dat is een van de
mooiste aspecten van thangka-schilder zijo dat
je alle details van de boeddha-figuren leert ken-
nen. Het geeft je een warme connectie. En dat
met alle boeddhavormen op je schilderij. Het is
echt een heerlijke baan.
Als je dagelijks naar een thangka kijkt word je
op een gegeven moment geraakt door de kwali-

Rigpa Nieuwsbrief
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Rigpa Nieuwsbrief

STRANDWANDELING

De zee liqt stil en teruqaetrokken
en likt zdchtjes aan hiistrand.
Ze houdt ziihzelve in de hand
en laqt zich door de wind tot niets verlokken.

Hij doemt vanuit het duister op
en laat zich door het water drhaen.
Verwoed werpt hii zich vluchtia"on
het land, in 6nve-rhoedse vlagZn.'

Steeds sterker rinkelt schelpaewemel
in de storm die op de duinbi iaaat -
Ef 4" zee zlj wiejt zo zacht ' "
als koestert ze de nacht.

Nu het wolkendek is weaaevaaad
welft wondertijk wijds z'iri d" h"emel.

Apfl 19F,6

Lidie Bossen,'Wanneer gedachtenwolken optrekken, ontstaar
een gevoel van ruimte' (acryl/ goud en zilver gouache op
papier,50 x 50 cm)
Links: 'Regenbooglichaam', zie blz.l6l van 'Het Tibetaanse
boek van leven en sterven' (acryl/gouache op papier,76 x 56
cm)

Bevrijding

Ik ben mijn eigen god
en diep in mijn gedachren
ben ik het daar mee eens - l007o.
Maar als ik dagelijks bedenk
rvat huis en werk van mij venvachtcn,
bespringt mij soms de angst dat dat nooit rvent.

Steeds laat ik mii rveer koeieneren
door een karkas lvaarbinnen ik leef;
geleidelijk leer ik me niet met kracht te rveren
daar ik het juist ddn voedingsbodem geef.
Wordt het dan broos en afgetakeld.
ontsnapt in mij de oude rvijze man.

Langzaam lvordt al het oude opgerakeld
en voel ik het.
Waar ken ik dat toch van?

Vrij

Vrij zijn van'moeten'
is pas rverkeliik leven.
Vrij zijn van'hebben'
is eigenlijk geven.

Niet hoeven te lveten
is rvaarlijk verstaan.

11
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dodendans, naaktheid en hellewezens in middel-
eeuwse afbeeldingen.

Een veel voorkomende misvatting over het tantrisch
boeddhisme en zijn specifieke beeldtaal is dat het in
Tibet zou zijn ontstaan, en typisch Tibetaans zou
zijn. Niets is minder waar! Het tantrisch boeddhis-
me is uit India naar Tibet gekomen en in de loop der
geyen zelft gedeeltelijk doorgedrongen tot inJapan.
In India was deze leer geheim en in Tibet iJ dit
onderricht later langzamerhand steeds meer open-
baar geworden en heeft het culturele en maat-
schappelijke gezicht van Tibet in hoge mate bepaald.
Tibetanen hebben met groot respect voor de trlditie
en enorme inspanning het Indiase boeddhisme naar
Tibet gebracht en daarbij hebben zij de beeldtaal
van het tantrisme integraal overge
nomen. Tibetaanse elementen ziin pas toegevoegd toen
beoefenaars zelf hoog gerealiseerd raakten en van-
uit inzicht en wijsheid en mystieke openbaringen
'Tibetaanse' elementen integreerden in de hoofd-
stroom van de traditie.

De tantrische beeldtaal begrijpen
Een zeer belangrijk aspect van de tantrische beeld-
taal is het besef van de leegte der dingen en het
voorbijgaande en illusoire karakter van alle feno-
menen. Dit is de basis en het beginpunt van het hele
tanffische onderricht.
Zoals in de Hartsoetra zo treffend gezegd wordt:

"Vorm is leeg, leegte is vorm,
Vorm is niets anders dan leegte,
Leegte is niets anders dan vorm".

De hele direkte soms schokkende beeldtaal van het
tantrisme dwingt ons om ons dit steeds weer te her-
inneren. Als we dit vergetery dan wordt de beeldtaal
van het tantrisme ronduit ondraaglijk. Dit is vooral
het geval als we werken met de weergave van toor-
nige boeddha's, hun attributen en de omgeving
waarin ze zich manifesteren.
Een ander belangrijk principe van het tantrisch boed-
dhisme is dat ieder aspect van een afbeelding, zoals
bijvoorbeeld een ritueel attribuut dat door een boed-
dhavorm wordt vastgehoudery een aparte betekenis
heeft en verr,rzijst naar een kwaliteit of aspect van
verlichting. Net zoals een boeddha in veieniging
verwijst naar de onscheidbaarheid van compassie en
wijsheid en de opheffing van dualiteit zo duidtbij-
voorbeeld een schedelkom op oorspronkelijke zui-
verheid en verwijzen de vier benen van een
boeddhavorm naar de vier onmetelijke kwaliteiten:
liefde, mededogen, weugde en gelijkmoedigheid.
Ook het gebruik van kleuren heeft een speciaie bete-
kenis en speelt samen met de atLributln die door
boeddhavormen worden vastgehouden een belang-
rijke rol bij het herkennener van.
Tantrische afbeeldingen staan dus voor een trans-
cendente werkelijkheid waarin alle inherente kwa-
liteiten van onze boeddhanatuur manifest geworden
zijn. Of een boeddha als vredig, toornig, in vereni-
ging of als monnik of non manifesteert is totaal
afhankelijk van wat de discipel op datmomentnodig
heeft om totverlichting te komen. Zo manifesteerde
de historische Boeddha volgens de tantrische eso-
terische leer eens als de tantrische boeddhavorm
Guhyasamaja aan een koning die zijn koninkrijkniet
kon opgeverL en op een ander moment als de inge-
wikkelde boeddhavorm Kalachakra aan een verza-
meling van gevorderde, erudiete leerlingen.

De viif boeddhafamilies
Net zoals ieder mens op zich uniek is zo geldt dat ook
voor gerealiseerde wezens. Sogyal Rinpoche ze6 ,,Als

we verlicht raken, worden we nieteen replica vanBoed-
dha Sakyamuni, een gele man die op een lotus zit".
Iedere boeddha heeft een bepaalde specialiteit en
functie en is daarin uniek (lees hierovervoorgaande
artikelen waarin verschillende boeddha's en hun
speciale kwaliteit besproken werden). Maar net zoals

Op een zelfde manier zou het met het tantrisch boed-
dhisme hier in hetWesten kunnen gaan. Eerst bestu-
deren we het onderricht en passen het volledig en
integraal toe en volgen onze authentieke leraien,
zoals het de tantrische traditie betaamt, met grote toe-
wijding. Sogyal Rinpoche zegt dat we vooral niet te
snel moeten zijn met het creCren van een westers boed-
dhisme en dat we op spiritueel gebied in het Westen
nog heel erg nalef en onvolwassen kunnen zijn. Het
gevaar is dat we er een spirituele soep van makery
zoals tegenwoordig heel veel gebeurt in de spiritu-
ele supermarkt. Spiritualiteit is niet het toepassen van
verschillende aantrekkelijke trendy technieken om er
een persoonlijke ragetoe van te maken. Het gaat om
de overdracht van een concrete levende kennis over
onze uiteindelijke en ware natuur, van leraar op
leerling. Deze kennis is in de loop der eeuwen
bewaard geblevery versterkt en vernieuwd door de
toewijding, liefde en kracht en ongelofelijke inspan-
ning van leraren. Leraren die authentiek konden
zijn omdat ze zelf authentieke leerlingen waren.
Pas als we dit pad volledig hebben gevolgd en gere-
aliseerd en daarin ook bevestigd zijn door een authen-
tieke leraar hebben we misschien de visie die nodig
is om een authentiek westers boeddhisme te vestigen
dat de tand des tiids lang genoeg zal doorstaan.
Sogyal Rinpoche grapte jaren geleden tijdens een
retraite in ltalie: "Misschien visualiseren westerse
beoefenaars jullie in de toekomst als meesters van de
lijn van overdracht, met als attribuut een fles wijn in
de linkerhand en een pizzainde rechter,,.
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deur
lichaam
spraak
geest
kwaliteit
activiteit

chakra
hoofd
keel
hart
buik
genitalien

zintuig
gehoor
zicht
smaak
reuk
tast

activiteit handbeweging
(Leegte) onderricht
aantrekking meditatie
pacificatie aardeaanraken
verrijkend gevend
macht zonder angst

April 1996

kleur kernlettergreep
blauw/wit WitteOM
rood Rode HRI/AH
wit/blauw blauweHUM
geel gele TRAM/SVA
groen groene AH/HA

attribuut
wiel / Chakra
lotus / Padma
diamant lYajra
juweel / Ratna
dubbele 'Visva' Vajra

Dubbele Vajra

familie
Boeddha
Padma
Vajra
Ratna
Karma

familie
Boeddha
Padma
Vajra
Ratna
Karma

familie
Boeddha
Padma
Vajra
Ratna
Karma

element
ruimte
vuur
water
aarde
lucht

windrichting
centrum
westen
oosten
zuiden
noorden

aggregaat lichaamsfunctie
bewustzijn holtes
waarneming warmte
vorm bloed
gevoel vlees, botten
concepten adem

boeddhavonrr
Vairocana, Manjushri
Amitabha Avalokiteshvara
Vajrasattv4 Vajrapani
Ratnasambhava, Dzambhala
Amoghasiddhi, Tara

wiisheid emotie
alomvattende onwetendheid
onderscheidende begeerte
spiegelende agressie
van gelijkheid trots
van spontaan vervullen jaloezie

/t frr)
lly

p&A

ffi),:w
Wiel Lotus Juweel Vajra

Het schema hierboven is een weergave hiervan.

Aan de hand van dit schema wordt het mogelijk om
boeddhavormen te herkennen en iets te iareten te
komen over hun speciale kwaliteiten. Een boed-
dhavormbijvoorbeeld die geel van kleuris en de geven-
de handbeweging (mudra) maakt, zal ongetwiifeld
van de ratrafamilie zijn en vooral aangeroepen en beoe
fend worden om bijvoorbeeld generositeit te ont-
wikkelen. Het komt vaak voor dat een boeddhavorm
speciale kwaliteiten heeft die met meerdere fami
lies verbonden zijn. Groene Tara bijvoorbeeld maakt
met haar rechterhand de mudra van geven (ratna-
familie) ze is echter groen van kleur errmet haar lin-
kerhand geeft ze toevlucht bij angst (karmafamilie).
Het onderricht deelt haar vaak ook in bij de lotus-
familie omdat ze geboren is uit een traan van Ava-
lokiteshvara, de Boeddha van Mededogen, de heer
van de lotusfamilie. Veel van de ons bekende boed-
dhavormen zijn van de lotusfamilie omdat volgens
het onderricht deze familie het meest overeenkomt
met het karakter van de mensenwereld. Zo behoort
de godin van de kunst Sarasvati eveneens tot de
lotusfamilie, verbonden met de spraak" de expressie
van de boeddha's.

Sarasvati, godin van de kunst
In egn_ vorige Nieuwsbrief (5de jaargang nr 1, april
1993) hebben we Manjushri, de eoedahi van Wijs-
heid, besproken. Hij wordt gezien als de vader van
de boeddha's en sommige bronnen vermelden dathij
de enige boeddha is die geen metgezel heeft. In de
hogere tantra's komen er echter zeker vormen van
Manjushri in vereniging voor.In zijn toornigemani-
festaties bijvoorbeeld zoals Yamantaka en Vajra Bhai-
rava komt hij in veel gevallen in vereniging voor.

Sarasvati nu geldt als de metgezel van Manjushri. Dt
is niet verwonderlijk aangezien ze als de wouwelij-
ke Boeddha vanWijsheid en Kennis wordt gezien. De

beschrijft dat zij als het Zwanenkind Saras-
vati uit de spraak van Avalokiteshvara, de Boed-
dha van Mededogen, is geboren.
Haar kwaliteiten zijn die van kennis en wijsheid,
met name de drie wijsheden van uitleg dialectiek en
compositie. Door haar beoefening ontrvikkelt men ook
een beter geheugen, het snel kunnen reciteren van man-
tra's, beter begrip van de dharma talent voor het sdrii
ven van po€zie en welbespraaktheid.
De beoefening van Sarasvati is in het Tibetaans boed-
dhisme niet zo wijdverbreid en de initiatie van Saras-
vati wordt slechts zelden gegeven. In het hindoelsme
echter is Sarasvati meer bekend als godheid. Oor-
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De Volgende Stap voor de Sangha
Een Diepere verbinding met de Beoefening

Ittgezonden tekst van lan Mauyell, lid t,an de International Cocirdination Board, over het oprichtett van een sangha vanbeoefenaars en het sponsoren van dagetiiksi beo"T"iiiiig'ii;"tt" iiiii'i",rtra. vertaling, ii,,Li" peeters.

De laatste jaren benadrukte Rinpoche herhaalde
malen de noodzaak voor studenten om hun studie
en beoefening te verdiepen en te stabiliseren. Rinpoche
sprak vaak over hoe hij in Rigpa een ,cultuur van
beoefening'wil scheppen, zo*ei in de sangha als in
de centra zelf.

Gedurende Rinpoche's jaar van informele persoon_
lijke retraite werd hetadvies van verschillende mees_
ters over welke beoefeningen het meest gedigend
en krachtig waren voor het scheppen rr"r, grrnitige
omstandigheden regelmatig naar de oudere stu_
denten over de hele wereld gecommuniceerd, en
velen vonden het zeer inspirerend op deze manier mee
te doen met en bij te dragen aan de retraite van Rin_
poche. We zijn daama doorgegaan met het arrangeren
van periodes van intensieve beoefening, peri,odes
waarin studenten over de hele wereld zich op bepaal_
de beoefeningen concentreren.

Ook het ontstaan van een continu voortcluren van 6€n_
jaarretraites in Dzogchen Beara is een bron van inspi_
ratie gebleken voor Rinpoche, de leefgemeenschap
in Dzogchen Beara en het grotere geheel van dL
sangha - een enorn belangrijke stapin de diepere ver_
binding van de Rigpa sangha met de beoefening.

Rinpoche heeft vaak zijn waardering uitgesproken voor
de dynamische en actieve sfeer in aJnigpa centra,
maar hij heeft ook het gevoel dat dit gecombineerc{
moet worden met een dieper beleven van elke plek
als een krachtig reservoir van rust en spirituele beoe-

I"ll"g - een plek \{'aar mensen van zelf de neiging
hebben om beoefening te doen. Hij denkt aai ait
ook de kwaliteit en sfeer van de werkomgeving in de
centra zal transformeren. Een paar centra iiin al
begonnen met het invoeren van een dagelijkse perio-
dewaarin alle mensen die er werken g"=-"nlilkl*e-
fening doen. Iedereen vindt dit erg inspirerend en een
ondersteuning in het verdiepen van een werksfeer van
aandacht en mededogen.

Als een verdere ontwikkeling hierin wil Rinpoche nu
graag dat er in elk centrum een groep van ioegewij_
de beoef-enaars ontstaat die ellie dig minstens de
helft van_ de dag beoefening doet, en-op die manier
een gerichtheid, een stabiele continuiteif en een ritrne
van beoefening cre€ert waarin andere studenten
gemakkelijk in kunnen voegen naarmate hun dage_

April 1996

lijkse bezigheden daar ruimte voor bieden. Ideaal is
een groep van minimaal vier personen (het aantal dat
traditioneel een sangha vormt), maar dit kan aan_
vankelijk minder zijn. Rinpoche heeft deze groepen
'de sangha van beoefenaars' genoemd; wat'natuur-
lijk niet betekent dat de anderen geen beoefuning meer
hoeven te doen!

In zijn jaar van persoonlijke retraite voelde Rinpoche
zich enorm gesteund door een kleine groep studen_
ten om hem heen die intensief bmefuning deden. Aan_
gezien hij steeds meer de wens koesteit langere tijd
in elkRigpa centrum door te brengen, tijd wiarin hij
dieper met studenten kan werkery zou het heel gun-
stig zijn en krachtig doorwerken als er al een groep
van beoefenaars in elkcentrum was ontstaan. Later

\un1en sommigen van hen misschien ook uitgeno-
digd worden een tijd met Rinpoche mee te reiz"r, o-
te helpen deze continue'aanwezigheid, van beoefe-
ning om hem heen in stand te houden.

Rinpoche zou zo'n groep graag in elk centrum zien,
maar hij heeft gezegd dat de belangrijkste plaatsen
om hiermee te beginnen Lmab Ung en Dzogctren Beara
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. om de beginkosten te dekken in verband met het
verbouwen van de chalets in Lerab Ling.. als beginkapitaal voor het opzetten v"an activitei_
ten in de retraitecentr4 die een inkomen kunnen gene_
reren en waardoor de sangha van beoefe.-a"rs
langzaamaan in eigen behoefren kan voorzien.

.. ildr."" nodig op korte termijn een ondersteuning
te bied.en terwijl we de middelen voor ondersteunin!
op de lange termijn ontwikkelen.

Dan blijven er drie manieren van ondersteuning
over - eigen fondsen van de leden van de sangha vai
beoefenaars, individuele sponsoring en sponsoring
door de lokale of nationale Rigpu oiganisaties. Een
paar vandegenen die genomineerd zijn als leden van
de sangha van beoefenaars hebben hun pensioen of
3laere.tange' :rmijn inkomsten al aangebden als eigen
financiele ondersteuning. Maar de ireesten hebden
op dit moment een volledige baan en hun inkomen
zou verdwrjnel op het moment d.atze zichbrjde san_
gha van beoefenaars in Lerab Ling of Dzogchen
Beara 291{e1 vo ggen. Ze zijnallemaaiaang"*o--"digd
om actief individuele sponsors te zoekei voor hin
ondersteuning.

d:l".,Rigpa U.S.A. heeftook zeer snel genoeg incli_
viduele sponsors-gevonden om een lijvoileiig te
ondersteunen. Het zal overduideliik ziin dat de
mogelijkheid van andere nationale oiganisaties om
te helpen helemaal afhankelijk is vai de visie en
generositeit van hun individuele studenten.

Hoe kan ik helpen?
Door middel van een bijdrage! Dit kan individueel,
maar ook een Rigpa studiegroep of een Dzogchen_
training gfoep kan de verantwobrding nemen voor
een bepaald sponsorbedrag.
Zoals Ian hierboven al aingeeft sponsort Rigpa
Nederland vanaf I april j.l. 66n persoon van de s-an_
gha van beoefenaars. In de volgende Meuwsb.'ief.zal
Rigpa Nederland een fundraiiing beleidsplan pre_
senteren. In dit plan zuilen alle vers-chillende proj&en
w_lar je Rigpa mee kunt ondersteunen op oveizich_
telijke wijze worden gepresenteerd. Indien dit spe_
ciale project voor een sangha van beoefenaarsje erg
aanspreekt is het natuurlijk heel welkom ut, l",rial begint met je bijdrage.
iq kynt eenmalig of maandelijks via automatische
afrchrijving doneren aan Stichting Rigp", SintAgnie_
tenstraat 22, 1012 EG Amsterdam, giro eSaSZae o.v.v.
"Sangha van beoefening".

l'ijdens de zomerretraites van afgelopen jaar hebben
verschillende mensen kleine donities'gedaan voor de
sangha van beoefenaars, en 6€n sponso"r heeft eenjaar_
lijkse bijdrage van 2000 gulden aangeboden voor
een periode van vijf jaar. Als veel -eis"n een beet_
le geven kan dit snel aangroeien tot een bedrag dat
groot genoeg is om een beoefenaar te ondersteunen.
Vorig jaarbijvoorbeeld waren zo,n dertig mensen in
de Britse sangha in staat samen een stude;t de onder_
steuning voor een jaar-retraite in Dzogchen Beara te
geven.

Alle Rigpa centra zijn zeer actief en hebben hun
financidn hard nodig voor de ontwikkeling van veler_
rer grote proiecten. Toch heeft Rigpa Holland al gene.
rans aangeboden de verantwoording voor de volEdige
financi€le steun van een lid van de"sangha van beoe_
fenaars op zich te nemen. Ze ziinrrun"plun de helft
van ditgeld uit eigen fondsen te Uetaten en voor de
andere helft potenti€le individuele sponsors te bena_

Retraite doen
in Dzogchen Beara,
drie impressies
Hieronder aolgenoerslagen aan de drie Nederlanders die
gedurende 6en of rneerdere jaren in retraite zijn in Dmgclrcn
Beara

VOORBIJGAAND
Door lurgen Gude

Hoe dat dan zo'n beetje is, zegmaar, zo,n retraite,
vroeg de redactie mij. Voorbijgaand! In al haar
facetten. En ik wil het niet.,raltleggen. Ik wil het
liefst.uiting geven aan mijn 

"*urlig dat het alles
tegelijk is. Er bestaat geen prachtigJof vreselijke
refaite. O woordeo vreselijke woorden. Hierbij
dan maar een greep uit mijn dagboek...

5 september 1995
De vloer kraakt naast mij. Hout als boardkarton
houdt ons gescheiden. Onwennigheid metberus_
fng paken mijn dagen. Ik heb Eva gisteren voor
'het laatst' gesproken. Ze waszo fieF! Door het ver_
driet voel ik de waarachtigheid en ik heb moeite
haar betraande gezicht bij de trein te laten voor
wat het was. De vriendelijke ontvangst ging al bin_
nen vijf minuten over in de tsok. Er G hi-er ien ijze_
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Jurgen Gude voor het altaar in Dzogchen Beara

Rigpa Nieuwsbrief Maart 1995

L5 december 1995
De kadans wisselt. Had ik twee dagen geleden de
recitatie-kant van de beoefening helemial te pak_
ken, nu is dat geheel verdwenen. Het,eurekj-
gevoel' is dom en vraagt erom onderuit gehaald te
worden. Niets laat zich bestendigen. Alles is een
fragiel spel dat gespeeld wordt met honderdkanti-
ge dobbelstenen. Inzichten, snel genoteerd op
kladblaadjes, hebben hun waarheid al verloren als
ik ze hier tracht op te schrijven. Ik voel de kracht
van de dharma, maar in mUn woorden vervalt ze
tot hopeloze clich€s.

1.5 december 1995
Ik hoorde dat de reincarnatie van Dilgo Khyentse
herkend is. Daarmee is hij weer ondei o.r. b" g.o-
ten geven het nog niet op! Waarom is dit geen
voorpaginanieuws? We zijn blind voor de werke_
lijke rijkdom van het leven.

25 december 1995
Dzogchen Rinpoche deelde met ons de kerstlunch.
De helderheid en eenvoud van zijn onderricht is
prachtig. Hij mediteerde met ons en dan weet je
weer waar je het allemaal voor doet. Het maakt
mij diep gelukkig te realiseren een radertje te zijn
in een traditie die misschien wel de meesi g"r""li_
seerde ter wereld is (of zelfs daarbuiten). "

2 ianuari 1996
In het ziin ligt alles besloterL maar bestendig haar
niet, want dan is zij niet meer. Ga voorbij de

dwang en het moeten. Voorbij, voorbij het falen en
angsl Voorbij, voorbij de sentimentele compassie.
Voorbij, voorbij de dweperige devotie. Simpel
voorbij! Vrij van elke manipulatie.

Tot slot, 22 ianuari 1"996
Ik ben blij met deze retraite en de (letterlijke) ont_
wikkeling die ik hier doormaak. Snappen doe ik
minder en minder, vertrouwen meeien meer. Ik
wens jullie allen gelijkmoedigheid toe en neem
mijn gereutel niet te serieus. Tot in juni! *'

TERUGKIJKEND
Door Karel kfane

Dit jaar is anders. De "expectations,, en het con-
trast met de buitenwereld gaven vorig jaar het
gevoel: 'dit jaar moet het gebeuren,. Dat is er nu
niet meer. De retraite is mijn leven geworden. Ik
vergelijk het nu met die eerste retraite in plaats
van met de buitenwereld. En nu ik de Ngbndro
klaar heb, net voor het einde van hetlaar, is het
laatste beetje druk om te produceren ook verdwe-
nen.
Bij elk drie-maanden-punt komen er nieuwe men-
sen.Ik merk dat dat steeds opnieuw gelegenheid
biedt om even terug te kijken, met ogen vin bui-
ten, naar waar je zelf was toen je begon.
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EMAHO
Een bericht aan het "boeddlnrijk,' irt Dzogclrcn Besra
natt snntsarisch Nederland door lan Karel Hylkenm.

Tijdens een van onze wekelijkse confessiesessies
hef ik_voor mijn kamer hier de term boeddharijk
gebruikt. Ik deed dat in de eerste plaats omdat ik
de torenkamer heb, een verdieping boven alle
anderery en ik het daar heel e.g ,,aa. mijn zin heb.
Nieuwkomers in de retraite hebben het recht op
een "room with a view,', dat wil zeggeneen kamer
in het lange deel van de L-vormig" gu"g waar alle
andere kamers aan liggen. Ik begon daai ook, in
kamer twee, vanwaar je een pruchtig uitzicht in
oostelijke richting langs de kust hebt met soms de
mooiste zonsopgangen en zicht op de maan etc.
Het zijn allemaal kamertjes van iets meer dan twee
bij twee meter, en met mijn - toen nog - omvangrij_
ke lijf was dat aardig klein. Na twee iveken moest
er een kamer vrijgemaakt worden voor de elfde
retraiteganger die toen binnenkwam, waardoor
66n van de langer verblijvenden naar kamer elf, de
torenkamer moest. Dat gaf de nodige problemen,
en ik wilde wel eens weten waarom. Dus ging ik
kijken, en ik trof een kamer van vier bij vier meter,
met een klein raampje, hoog, dus geen echt uit_
zrcht, maar met een boekenkast en een vaste
wandtafel en stoel. Aangezien ik besefte dat ik
door het doen van vele mandala-offers, en de win_
ter toch voorlopig binnen voor mijn schrijntje zou
verblijven, leek het mij een hele goede zaak die
kamer te betrekken. Behalve de ruimte heeft deze
het voordeel dat je buiten de loop zit, dusis het er
betrekkelijk rustig. Alleen de grote badkamer is er
onder, en met name 's nachts *it aat nog wel eens
een wakker worden opleveren. Ik ben inmiddels
expert in herkennen van wie wat op de pl6 doet.

De dagindeling
Een heel belangrijk deel van de dag en de nacht
breng ik op deze kamer door. De d-ag begint ,s

morgens om 04.15 uur met de eerste bel, die ik
deze twee weken mag bedienen. f.ien minuten
later gaat de tweede 6el (of beter gong) om aan te
kondigen dat je geacht wordt dan bin"nen vijf
minuten met je persoonlijke ochtendbeoefening te
zijn begonnen. Voor mij was clat tot voor enkele
dagen het eerste deel van de Ngcindro, na eerst de

P]":rt"q of rhe speech, de VersJs of the Eight
Nobel Auspicious Ones, de Heart Sutra, "i C"ltirrg
the Lama te hebben geclaan. Nu ik de Ngrindro af-
heb, do,e ik voorlopig in de ochtend nog"een rondje

:11 du hele Ngondro, om daarna met l{igdzin
Dtipa te beginnen. Om 06.30 uur begint J" g.oupr_
beoefening van Riwo Sangchri en Te-ndrel wyurut.
Om 08.30 uur ontbijt. Daarna van 09.00 tot 11.00
uur persoonlijke beoefening op de kamer. Om
11.15 uur niet verplichte Kum Nye of Feldenkrais.

Daarna om 11.30 uur zitten met elkaar, gevolgd
door tonglen, wat wij om beurten leiden-.
Sommigen spelen een tape, anderen proberen het
zelf te leiden. Een heel nuttige oefening, want door
het te leiden, leer je er het meest van. S-ommigen
puten zich uit in orginaliteiU ik kies altijd vobr
een-klassieke tonglen, met een inleiding waarin ik
probeer aan te sluiten bij wat er in de gioep leeft,
om daarmee te werken. Ik heb aile tonlglenl die ik
heb geleid in mijn computer, zodat ik Jraks met
een dertigtal geleide tonglen beoefeningen naar
mijn volgende bestemming ga.
Om 13.00 uur lunch, warm en veelal uitstekend-
Om 14.00 uur begint de werkperiode tot 15.00 uur.
De werkperiode is bedoeld om allerlei projecten te
doen, van schrijntafels en zafu,s maken toi het
aanleggen en onderhouden van de siertuin en de
groentetuin. Jurgen is coOrdinator van de eerste,
en maakt er veel werk van; ik ben cocirdinator van
de tweede, en heb het tot nu toe kalm aan geclaan.
In de winter groeit er niet zoveel anders dan
onkruid. Door het ontbreken van materiaal komen
de projecten maar langzaam van de grond, en
daarmee het goed functioneren uur",Iu werkperio_
de als onderdeel van het dagprogramma. Dal is
jammer n'ant de werkperiode wlarin je met z,n
twee€n of drieen werkt, is bij uitstek de gelegen_
heid om dieper kontakt te maken met di anderen.
(Wij worden geacht te zwijgen tijdens de retraite,
behalve tussen 13.00 en fO.OO uur). Om 15.15
begint een periode van transcriberer; persoonlijke
beoefening en studie, sinds kort in deie volgorde,
wat ik een grote verbetering vind, ten opzicf,te
van de sifuatie waarin wij met studie begonnery
tot het diner om 18.30 uur. Daarna is er iroepsbe_
oefening van 19.15 tot 21.15 uur; Vajrakilaya en
een heleboel meer, zoals Besche.*"r, 

"r, 
Tu.u.

Daarna mogen wij gaan slapen.
Het is dus een-zeer gevulde dag, met heel weinig
tijd voor jezelf, als je je aan het dagschema wilt
houden. Elke twee wekeru so*r ook nog daar tus_
sen iry is er tsok. Dat is voor ons een gebe.rren .tra.,
15.30 of 16.00 uur tot 21.30 uur, ondeibroken voor
het avondeten. De tsoks zljnzo,nbeetje de week_
einden van vroeger.

Met de tsok wisselen ook de rotabaantjes elke twee
weken. Wij doen alles, van beoefening leiden en
choponing (rituelen leiden) tot rotaco6rdinator en
liaison, talent of geen talent, om beurten waardoor
ieder ervaring op Ieert doen. De groep is heel tole_
rant jegens stuntelaars, zoals ik in hef beoefening
leiden, op voorwaarde dat men de indruk heeft
dat je wel je best doet. Met de Kerst was Chdnyi
hier met Dzogchen Rinpoche. Van Chrinyi leerden
wij mudra's (handbewegingen die bij mintra,s
horen) en chriponin& met de achtergrond ervary
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Thlku Urgyen overgegaan

in Parinirwana

Rigpa Nieuwsbrief April 1996

Bauerking ann een lnternet bericlt aan Eric Solonnn door
lohan Dijk.
In Kathmandu overleed in de vroege ochtend van
de dertiende februari jongstleden Tulku Urgyen
Rinpoche, een van de meest vooraanstaande
Dzogchen leraren van onze tijd. Om twee uur,s
ochtends stopten zijn adem enhartslag en vier uur
later uitte hij drie Ah's, iets *at 

"er,-rlitmuntendbeoefenaar doet wanneer hij de vrucht van een
leven lang beoefenen doet rijpen. De ochtenclhe-
mel van Kathmandu was volkomen helder en
onbewolkt, een klassiek teken van het verscheiden
van een groot meester. Tulku Urgyen uras een
leraar van vele grote meesters, waaionder Sogyal
Rinpoche, en er zijn talrijke verhalen orrei de
immense reikwijdte van zijn activiteit en de groot_
heid van de lijn van overdracht die hij doorgi'f.

De specialiteit van Tulku Urgyen was de infroduc_
tie van Rigpa, ons 'oorspronkelijke gezicht,, ofte_
wel de natuur van de geest. Veelal gebeurde dit
doordat hij zogenaamde ,pointing iut instruc-
tions' gaf; door middel van aanwijiingen toonde
hij de essentie van de geest. pooi deie speciale
instructies stelde hij velen in staat een glimp van
hurr oorspronkelijke natuur op te vangen; een
onloochenbare, directe ervaring van een [eest die
zo getvoon en zo subtiel is, dat hij ons doorgaans
ontgaat. Tegelijk is hij ook aldoordringend, niet
gescheiden van enige ervaring, maar z-onder dat
hij door die ervaring-geschonden kan worden.

Tulku Urgyen was in staat alle vragen terug te
brengen naar hetzelfde basispunt. HIj omschieef
zichzelf vaak als een vogel, die niet anders kan
dan keer op keer hetzelfde deun$e tjilpen. Maar
waarom zou je je ook de moeite getroosten iets
anders te laten horen, als het geluia zo zoet en
doordringend is? Door z'n grenzeloze compassie
en onvoorstelbare vaardigheid slaagde Tulku
Urgyen erin" met een helderheid en p.eiirie als clie
van de Boeddha zelf, te onderrichten in een stijl en
op een wijze die passend is voor zijn gehoor. Het
is zoals Sogyal Rinpoche over zifn meester
Jamyang Khyentse Chokyi LodrO verielt, dat die
zich kon manifesteren al naar gelang z,n toehoor-
ders. Zo is er het verhaal van Erric Solomory een
leerling van Sogyal Rinpoche, over de ontmoeting
van zijn broer met Tulku Urgyen. Zijn broer was
een Zen beoefenaar en vroeg Tulku Urgyen om de
speciale aanwijzingen, de ,pointing out instruc_
tions'. Er waren verscheidene mensen geweest
die hadden gezegd dat het bijzonder isom een

Fbro: Seth Dye

Zen beoefenaar te zijn, maar dat een ontmoeting
met Tulku Urgyen en zijn essentiele instructies
buiten alle categorie€n valt, dus hij was benieuwd.
Enic was er getuige van hoe fuiku Urgyen zijn
broer op een geheel nieuwe en voor hem-persoon_
lijk aansprekende wijze zijn oorsprontetiite
natuur toonde. Na afloop zij zijn broer: ,,Je hebt
gelijk, Tulku Urgyen is waarlijk een groot meester.
Maar ik begrijp niet waar jullie het over hebben,
want hij onderricht net zo als een Zen meester.,,

Als een_dergelijk uitzonderlijk leraar je je ,oor_
spronkelijk gezicht' heeft getoond, dan kun je ook
werkelijk voelen dat je niet van hem of haar
gescheiden bent. Sogyal Rinpoche vertelde dat de
tijd na het verscheiden van een meester van een
dergelijk kaliber de beste tijd is om te beoefenen;
de meester is meer beschikbaar dan ooit, niet lan_
ger gehinderd door enige fysieke beperking.
Bovendien zei hij dat het een goede tijd is om te
herkennen dat we geen tijd moelen lrerdoen.

Er verdwijnt letterlijk een unieke generatie leraren,
ze sterven. Een generatie die getraind is in Tibet en
die alle authentieke onderricht ontvangen en gere-
aliseerd heeft, We mogen wensen dat-we in onze
tijd nog voldoende gekwalificeerde meesters kun_
nen vindery dat zich voldoende authentieke mees_
ters.zullen ontpoppen. Ook al heb je Tulku Urgyen
nooit ontmoet, moge hijje beoefening inspireien.
Ons leven is te kort om te verspillen. O
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Rigpa in Rigpa brengen
Verslag oan Bert aan Baar oaer de Isatste ontuikkelingefl nflar aanleicling aan de nteetings
tijdens de Kirchheim retraite.

Rigpa verkeert momenteel in een cruciale fase van
haar ontwikkeling als internationale organisatie.
Wat is er aan de hand? Rigpa organiseeit zich! Er
komt struktuur inde organisatielb geheel. Of
zoals Rinpoche het tijdens de kerstretraite in
Kirchheim zei: "W atvoorheen met onzichtbare
inkt geschreven stond, wordt nu zichtbaar,,.

Vergaderen in Kirchheim
Het is de afgelopen tijd duidelijk geworden dat
wil Rigpa als voertuig kunnen blijven dienen voor
de wijsheid en diepte van Rinpoche,s immer
expanderende visie, en de enorme belangstelling
die er over de hele wereld voor RinpochJ,s onder_
richt is, goed kunnen verwerker; het zich ingrij_
pend zai dienen te reorganiseren. Om zich hier_
over te buigen hebben zich tijdens de kerstretraite
in Kirchheim zo'n 50 Rigpawerkers uit Duitsland,
Engeland, Ierland, Frankrijk, Australi€,
Zwitserland, de Verenigde Staten, India en
Nederland verzameld. Tevens waren hierbij ver_
tegenwoordigers aanwezig van Spirituele Zorg,
Dharmakosha Ratnakosiri lUeiae uitgevers), View
(het Internationale blad van Rgpu), Zlm (import
en verkoop) en het',Teachings Resource Directory
Project'' (audiotapes, editeren, en archief).
Nederland werd gerepresenteerd door Xandra
Reelinck (oud Nationaal Coordinato, nu assistent
van MauroDe March voor Rigpa Azie), Sandra
van Diermen en Eveline van Ijsselsteyn (nieuwe
Nationaal Codrdinatoren), Eric Soyeux en Bert van
Baar (Studie & Beoefening).

Een nieuwe organisatiestruktuur in Rigpa
Tien dagen van vergaderen werden op profeJsio_
nele wijze geleid door het ICB (Internitional
Coordination Board) dat ter ondersteuning enkele
raadslieden in de hand genomen had. Na l, -o._gens aan het publieke deel van de retraite te heb_
ben deelgenomerL trokken de codrdinatoren zich
terug. Bijna iedere dag gaf Rinpoche hen onder_

:icht.d.T specifiek op hei werken lroo, Rigp"
betrekking had. Daarnaast waren er insiirerende
presentaties over de verschillende onderdelen van
Rigpa. Deze deden bij de aanwezigenhet besef
groeien dat we met zijn allen een wereldwijde
familievormen. Ogen werden geopend voorbijde
nauwe beperkingen van de eigen werkzaamheden
en wederzijdse afhankelijkheid werd zichtbaar.
Tevens deden we oefeningen, waaruit eens te
meer bleek dat voor een goede communicatie een
heldere structuur met duideliike richtlijnen nood_

zakelijk is. Naar aanleiding van de sfeer van eens_
gezindheid die ontstond, sprak Rinpoche over een
"Verenigd Rigp" . "!e tijd van praten is voorbij;,,
zo zeihij, "om het Zicht van Rigpu in de organisa_
tie Rigpa te brengen, is het nu de tijd om in-bewe_
ging te komen". Op l januari presenteerde
Rinpoche szunen met Mark Rovner (adviseur van
het ICB) het nieuwe model.

Internationaal nivo
Wanneer w9 Rigpa beschouwen als de uitstraling
van Rinpoche's wijsheidsgeest, dan kunnen we
onze organisatie zien in het licht van een mandala
met Sogyal Rinpoche en Dzogchen Rinpoche als
de spirituele directeuren in het middelpunt. Rond
deze kern wordt het organisatorisch centrum
gevormd door het ICB. De leden van het ICB zijn
door divinatie (boeddhistische orakel methode)
benoemd en worden door Rinpoche beschouwd
als zijn directe representanten. Zijzijn de dragers
van zijn visie ("Vision Keepers,,). Rinpoche heeft
het volste vertrouwen in hen en zegfi iMet hen
werkery is met mij werken,,. De ICB_leden staan
tevens aan het hoofd van de verschillende interna_
tionale departementen waarin Rigpa nu is onder_
verdeeld. Het ICB wordt momenteel gevormd
door Patrick^G{fney ("Foreign effairi), philip
Philippou ("spiritual Directors,, en,,Finance,
Fundraising & Administration,,), Maureen Cooper
("Study & Practice" en ,,Teachings

Communication"), Ian Maxwell en Sandra
Pawula. Het kantoor van Rigpa International is in
Parijs.

Nationaal nivo
Wat heeft het nieuwe model voor consequenties
voor Rigpa Nederland? Net als alle andere natio_
nale organisaties vinden we Rigpa Nederland
terug in de periferie van de internationale manda_
la. De nationale organisatie dient daarbij het inter_
nationale model te reflecteren. Net als Rigpa
International worden de nationale Rigpa,i in
departementen onderverdeeld. De managers van
de departementen vormen samen het maiage-
mentteam, dat verantwoordelijk is voor de natio.
nale gang van zaken. Dit managementteam staat
onder leiding van twee nationale ,I/ision
Keepers", idealiter de Studie & Beoefening
Coordinator en de Nationale Cotirdinator. Deze
dragers van de visie worden door divinatie geko-
zen en staan in een direkte communicatielijn met
Rinpoche en het ICB.
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Het Rigpa curriculum
Verslag aan Eric Soyeux

De Boekcursus en de Stromen
Voor de vele mensen die naar aanleiding van het
lezen van Het Tibetaanse boek van leven en ster-
ven nader kennis willen maken met het onderricht
van Sogyal Rinpoche biedt Rigpa de zogenaamde
Boekcursus aan. Degenen die zich na het volgen
van een boekcursus verder willen verdiepen in het
onderricht van Sogyal Rinpoche kunnen het Rigpa
curriculum volgen. Deze bestaat uit een aantal
'Stromen'met een graduele opbouw.

In de stromen wordtsterk de nadruk gelegd op lui-
steren naar het onderricht van Sogyal Rinpoche.
Zoals Rinpoche zegt"Hoe meer je luistert, hoe meer
je hoorf hoe meer je hoorg des te dieper je begrip
wordt'. Luisteren naar het onderricht is een beoefening
op zicfu die zich steeds verder kan verdiepen. Het
gaat er dus in de Stromen niet zozeer om nieuwe stof
te ontvangen als wel om het verdiepen van ons
begrip van het onderricht en het leren toepassen ervan
in het dagelijks leven. Dit metbehulp van de onder-
steuning van de groep en de begeleiders.
Iedere les bestaat uit een selectie van audiocassette-
en video-fragmenten. Ieder jaar bestaat uit drie blok-
ken van ongeveer tien lessen. Bij ieder blok is een hand-
leiding beschikbaar die de inhoud van de lessen
bevat.

De Inhoud
Het onderricht van Sogyal Rinpoche van de juni ret-
raite in 1995 heeft als basis gefungeerd voor Stroom
Z "Entering the Path" en het onderricht van de boek-
retraite in augustus als basis voor Stroom 1, ,,Intro-

duction to the path". Het beste onderricht van
Rinpoche van de laatste tijd (waaronder ook dat van
de Kirchheimrekaite v an' 94 l' 95 over liefde en com-
passie en van de lente-tournee in Europa over het ego
en omgaan met emoties), is de inhoud van Stroom
1 en Stroom 2 geworden. Op deze manier kunnen alle
leerlingen van Rinpoche over de hele wereld zijn
nieuwste onderricht als een gehele cyclus volgen en
in contact blijven met de nieuwste ontwikkelingen.

RIGPA CURSUSSEN EN AVONDEN
Studie en Beoefening

ApnI 1996

Stroom 1, "Introdqctie tot het pad,'
Verdieping van de vier pijlers van Het Tibetaanse
boek van leven en sterven:
1. Meditatie, hoofdstuk 5.
2. Reflectie/contemplatie en Natuur van de geesf
hoofdstuk 7,2,3 en6, en4.
3. Mededogery hoofdstuk 1.2.

4. Devotie, hoofdstuk 9
Duur: 1, jaar

Stroom 2, "Hetpad volgen"
1. Verdieping meditatie
2. De vier gedachten
3. Lojong; de eerste twee punten van de "Training
van de geest in 7 punten"
4. Dudjom Tersar Ngdndro.
Duur 2 jaar

Stroom 3 ( in voorbereiding)
L- Verdiepen shamata en vipassana
2. Uiterlijke Ng0ndro Kunzang Lamai Shalung
3. Lojong vanaf punt 3
4. Longchen Nyingtik Ngondro, afmaken mantra
accumulaties.
Duur 2 jaar of meer.

Stroom 4 ( in voorbereiding)
Sadhana beoefening en Dzogchen onderricht.

Voorwaarden
Om aan Stroom L te kunnen beginnen, moet je
minimaal een Boekcursus of een andere Rigpa-
cursus gedaan hebben. Voor mensen die reeds
ervaring hebben met Tibetaans boeddhisme is het
mogelijk om, in overleg, aan Stroom 1 te beginnen
zonder aan een Boekcursus meegedaan te hebben.

Rigpa Nieuwsbrief
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Tonglenavond of Phowa-avond

Meditatie en tonglen avond
Deze beoefeningsavond is toegankelijk voor ieder-
een die bekend is met meditatie en enigszins
bekend met de tonglen-beoefeningen, bijvoolbeeld
door het lezen van hoofdstuk twaalf uit Het
Tibetaanse boek van leven en sterven, over mede-
dogen.
Voor de pauze wordt zitmeditatie beoefend, en
worden kleine stukjes voorgelezen uit Rinpoche,s
boek. Na de pauze worden geleide tonglen-beoe-
feningen gedaan.
De avonden zijn ook bedoeld voor mensen die
regelmatig de oefeningen willen doen.
Accumulatie van zit- en tonglen-uren zijn bijvoor-
beeld onderdeel van Strooml. De avonden kunnen
ook los van elkaar gevolgd worden.

Phowa-avond
Een keer per maand op de maandagavond rond
volle maan wordt in plaats van tonglen een phowa-
beoefening gedaan. Deze bestaat uit t\4/ee delen: tij-
dens het eerste uur rvordt een geleicie
Phor.r'a-Goeroeyoga beoefend en het tweede uur
bestaat uit een Narak Kong Shak beoefening (een zui-
veringsoefening) en het lezen van Bardo gebeden voor
overledenen. Voor dit tweede gedeelie is het nodig
om een offerande ( iets te eten of te drinken) mee te
nemen.
De avond is bedoeld voor leden van cle sangha die
iemand verloren hebben en voor hem of haar beoe-
fening willen doen en leden van cle sangha die zich-
zelf willen bekwamen in debeoefening van phowa,
voor het moment van het eigen sterven en om de
Phor,rra voor anderen te kunnen cloen. Leden van cie
sangha zijn in principe mensen die cursussen bij
Rigpa volgen, een retraite met Sogyal Rinpoche heb-
ben geclaan of die deel uiftnaken van de Spirituele Zorg
groep.

Het is ook mogelijk om namen door te geven van-
overledenen voor wie je graag beoefening wilt laten
doen. Bel hi ervoor het secretar iaat: 020 -6238022.

8ejaargang nr.1

Data Tonglen-aaonden:
751 4,221 4, 29 I 4,73 I 5,20 I 5,17 I 6 1996.

Data Phowa-avond.en: 6 I 5, 3l 6 1.996.

Tiid: 19.30 - 21.30 uur

Kosten: f1.0,-
f 250 voor minima en degenen die aan de
Stromen meedoen.

De Tape van de Maand Club
Er is een nieun' programma ontrvikkeld om stu-
denten van Sogyal Rinpoche op de hoogte te bren-
gen van zijn meest recente onderricht. Rinpoche
heeft vaak de r,r'ens kenbaar gemaakt dat zijn les-
sen zo snel en gemakkelijk mogelijk verkrijgbaar
zijn voor zijn studenten.
Daarom is de Tnpe asn de NIaand C/rrb opgericht.
Lid van de Tape Club zijn, houdt in dat je elke
maand een tape thuisgestuurd krijgt, geselecteerd
uit Rinpoche's meest recente onderricht, wereld-
wijd. Vaak zal het gaan om een tape speciaal aan-
bevolen door Rinpoche zelf.
Je bent op deze manier dus snel in het bezit van
het recente onderricht terwijl je anders lang moet
wachten op de openbare verkoop.
Samen met de tape krijg je het Rigpa Tape Ctub
Nieuzos. Elke uitgave bevat Rinpoche's selectie
van tapes die naast de maandelijkse tapes verkrijg-
baar zljn. Dit kunnen klassieke of speciale
beoefeningstapes zijn.

Lidmaatschap
Je bent lid van de Tape Club voor f 1S0,- per jaar.
Per tape komt dit neer op f 12,50. Dit is inclusief
verzending. In de losse verkoop kosten cassette-
bandjes in de Rigpa winkel tegenwoordig f 75,-
exclusief verzendkosten.
De contributie van de'I'ape Ciub wordt per kaien-
derjaar geheven. Het eerste jaar wordt begonnen
in april, zodat er 9 maanden zijn, en de contributie
voor 1996 op f 112,50 komt.
Het is ook mogelijk in termijnen te betalen. In het
eerste jaar zijn er 2 termijnery van f 62,50 en f 50.

Aanmelding
Je kunt je schriftelijk of telefonisch aanmelden bij
het secretariaat. Omdat de Rigpa Tape Club net
opstart, worden de eerst 2 tapes samen opge-
stuurd (van april en mei). Met de eerste tapes
rvordt een acceptgiro verzonden. Als je van de
mogelijkheid om in termijnen te betalen gebruik
wilt maken, vermeld dit dan even bij je aanmel-
ding.

April 1995

OPROEP VOOR TRANSCRIBEERDERS!
Een van de belangrijke onderdelen van het werk in
Rigpa is het uitschrijven van de bandopnames van de
lessen van Sogyal Rinpoche. Er is al een enthousiast
team, dat incidenteel nog versterking kan gebruiken.
Het is nauwgezet werk maar zeker ook een heel
inspirerende manier om met het onderricht te werken!
Benodigdheden: een walkman en een computer.
Opgave: Wie interesse heeft kan zich opgeven bij het
secreiariaat, Rigpa 020-6238022.

Rigpa Nieuwsbrief
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