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Verslag van een speurtocht door het Tantrisch Boeddhisme van Tibet 
naar gebruik, herkomst en betekenis van de Kangling; 

een trompet gemaakt van menselijk dijbeen. 
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'Life is a Self-Enacted Drama". 

Ngakpa Karma Lhundup. 



INLEIDING 

"If doing anthropology is a form of autobiography, then what is 
autobiography? Reading stories into one's life? Inner events triggered by 
outer events, outer events coloured by inner events: What kind of magic 
is this?" 

Veldwerknotitie Dharamsala 9 maart 1991. 

Ieder leven kan zich laten lezen als een amorfe bundel mogelijke 
verhalen in een onoverzichtelijke kluwe vermengd met de mogelijke verhalen 
van anderen. Af en toe lichten lijnen zich op, die als het ware uitnodigen om 
momenten in tijd te verbinden tot geschiedenissen van gebeurtenissen. We 
zeggen dan: "Zo is het gegaan". Hier is zo'n verhaal dat verteld wil worden. 

Vandaag is het een bijzondere dag. Tegenover me aan tafel zit Karma 
Lhundup. Hij is Tibetaan. Zes jaar geleden tijdens mijn veldwerkonderzoek in 
Dharamsala was hij mijn sleutelinformant, degene die er voor zorgde dat mijn 
reis naar India niet voor niets was geweest en mijn onderzoek een succes werd. 
Gedurende vele jaren heb ik vele uren aan deze tafel gezeten en nagedacht over 
onze ontmoeting in India; over de gesprekken die we gehad hadden, de rituelen 
die ik had bijgewoond, onze voor mij bij tijd en wijle moeilijke interactie, en de 
vragen die ik niet gesteld had. Tijdens mijn veldwerk was hij vrij plotseling 
verdwenen en niet teruggekomen voor ik weer uit India vertrok. Nu zit hij hier, 
in mijn vertrouwde huiskamer in Amsterdam. 

Mijn supervriendin Maureen heeft lunch voor hem gekookt. "You can't 
let someone who has to travel leave on an empty stomach", had ze gezegd. 
Karma vindt het heerlijk- Hij heeft net anderhalf uur lang gezongen, gedrumd, 
gebeld en op een dijbeentrompet geblazen tijdens het 'Chö'-ritueel: een Tibetaans 
Boeddhistische rite voor het in één klap doorsnijden van het 'grijpen naar een 
zelf'. Hij deed dit speciaal voor mij, zodat ik het kon opnemen. Hoewel ik alleen 
het aan/uit knopje twee keer heb ingedrukt, ben ik er moe van. Karma niet, hij 
is vol leven. Hij geniet van elke seconde van zijn reis door Europa. 'Tm having 
the best time of my life". 

Zes jaar lang heeft hij door mijn hoofd gespookt, heb ik over hem 
gedroomd, naar bandjes met zijn stem geluisterd, me afgevraagd wat er in hem 
omging. Ik ben eigenlijk min of meer op hem afgestudeerd. Nu zit hij hier, als 
ware hij uit mijn hoofd gesprongen. Het meest vreemde is wel dat het zo 
gewoon en natuurlijk is, dat hij er is. Geen construct, geen imaginaire ander, 
eigenlijk zelfs geen Tibetaan, niets 'daar en toen', nee, gewoon Karma Lhundup, 
'hier en nu'. Drie weken geleden ben ik hem onverwacht in Engeland weer 
tegen het lijf gelopen. Ik geloofde mijn ogen bijna niet. Juist een week voordat ik 
wilde beginnen mijn eindscriptie tot proefschrift om te werken. Voor mij was dit 
natuurlijk een unieke gelegenheid om nieuwe vragen te stellen en lang 
gekoesterde vermoedens op hun waarheid te beproeven. Opnieuw had Karma 
Lhundup mijn onderzoek leven ingeblazen. "Die man is een theodoor", zei 
mijn begeleider Jojada Verrips door de telefoon. "Wat is dat?" vroeg ik nog. "Een 
godsgeschenk", verklaarde hij nader. 



De klank van de Kangling 

Een ieder is van vlees en bloed. Dit onderzoek wil tot op het bot 
gaan en de weefsels van betekenis eromheen ontleden. In het bot is klank. 
De Tibetaanse "kangling", een trompet gemaakt van menselijk dijbeen, 
schalt in de oren. Wat is de betekenis daarvan voor degenen die dit 
horen? Voor degenen die het dijbeen prepareren en gebruiken tijdens het 
ritueel en, indien mogelijk en van belang in de Tibetaanse context, voor 
degenen van wie het dijbeen tijdens hun leven niet meer of minder was 
dan een onderdeel van de bottenstructuur van hun fysiek lichaam? 

Wat vertelt het ritueel gebruik van de kangling over de visie van 
Tibetanen op het menselijk lichaam, de dood en de vergankelijkheid van 
al het ontstane? En wat is de rol van klank in het ritueel, dat als 
geluidstrilling op de trommelvliezen auditief wordt waargenomen en 
geassocieerd wordt met een web van betekenis, een symbolisch systeem 
van een cultuur, dat de gedachten- en gevoelsinhoud van waarnemer en 
blazer kleurt, vormt en richting geeft? 

Kortom, hoe heeft een gedachtengoed uitdrukking gevonden in een 
object en inhoeverre roept het object door het gebruik in het ritueel dit 
gedachtengoed op in de geest van de participanten aan het ritueel? Zegt 
dit ons iets over de verhouding tussen lichaam en geest in het Tibetaans-
Boeddhisme? Over hoe de Tibetaan in de wereld staat en hoe de ideologie 
van een symbolisch systeem interveniëert bij productie en perceptie van 
een, zuiver mathematisch beschouwd, neutrale geluidstrilling, die zonder 
preëxistente gevoels- of gedachteninhoud van een waarnemer, zonder 
intentie, voor zichzelf zou spreken? 

Voor mijn onderzoek heb ik dus een object gekozen als ingang om 
een blik te werpen op de gevoels- en gedachtenwereld van een andere 
cultuur, waarbij ik uiteindelijk geïnteresseerd ben in de relatie tussen het 
universeel menselijke en het cultureel specifieke bij het expressief vorm 
geven van de innerlijke ervaring en vice versa. Hoe komen intentie en 
ideologie tot uiting in het gebruik van dit object en hoe verhouden zich 
het gebruik en hetgeen de gebruikers zeggen over het gebruik tot de 
geschreven ideologie van het Tibetaans-Boeddhisme en de Tibetaanse 
cultuur in het algemeen? 

Onderzoeksvoorstel mei 1990 

Met dit soort vragen in mijn hoofd, vertrok ik voorjaar 1991 naar India 
voor een onderzoek naar herkomst, gebruik en betekenis van de Tibetaanse 
dijbeentrompet. Voor ik hier verslag van ga doen, wil ik eerst kort aangeven 
hoe mijn persoonlijke belangstelling voor het Tibetaans-Boeddhisme zich 
ontwikkeld heeft, hoe ik in contact gekomen ben met de kangling en waaruit 
mijn kennis hierover op het moment van vertrek bestond. Tevens wil ik in dit 
inleidend hoofdstuk aangeven waarom ik voor mijn specifieke werkwijze en 
presentatie van onderzoeksresultaten heb gekozen. 



Hoe ik door het Tibetaans Boeddhisme gefascineerd raakte 

Om met het eerste te beginnen moet ik teruggaan naar gebeurtenissen, die 
zich begin tachtiger jaren afspeelden, toen ik in het geheel nog niet bekend was 
met het Tibetaans-Boeddhisme. Ik had toen een droom, die me nog steeds zeer 
levendig voor de geest staat. In die tijd studeerde ik nog psychologie en had net 
het ouderlijk huis en de provincie verruild voor de grote stad. Kortom, voor 
mij een tijd van overgang, crisis en heroriëntatie. In mijn droom bevond ik me 
met mijn gitaar in de badkamer van mijn ouderlijk huis, bij ons thuis vanwege 
de akoestiek een geliefde plaats om te musiceren. Tussen mijn ouders en mij 
ontstond een woordenwisseling en boos, doch vastberaden verliet ik het huis. 
Met de gitaar onder mijn arm liep ik de wereld in en at een stukje paprika, 
waardoor ik in een andere bewustzijnstoestand kwam. Ik sloeg rechtsaf en de 
straat was hier vreemd stil. Ik bespeurde een onzichtbare aanwezigheid. 
Plotseling verscheen een woeste reus. Ik bevond me op verboden gebied en in 
niet mis te verstane bewoordingen gaf hij aan dat ik maken moest dat ik 
wegkwam. In een flits bevond ik me weer voor het huis. Daar naderde toen van 
de andere kant een tweede reus. Ongetwijfeld zijn tweelingbroer, maar deze was 
stukken vriendelijker gestemd. Hij liet me een groot masker zien dat hij in zijn 
handen droeg. In het linkeroog zat een rood bolletje. "Wat is dat?", vroeg ik. 
"That's the eye that sees", antwoordde hij met doordringende stem. Daarna 
bevond ik me weer in het huis, op zolder waar vroeger mijn kamer was. Alleen 
was het nu niet meer het ouderlijk huis, maar een soort gemeenschappelijke 
ruimte. Er bevond zich een groep mensen, die gezamenlijk teksten aan het 
zingen waren in een taal, die weliswaar ons schrift had, maar verder volkomen 
vreemd was. Wel was het me duidelijk dat het dezelfde taal was, als waar de 
woeste reus me in had aangesproken. Ook ik zat over de teksten gebogen en er 
werd me verteld dat ik, wat er ook gebeurde, ze altijd zou moeten blijven zingen. 
Toen ik wakker werd voelde ik een groot gewicht op me drukken, alsof de 
zwaartekracht ineens vijf keer zo groot was geworden. Het werd steeds erger en 
mijn benauwdheid werd zo groot, dat ik als enige maal in mijn leven dacht dat 
ik het loodje zou leggen. Ik moest alle zeilen bijzetten om het bewustzijn niet te 
verliezen, daarna ebde het weg, werd alles weer normaal en is het nooit meer 
teruggekomen. 

Waarom ik dit nu vertel, is omdat ik een aantal maanden later een 
documentaire over Tibet op de televisie zag, waarbij er op een gegeven ogenblik 
een afbeelding van een toornige godheid in beeld verscheen. Ik was met 
stomheid geslagen, want de gelijkenis met de reuzen in mijn droom was zo 
buitengewoon treffend. Hoe was het mogelijk dat de beeldentaal van een 
cultuur, die zo anders was als de mijne en die me op een oppervlakkig nivo zo 
bevreemdde, tegelijkertijd op een dieper nivo me dermate vertrouwd en bekend 
voorkwam, dat ik erdoor geschokt was? Vanaf dat moment heeft zich bij mij 
een levendige belangstelling voor het Tibetaans-Boeddhisme ontwikkeld. 

Uit onvrede over de manier waarop in de westerse psychologie mensen 
tot statistische gemiddelden werden gebombardeerd en de wijze waarop 
irrationele fenomenen als ziekte, stoornis en abnormaal werd geclassificeerd, 
zwaaide ik na een paar jaar om naar de antropologie. Het scheen mij toe dat in 



andere culturen door de traditie levendig gehouden idiomen bestonden, waarin 
het voor de leden van die cultuur mogelijk was om te communiceren over 
ervaringen, die in eerste instantie niet zo zeer rationeel-analytisch te verklaren 
zijn, maar waar wel patronen in herkenbaar zijn en die voor degenen die ze 
ondergaan hebben een dermate elementaire betekenis bezitten, dat ze gerekend 
worden tot het gebied van het sacrale, ofwel dat gebied waar de mens zijn mens
zijn op de meest primaire wijze bewust is en waar hij geneigd is dit goddelijk te 
noemen. 

Gezien het voorgaande scheen mij de Tibetaanse cultuur zo'n cultuur toe, 
waar nog een vocabulaire levendig is gehouden om te refereren aan dergelijke 
oerervaringen en waar de homo economicus nog niet die monopoliepositie 
heeft verworven als in onze westerse cultuur. Het was voor mij dan ook een 
logische zaak dat mijn afstudeeronderzoek over het Tibetaans-Boeddhisme zou 
moeten gaan. Aangezien ik nog niet wist hoe ik dit precies zou aanpakken 
maakte ik in het najaar van 1989 een oriëntatiereis naar India en Nepal. Omdat 
ik geen Tibetaans spreek, het in Tibet praktisch onmogelijk is om onderzoek te 
doen en omdat daar sinds de Chinese inval weinig meer is overgebleven van het 
Tibetaanse cultuurgoed, richtte ik mijn oog op de vluchtelingenkampen buiten 
Tibet en bezocht onder meer Dharamsala, Sarnath en Bodh-Gaya in India en 
Bodhnath en Pokhara in Nepal. 

Hoe ik met de Kangling in aanraking kwam 

In Pokhara aangekomen ging ik op zoek naar een Tibetaans kamp dat iets 
buiten de stad zou moeten liggen. Al zoekende verdwaalde ik in de omgeving 
en geïrriteerd zette ik me neer voor een uitspanning met goede koffie. Geen 
kamp, de weg kwijt en nog immer geen concreet idee voor mijn veldwerk. De 
zon ging onder en kleurde de besneeuwde toppen van de Annapurna oranje, 
rood en paars. Wat zou ik me eigenlijk nog druk maken om dat onderzoek? 
Daar wilde ik mijn reis niet door laten verpesten en ineens kon ik weer van de 
pracht der Himalaya genieten. Opgelucht ging ik weer op pad en kwam bij een 
Tibetaans winkeltje. Ik bleek in mijn dwaaltocht vlak bij het kamp te zijn beland 
en werd prompt uitgenodigd om twee dagen later aldaar de uitreiking van de 
Nobelprijs voor de Vrede aan de Dalai Lama mee te vieren. Ook wist ik weer 
waar ik was en vijf minuten later belandde ik bij een ander Tibetaans winkeltje, 
waar ik als door een magneet werd aangetrokken door een voorwerp dat in een 
vitrine lag. Het was een kangling. Het bot was prachtig gegraveerd met 
Boeddhistische symbolen en er stond een dansende kluizenaar op, die juichend 
een kangling in de lucht stak. Daar waar ooit een kniegewricht was, zat nu een 
kikkervel. De verkoper vertelde me dat dijbeentrompetten alleen gemaakt 
werden van meisjes, die tussen hun zestiende en achttiende jaar overleden 
waren. Hij vroeg er 5000 Nepalese roepies voor, toen zo'n 170 dollar. Een smak 
geld en hij leek in het geheel niet happig op een verkoop. Bovendien, een 
menselijk dijbeen kopen...? Meedoen aan een wereld waarin menselijke 
overblijfselen tot consumptieartikel worden? 

Hoe gek het ook moge klinken, het was voor mij liefde op het eerste 
gezicht of misschien eerder nog het eerste gehoor, want als je erop blies, kwam er 
een geluid uit dat letterlijk door merg en been ging en muziek is voor mij het 
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mooiste dat er is. De Tibetaanse verkoper zei me dat het bot zo'n drie generaties, 
negentig jaar, oud was en dat hij het van een yogi uit de bergen in het 
grensgebied met Tibet had. Na enig rijp beraad aan mijn kant en nog wat 
onderhandelen, kon ik het uiteindelijk voor 102 dollar meenemen. Cash, en of 
ik dat toch maar liever aan niemand wilde vertellen. Hij gaf me nog de raad om 
het bij de grens goed in te pakken, omdat de Nepalese douane nogal alert 
geworden is op antiek dat uit het land vertrekt. Als ik het niet doe, komt er 
morgen een rijke Amerikaan, die het even meeneemt en dan kan ik het maar 
beter kopen, was mijn gedachte hierover. 

Daar liep ik dan, met een stukje lijk in mijn zak, een derde dijbeen rijker. 
Mijn toestand op dat moment kan gerust verwilderd genoemd worden. 
Opgewonden, trillend op mijn benen, "culture-clash" in mijn innerlijk. De 
aantrekking tot de kangling had het dan toch gewonnen van de afstoting, het 
afgrijzen dat het hier mensenbeen betrof. Of zat het aantrekkelijke misschien 
juist wel in dit gevoel van huiver? In ieder geval welde daar onder de Nepalese 
sterrenhemel aan het meer van Pokhara een schuldgevoel in me op, 
voortkomend uit mijn Christelijke wortels of uit een nog dieper geworteld 
natuurlijk respect voor de doden, dat maakte dat ik spontaan in mijn gedachten 
mijn verontschuldigingen aanbood aan dat meisje, dat zo jong gestorven was en 
die kikker, wiens geschubte huid nu mijn kangling siert en de gelofte aflegde er 
de zorg voor te koesteren, die het verdient. De weerstand, die ik ondervond bij 
het idee nu letterlijk een stukje van het lichaam van iemand anders in bezit te 
hebben, kon ik overwinnen door mijzelf voor te houden dat ik de kangling 
slechts in bruikleen had, zoals anderen dat voor mij hadden en weer anderen dat 
mogelijk na mij zullen hebben. Hoewel daarna van tijd tot tijd de kangling nog 
in mijn rugzak brandde of hij nadrukkelijk in mijn kamer aanwezig was, was de 
zaak nu toch bezegeld en had ik vrede met mijn aanwinst. 

Nadat ik al weer maanden thuis was, deed zich nog een grappig voorval 
voor. Er kwam een in Londen studerende Afrikaan uit Kameroen bij mij op 
bezoek. Ik liet hem de kangling zien en hij was verbijsterd. Zoiets deed je toch 
niet? Wat een barbaren! In zijn land zou zoiets onmogelijk zijn, daar genoten 
de doden het hoogste respect. Het had iets bizars. Een ontgoochelde Afrikaan uit 
Kameroen zat in Amsterdam met een dijbeentrompet uit Tibet in zijn handen! 
Hij durfde hem nauwelijks aan te raken en gaf hem maar weer snel terug. "This 
must be very sacred to you", zei hij en dat kon ik beamen. 

In die tijd is ook het idee geboren om voor het onderzoek de kangling als 
uitgangspunt te nemen. Het idee was er ineens en was voor mij vervolgens zo 
vanzelfsprekend dat er geen enkele twijfel meer over bestond dat ik het zo moest 
gaan aanpakken. De dijbeentrompet als ingang voor een studie naar praktijk en 
ideologie van het Tibetaans-Boeddhisme achtte ik potentieel operationeel 
vruchtbaar, daar ik bij mijn speurtocht door de abstracte esoterische symboliek 
van het Tibetaans-Boeddhisme voortdurend zou kunnen terugkeren naar het 
concrete; namelijk het gebruik van de dijbeentrompet. De pure klank hiervan 
zag ik als de holle kern van de betekenisgeladen context van het 
Tibetaans-Boeddhisme, dat zich er in concentrische cirkels omheen ontvouwt. 
De dijbeentrompet als uitgangspunt voor onderzoek gold voor mij zowel als 
concreet aandachtsfocus, waar in een kort onderzoek mogelijk het een en ander 
over te achterhalen viel, en als katalysator van bredere betekenisvelden 
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eromheen, waarin het gebruik is ingebed. 

Toestemming voor onderzoek 

Weliswaar had ik nu mijn ingang voor het onderzoek, maar nog geen 
toestemming van de universiteit. Ik besloot Jojada Verrips te polsen, omdat hij 
me met zijn gedrevenheid en liefde voor de antropologie tijdens mijn studie het 
meest geïnspireerd had. Tevens leek hij me het meest open voor een meer 
experimentele en eigenzinnige aanpak. De eerste reactie op mijn verzoek tot 
begeleiding was: "Oh nee, jij bent veel te moeilijk". Daardoor niet af te schrikken 
en in het vertrouwen dat ik enige fascinatie met betrekking tot de beenfluit in 
zijn geest zou kunnen opwekken, kreeg ik het voor elkaar dat hij mijn 
onderzoeksvoorstel wilde lezen. Nee, hij beloofde niets. 

Na een week kwam ik terug voor de bespreking en klopte op zijn deur. Hij 
kwam net aanlopen en begon tot mijn verbazing in een soort nonsenstaal tegen 
me te praten: "Tsreboi sjenji ka ratabjo kelopaja nyetse", of iets dergelijks, zei hij 
tegen me, terwijl hij de deur van zijn kamer opende en me veelzeggend 
aankeek. Enigzins verward en niet wetend wat ervan te denken zei ik maar 
zoiets als: "Kromta bojo mrowo nyamkawitz" in een ijdele poging me aan zijn 
communicatie aan te passen. "Somtra bjojo knobo trojo perlewob" was het weer. 
"Begrijp je? Begrijp je het niet? Zo zal het je nu ook vergaan bij die Tibetanen 
daar!", zei hij. Ik begreep nu dat hij doelde op mijn onvermogen Tibetaans te 
spreken, en trachtte hem te verzekeren dat ik juist Dharamsala als plaats van 
onderzoek had uitgekozen, omdat daar een behoorlijk aantal Tibetanen Engels 
spreekt, en het daarom niet al te moeilijk zou zijn om zonodig een tolk te 
krijgen. Na het onderzoeksvoorstel verder doorgesproken te hebben zei hij: 
"Nou ja, ze zouden een pistool tegen mijn hoofd moeten zetten voor ik zelf dit 
onderzoek zou willen gaan doen, maar als jij het ziet zitten en er iets van denkt 
te kunnen maken, dan ga je je gang maar". De enige voorwaarde die hij stelde 
was dat er iets vän een vergelijkend kader over gebruik van mensenbeenfluiten 
in verschillende culturen in mijn verhaal terug te vinden moest zijn. Opgelucht 
en vastbesloten deze universitaire zegen als een motie van vertrouwen op te 
vatten, ging ik op weg. Nog steeds ben ik dankbaar voor het feit dat ik de ruimte 
kreeg mijn eigen koers uit te zetten. Zoals gezegd het project is inmiddels 
uitgegroeid van veldwerk en literatuuronderzoek naar afstudeerscriptie, naar 
meer veldwerk en literatuuronderzoek tot proefschrift. Door de aard van het 
onderzoek en hoe dit zich ontwikkelde is het vergelijkende aspekt in de loop der 
tijd op de achtergrond geraakt. In plaats daarvan raadde Dr. Verrips en ook 
Professor Kamstra me aan mijn 'reflexief' en 'dialogische' perspectief verder 
theoretisch te onderbouwen. 

Kritische vragen 

The anthropological dissertation, typically a straightforward 
analytical and descriptive account from fieldwork, is the ethnography that 
most anthropologists must write. Since the granting of professional 
credentials has depended on its evaluation, it has tended to be a 
conservative exercise. ' 
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Mijn uitgangspunt lijkt heel simpel: Zoveel mogelijk weten en begrijpen 
over de kangling, degenen die erop blazen, en de rituelen waarbij erop geblazen 
wordt. Hierbij hoort dan een vraag naar de historie van het instrument: Waar 
komt het vandaan? En een vraag naar betekenis: Waarom wordt erop geblazen, 
door wie en wanneer? Vragen vanuit fascinatie, gedreven door een wil tot weten 
en een zoektocht naar het waardevolle, met een wens om de essentie hiervan te 
kunnen communiceren middels een verhaal op schrift. Kortom, een klassiek 
project. 

Een kritische reflectie op dit schijnbaar simpele uitgangspunt brengt ons 
echter op een tweede spoor, een epistemologische onderstroom, waarop het hele 
onderzoek gedragen wordt. Deze onderstroom boven water te halen is 
noodzakelijk om te laten zien of hetgeen dit onderzoek pretendeert te zijn, dit 
ook werkelijk is, en voor wie? Voor degenen die op de dijbeentrompet blazen, of 
alleen voor mij? En wat betekent het voor de lezer? Of wordt dit altijd en alleen 
door haar/hemzelf bepaald en hebben noch ik noch de Tibetaans Boeddhistische 
meesters, die op de kangling blazen daar iets over te zeggen? Hoe zou ik hen zo 
direct mogelijk tot de lezer kunnen laten spreken? Misschien wordt door bloot te 
leggen wat er zich tussen de regels, achter de schermen van het beschreven 
onderzoek afspeelt, op een bepaalde, op dit moment nog niet geheel te overziene 
manier het proces van onderzoek duidelijker en daarmee ook het resultaat 
waarachtiger, of op zijn minst waarschijnlijker en naar ik. hoop inzichtelijker. Of 
is een mens tot een dergelijke zelf-kritiek niet in staat, en is er altijd een ander 
nodig om te zeggen wat men verhult en eigenlijk bedoelt te zeggen? We zullen 
zien, mij rest echter geen andere keuze dan gewag te doen van een kritische 
reflectie op object, subject en proces van kennisproduktie. Ik wil proberen mijn 
kaarten open op tafel te leggen. 

Als mens en als antropoloog streef ik naar transparantie, doorzichtigheid 
om zo mogelijk inzicht over te kunnen dragen, als wel als inzicht in de geest van 
de lezer uit te lokken. Immers als schrijver/onderzoeker ben ik het luik tussen 
lezer en het object van onderzoek. Ik ben het medium, zowel gids als 
poortwachter, ik neem de lezer bij de hand en zeg "moet je dit zien" en "moet je 
dat zien", maar ook vaak impliciet en niet altijd bewust "daar hoef je niet te 
kijken" en "dit is niet belangrijk". Dat neemt een zekere verantwoordelijkheid 
met zich mee. Het woord, en zeker het geschreven woord heeft altijd macht 
gehad, en macht kan gevaarlijk zijn. Telkens weer dien ik me daarom af te 
vragen wat het doel van mijn activiteit ook alweer is en moet ik mijn motivatie 
controleren. 

Wanneer een Tibetaanse lama ondericht geeft in de Dharma, de leer van 
de Boeddha, begint hij traditiegetrouw iedere keer weer eerst te spreken over de 
houding en de motivatie waarmee we naar het onderricht dienen te luisteren, 
zodat we het in ons op kunnen nemen en op de juiste wijze begrijpen. Een 
hardnekkige gewoonte te vergeten maakt het mensen noodzakelijk telkens weer 
de motivatie en de innerlijke houding in herinnering te roepen en deze zonodig 
te corrigeren. Aangezien dit schrijfsel de pretentie heeft op een bepaalde manier 
kennis over te dragen en inzicht op te roepen, begin ik hier met uiteen te zetten 
wat de houding en motivatie is waarmee het geschreven is. Als ik uiteenzet hoe 
het geschreven is, zijn hier wellicht voor de lezer aanwijzingen te vinden hoe 

13 



het te lezen. De vraag is hoe word ik als schrijver, onderzoeker, antropoloog 
transparant en wat en waar zijn daarbij de beperkingen? Is transparantie 
überhaupt wel mogelijk? En zo ja, in hoeverre dan en wie bepaalt dat? Aan de 
hand van enige reflecties en een aantal citaten, wil ik mijn historisch bepaalde 
positie binnen de geschiedenis van de antropologiebeoefening duidelijk 
proberen te maken. 

Over veldwerk, spreken en schrijven 

No longer a marginal, or occulted, dimension, writing has emerged 
as central to what anthropologists do both in the field and thereafter. The 
fact that it has not until recently been portrayed or seriously discussed 
reflects the persistence of an ideology claiming transparency of 
representation and immediacy of experience. Writing reduced to method: 
keeping good field notes, making accurate maps, "writing up" results.2 

In het Boeddhisme tracht men bevrijding uit de voortdurende cyclus van 
dood-en-wedergeboorte te bewerkstelligen. Daarbij gaat men uit van de eenheid 
van methode en wijsheid. Doel en weg komen zo samen te vallen. Het 
bevrijdingsproces neemt een aanvang bij de eerste realisatie van onvrijheid. 

In de antropologie tracht men kennis over de levenswijze van andere 
culturen te verkrijgen. Als instrument hanteert men daarbij meestal de 
participerende observatie tijdens het veldwerk. Het resultaat verschijnt soms als 
film, maar meestal als een geschreven tekst. Schrijven zit reeds in het woord 
"etno-grafie" en vormt dus een belangrijk onderdeel van de antropologische 
activiteit. Ook hier hangt het resultaat samen met de methode die men hanteert. 
Dit resultaat komt echter pas tot stand als de antropoloog reeds weer lang veilig 
thuis zit. Daar worden de teksten geconstrueerd of de film gemonteerd. Het 
"hier en nu" van het veldwerk wordt tot een "daar en toen". Maar al te vaak 
blijkt dan dat in het eindresultaat dat in boekvorm op de markt verschijnt 
weinig meer is terug te vinden van het proces waarin dit produkt tot stand 
kwam. Vanuit een streven naar objectiviteit neemt de antropoloog afstand van 
zijn ervaring en verwordt zijn onderzoek vaak tot een monoloog, die soms meer 
zegt over de onderzoeker dan over het volk dat hij beschrijft. Veldwerk doen is 
echter een proces van communicatieve interactie, waarin de dialoog tussen 
onderzoeker en zijn informanten, alswel als toevallige gebeurtenissen, een 
samenloop van omstandigheden, een belangrijke rol spelen. Het zal duidelijk 
zijn dat persoonlijke grillen, irrationele en intuïtieve motivaties zich hierbij 
vermengen met wel overwogen rationele gedachten en beslissingen. 

Sinds de jaren zestig spreekt men over een crisis in de antropologie, welke 
zich ondermeer heeft geuit in een representatiecrisis van de ervaring in schrift. 
Het dekolonisatieproces, de publikatie van de dagboeken van Malinowski, vader 
der methode van participerende observatie, en de rel rond de boeken van 
Castaneda en Donner hebben onder meer deze crisis uitgelokt.3 Sindsdien geeft 
het "er geweest zijn" geen voldoende recht van spreken meer en is de mythe der 
naïeve objectiviteit ook in de antropologie doorgeprikt. De filosofie van het 
'moderne' denken en het daarmee samenhangende beeld van een positivistische 
wetenschapsbeoefening, waarbij het subject in staat is middels de rede de wereld 
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te beschrijven en verklaren is ontmaskerd als een ideologie van uitbuiting en 
onderdrukking. Terwijl de verheffing van de rede tot het kennisinstrument bij 
uitstek een poging was om af te rekenen met 'mythisch denken', ontsnappen de 
adepten van de rede zelf niet aan nieuwe mythevorming.4 Deze kritiek was in 
feite eind 19e eeuw reeds door Friedrich Nietzsche geformuleerd: 

Wij zijn het en niemand anders die de oorzaken, het na-elkaar, het 
voor-elkaar, de relativiteit, de dwang, het getal, de wet, de vrijheid, de 
logische grond, het doel verzonnen hebhen; en als we deze tekenwereld als 
'op zichzelf' toedichten aan en vermengen met de dingen, dan gaan we 
eens te meer te werk zoals we altijd al te werk zijn gegaan, namelijk 
mythologisch.5 

Als ik mijzelf tracht te situeren binnen het wetenschappelijk gesprek, dat 
op universiteiten over de hele wereld wordt gevoerd over de ontwikkeling, 
mogelijkheid, betekenis en zelfs wenselijkheid van een culturele antropologie, 
zoek ik naar referentiepunten binnen dit discours. Mijn ingang en 
referentiepunt blijkt dan toch vaak het werk van Clifford Geertz te zijn, die 
binnen het antropologisch wetenschappelijk vertoog met betrekking tot het 
ontmaskeren van de mythe der objectiviteit een grote rol heeft gespeeld. Niet 
Geertz omdat ik 'Geertziaan' zou zijn, of het door sommige vermeend 
programmatische karakter van zijn interpretatieve benadering wil uitdiepen en 
toepassen op mijn eigen onderzoek, maar omdat op de een of ander manier zijn 
woorden, ik ken de man verder niet, "good to think with" zijn, om ook meteen 
maar die andere grootmeester te parafraseren.6 Dus hulde, maar ook kritiek! Het 
is niet mijn bedoeling om hier een diepgaande en volledige bespreking van 
Geertz' werk te geven, noch van alle kritiek en discussie die dit heeft 
gestimuleerd. Daar gaat het me hier niet om en is elders reeds door anderen 
gedaan.7 Hier wil ik slechts een aantal aspecten van zijn werk en zijn kritici naar 
voren halen om op die manier mijn eigen positie binnen het antropologisch 
vertoog te verhelderen inzoverre dat van toepassing is op mijn onderzoek naar 
de kangling. 

Interpretatieve Antropologie 

Geertz staat in de antropologie naast zijn kritiek op wetenschappelijk 
positivisme en naïef empirisme, met name bekend om de introductie van de 
hermeneutische cirkel, - 'descriptie', 'narratie', 'reflectie' en 'interpretatie' -, 
binnen de etnografische praktijk. Hij is één van die antropologen die er expliciet 
op gewezen heeft dat bij het beschrijven van een waarneming de interpretatie 
van de waarnemer reeds in die beschrijving aanwezig is. Cultuur definieert hij 
als: 

An historically transmitted pattern of meaning embodied in 
symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by 
which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about 
and attitudes toward life.8 
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Cultuur is voor Geertz niet zo maar een creatie van de mens, maar 
cultuur creëert als het ware ook de mens. Een mens zonder cultuur is voor hem 
niet zo zeer een naakte mens, maar in het geheel geen mens. Wat de mens tot 
mens maakt, is het feit dat hij zich bewust is van zichzelf en de wereld en dat hij 
dit weet. Dieren zijn dermate strak voorgeprogrammeerd, dat zij zich als het 
ware 'vanzelf' aanpassen aan veranderingen in hun omgeving en 'slechts' 
instinctief handelen. Het genetisch materiaal van de mens lijkt wat losser in 
elkaar te zitten en om zich nu te kunnen oriënteren in zijn waarnemingswereld 
en om zodoende de existentiële angst, die het bestaan met haar onzekerheden 
met zich meebrengt te reduceren, kent de mens betekenissen toe aan deze 
waarnemingswereld en zijn eigen rol daarin. 

Geertz ziet cultuur als een ideationeel systeem, waarbij met name religie 
zowel een model van de wereld geeft; een metafysica, alswel een model voor; 
een daaruit voortvloeiende en bevestigende ethiek, die richtlijnen geeft voor het 
juiste gedrag. Dit resulteert in een wereldbeeld dat het feitelijk handelen, het 
gedragspatroon en daarmee de sociale structuur bepaalt. Religie vat hij op als: 

A systems of symbols which acts to establish powerful, pervasive, 
and long-lasting moods and motivations in men by formulating 
conceptions of a general order of existence and clothing these conceptions 
with such an aura of/actuality that the moods and motivations seem 
uniquely realistic.9 

Volgens Geertz zijn mensen religieus, omdat ze niet kunnen tegen de 
chaos, die dreigt, wanneer zij stuiten op grenzen; grenzen aan kennis 
(intellectueel), lijden en pijn (emotioneel), of rechtvaardigheid (ethisch). In 
religies wordt een bijzondere plaats aan het ritueel toegekend, omdat daarin: 

The word as lived and the world as imagined, /used under the 
agency of a single set of symbolic f onus, turn out to be the same world.10 

De religieuze stemmingen die tijdens een ritueel ervaren worden, kunnen 
als voedingsbodem dienen van motivaties die mensen tof een bepaald ethisch 
gedrag aanzetten. Een mythe wordt tijdens het ritueel tot feitelijkheid. Mythen, 
die in een model van de wereld voorzien, oefenen dus tijdens het ritueel een 
dusdanige invloed op haar deelnemers uit, dat ze niet alleen het ideële, maar 
ook het feitelijke gedragspatroon beïnvloeden, ook nadat het eigenlijke ritueel 
reeds is afgelopen en de deelnemers naar hun dagelijkse bezigheden zijn 
teruggekeerd. 

Naast een religieuze wereldbeeld onderscheidt Geertz overigens ook nog 
andere; zoals een esthetisch, een historisch, een 'common sense', alsook een 
wetenschappelijk. Hij neemt hiermee afstand van de denkers uit de tijd van de 
Verlichting, die het wetenschappelijk wereldbeeld gebaseerd op de Rede wilden 
verheffen boven ieder ander beeld van de wereld om zodoende af te rekenen 
met de 'mythisch denkende' mens, om het tijdperk van de door de Rede geleide 
'moderne mens' in te luiden. In dit opzicht misstaat het predikaat 'post-modern' 
Geertz' benadering dan ook niet. 
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Met zijn interpretatieve benadering wil Geertz de 'native's point of view' 
begrijpen, in de zin van 'verstehen' van Weber. Daarbij denkt hij als 
antropoloog mee te kunnen kijken over de schouder van de 'native' bij de 
interpretatie van de gebruikte symbolen om zo zijn ethos te kunnen 
doorgronden, waaraan de sociale structuur haar betekenis ontleent. "Analysis is 
the sorting out of structures of signification and determining their social ground 
and impact. "".Een symbool is volgens Geertz een voertuig van een opvatting, 
en die opvatting is de betekenis van het symbool. Cultuur beschouwt hij als een 
tekst, die je kunt lezen. Daarbij poogt hij zoveel mogelijk culturele 
verschijnselen in een inheems begrippenkader weer te geven en laat de 
theorievormende waarde van algemene uitspraken afhangen van het specifieke 
onderzoeksonderwerp. Zijn cultuurconcept is in essentie semiotisch: 

Believing with Max Weher, that man is an animal suspended in 
webs of significance he himself has spun, I take culture to be those webs, 
and the analysis of it to be therefore not an experimental science in search 
of law, but an interpretive one in search of meaning.12 

Uiteindelijk is het de antropoloog die het geheel van verzamelde 
gegevens achter zijn schrijftafel in een kader plaatst; de interpretaties 
interpreteert. Zo gezien is het doel van de antropologie volgens Geertz "the 
enlargement of the universe of human discourse." I 3 Dit is overigens niet het 
enige doel dat hij noemt - onderricht, amusement, praktische raadgevingen, 
morele vooruitgang en het ontdekken van natuurlijke orde in menselijk gedrag, 
noemt hij als andere; bovendien is de antropologie niet de enige discipline die 
hier naar streeft. Het is echter wel een doel waar een semiotisch concept van 
cultuur buitengewoon goed geschikt voor is. 

As interworked system of construable signs (... symbols), culture is 
not a power, something to which social events, behaviors, institutions, or 
processes can be causally attributed; it is a context, something within which 
they can be intelligibly - that is, thickly - described.14 

Een 'descriptie' van een cultuur is feitelijk een 'inscriptie', omdat de 
interpretatie van de waarnemer reeds in zijn beschrijving ligt opgesloten. Iedere 
beschrijving van een waar-neming is dus in feite een waar-mening! Geertz 
noemt dit "Thick Description", een term die hij overgenomen heeft van de 
filosoof Ryle. Het gevolg hiervan is dat de interpretatieve studie van een 
semiotisch concept van cultuur een etnografische bewijsvoering impliceert, die 
in wezen discutabel is. Antropologie, tenminste interpretatieve antropologie, is 
voor Geertz een wetenschap "whose progress is marked less by a perfection of 
consensus than by a refinement of debate.",5 Antropologische beschrijvingen 
noemt hij fictie in de zin van "fictio", dat wil zeggen van constructies door de 
antropoloog, die daarom echter nog niet onwaar of zomaar uit de duim gezogen 
hoeven te zijn. We hebben het hier immers wel degelijk over geleefde ervaring 
en mensen van vlees en bloed. Geertz stelt daarbij dat nimmer uit het oog 
verloren mag worden dat antropologische beschrijvingen zelf reeds 
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interpretaties zijn en bovendien van de tweede of derde orde. Alleen een 
"native" interpreteert vanuit de eerste hand; het is immers zijn cultuur. 

Anthropological writings.... are, thus, fictions; fictions in the sense 
that they are 'something made', something fashioned' - the original 
meaning of 'fictio' - not that they are false, unfactual, or merely 'as if' 
thought experiments.16 

De "Literary Turn" 

Met een dergelijke optiek, ver verwijderd van de idealen der 
posit ivistische wetenschap en criteria zoals 'bet rouwbaarheid ' en 
'controleerbaarheid', problematiseert Geertz de autoriteit waarmee de 
antropoloog over zijn onderwerp spreekt en daarmee ook diens schrijverschap. 
In zijn boek "Works and Lives" (1988) stelt Geertz zich de vraag naar de waarde 
en legitimiteit van antropologische teksten. Immers, antropologische feiten 
worden altijd gepresenteerd in de vorm van een tekst en niet, zoals bijvoorbeeld 
in de natuurwetenschappen, door middel van een in principe voor iedereen 
herhaalbaar experiment. Wat is er nu de oorzaak van dat we eerder bereid zijn de 
ene auteur te geloven dan de andere? Wat voor recht van spreken heeft hij en 
waar haalt hij zijn overtuigingskracht vandaan? 

Geertz ziet als kernprobleem van de antropologische kennisproduktie, hoe 
een autobiografische ervaring (c.q. het doen van veldwerk, "Being There") zo te 
verwoorden, dat het resulteert in een tekst die de individuele subjectieve waarde 
overstijgt. Hij is van mening dat datgene wat de tekst beschrijft, sterk afhangt 
van hoe door middel van taal de ervaring vorm wordt gegeven. Een analyse van 
de stijl en retorische middelen van de auteur kan daardoor een revisie van de 
door hem in de tekst beschreven antropologische feiten impliceren. 

Naar aanleiding van het werk van Barthes en Foucault maakt Geertz een 
onderscheid tussen een schrijver en een auteur. Een schrijver produceert een 
tekst en gebruikt daarbij taal als middel, maar een auteur doet meer. Hij schept 
met zijn werk een traditie, een theorie, een model voor anderen. Volgens 
Barthes is het iemand die "radically absorbs the world's why in a how to 
write".17 Voor de auteur is taal niet slechts een middel, maar zij heeft ook een 
constituerende functie bij het leven van de ervaring; taal is voor hem een praxis. 

Deze aandacht voor taal als praxis, die de laatste jaren culmineerde in een 
aandacht voor de etnografische praktijk als schrijven, is een direct gevolg van de 
kritische bezinning op de antropologie, die begon in de jaren zestig. De uit deze 
crisis voortgekomen 'literary turn' vervult sommige positivisten met afgrijzen, 
maar niet iemand als Geertz. 

"{What] has become irreducibly curious," the meta-ethno grapher 
Clifford has written (though perhaps what he meant to say ivas 
"dubious"), "is no longer the other, but cultural description itself".18 

Geertz vraagt zich af hoe een tekst te construeren, die enerzijds intiem 
betrokken is met het object van studie en anderzijds koele distantie bewaart; 
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"how to sound like a pilgrim and a cartographer at the same time?" 19 Hij stelt 
daarbij dat wanneer door het opbouwen van een vertrouwensrelatie (rapport) de 
afstand tussen object en subject tot op zekere hoogte overwonnen is, de relatie 
tussen auteur en en tekst nog niet vanzelfsprekend zonneklaar is. Wat is nu in 
deze post-moderne tijd de handtekening van de auteur-antropoloog in zijn 
geproduceerde tekst? Ofwel wat is de signatuur in de significatie? Hij meent dat 
dit geen psychologisch probleem is, maar een literair: 

Negotiating the passage from what one has been through 'out 
there' to what one says 'back here', is not psychological in character. It is 
literary. It arises for anyone who adopts ... the I-ivitnessing approach to the 
construction of cultural descriptions.20 

Geertz stelt dat reeds lang voor het publiek verschijnen van zijn 
geruchtmakende dagboeken Malinowski reeds het vraagstuk rondom de 
autoriteit die een onderzoeker zich aanmeet (dan wel toegeschreven krijgt) om 
een andere cultuur te kunnen beschrijven, en die gebaseerd is op het simpele feit 
dat hij of zij 'daar geweest is', in zijn meest radicale vorm naar voren had 
gebracht. 

He projected at once (never mind how fully he practised it) a mode 
of research that, at its limits anyway, virtually erases, or claims to, the 
affective distance between the observer and the observed, and a style of 
analysis (never mind how consistently he pursued it) that at its limits, 
renders that distance, or pretends to, near absolute. The tension between 
what are, in the end, the archetypal moments in ethnographical 
experience, soaking it up and writing it down, was thus raised to an 
extraordinary pitch.21 

De huidige generatie antropologen heeft weliswaar nog steeds dezelfde 
veldwerkidealen, maar kan niet meer in vol vertrouwen afstand nemen en 
analytische uitspraken doen zonder zich eerst af te vragen hoe je kan weten dat 
datgene wat je over een andere levenswijze zegt, ook feitelijk zo is.22 

At the same time as the moral foundations of ethnography have 
been shaken by decolonization on the Being There side, its epistemological 
foundations have been shaken by a general loss of faith in received stories 
about the nature of representation, ethnography or any other, on the Being 
Here side.2-1 

'Participerende observatie' blijkt volgens Geertz geen methode te zijn, 
doch slechts een wens, in plaats daarvan signaleert hij een literair dilemma; 
'part iciperende beschrijving'.24 Doordat de antropoloog als waarnemer 
betrokken is op het object van studie en hij zijn eigen waarnemingsinstrument 
vormt, krijgt de reconstructie van het veldwerk het karakter van een 
autobiografie. 
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The problem ... is to represent the research process in the research 
product; to write ethnography in such a way as to bring one's 
interpretations of some society, culture, way of life, or whatever and one's 
encounters with some of its members, carriers, representatives, or 
whomever into an intelligible relationship. Or, quickly to refigure it again, 
before psychologism can set in, it is how to get an I-witnessing author into 
a they-picturing story. To commit oneself to an essentially biographical 
conception of Being There, rather than a reflective, an adventural, or an 
observational one, is to commit oneself to a confessional approach to text-
building.25 

Reflexieve Antropologie 

Ik ben van mening dat Geertz met zijn werk een heleboel zeer belangrijke 
punten met betrekking tot antropologie beoefening naar voren heeft gebracht. In 
de praktijk tonen zijn eigen boeken echter toch slechts het eindresultaat van een 
onderzoek en dragen zij vooral het karakter van een monoloog. Zoals zo vaak 
verdwijnen daardoor de concrete personages en verwijdert de tekst zich daardoor 
van het leven. Terecht is hier kritiek op gekomen van mensen als Fabian, 
Schölte en Tedlock, die spreken over een reflexieve of kritische antropologie, 
waarin dialoog, communicatieve interactie en intersubjectiviteit centraal staan. 
In de woorden van Bob Schölte: 

Ethnographie data are ... the restât of a dynamic proces, a 
symphatetic identification, and a creative production ... If so, a 
descriptively meaningful ethnography presupposes a dialectical and 
constitutive relation of exchange and communication. 26 

Volgens mensen als Fabian en Schölte dient de etnografie niet zo zeer 
representatie te zijn, maar eerder de weerslag te vormen van de confrontatie 
tussen de onderzoeker en zijn onderzoeksontwerp. Schölte verwijt Geertz 
ideologische mystificatie: 

One cannot merely define men and women in terms of the webs of 
significance they themselves spin, since a select few do the actual spinning 
while the vast majority is simply caught.27 

Hij stelt met zijn neo-marxistische kritiek dat Geertz precies die vragen 
verzuimt te stellen, die centraal staan bij praxistheorie. Niet alleen: "Wat wordt 
als betekenisvol beschouwd?" Maar ook: "Hoe wordt betekenis gevormd? Door 
wie? Voor wie? Ten koste van wie? En hoe wordt betekenis gehandhaafd, 
verdeeld en gecontroleerd? Door consensus of door dwang?" Keesing maakt een 
belangrijke opmerking in dat opzicht: "...Cultures are webs of mystification as 
well as signification." 28 Schölte concludeert dat Geertz' semiotiek context 
(politieke legitimering) reduceert to tekst (symbolische betekenis) en dialoog 
(communicatieve praxis) tot monoloog (etnografische beschrijving). Geertz 
verzuimt om Marx met Weber te verenigen, ofwel produktie met betekenis en 
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praxis met interpretatie.29 

Een probleem bij Geertz' benadering is hoe de lezer inzicht krijgt in het 
proces van interpreteren, want Geertz zelf lijkt in zijn interpretaties ten onder te 
zijn gegaan. Hij zegt: "iemand ziet het, of hij ziet het niet", daarbij waarschijnlijk 
refererend aan Gilbert Ryle die zegt dat waarneming (en dus interpretatie!) in het 
geheel geen proces is, maar altijd onmiddellijk is. Het moment van interpretatie 
zelf is niet aan te wijzen.30 De beschrijving van een cultuur is echter een geheel 
van zeer complexe interpretaties en Geertz verschilt niet van de door hem 
bekritiseerde voorgangers in het feit dat we niets merken bij zijn 
onderzoeksbeschrijvingen van zijn twijfels, worstelingen en feitelijke interacties 
met bestaande individuen met een naam, een stem en een persoonlijkheid. Als 
representatie van onderzoek schotelt hij ons een - weliswaar meestal esthetisch 
fraai - eindprodukt voor. Maar wanneer deze vorm van 'controleerbaarheid', 
waarbij de auteur in zelf-reflexie met bekentenissen naar buiten treedt, plaats 
moet maken voor de esthetiek of de duidelijkheid van het verhaal, dan dreigt 
het gevaar van oversimplificatie, zodat de descriptie en hetgeen het beschrijft 
zoveel van elkaar gaan verschillen dat de herkenning van het een in het ander 
niet meer plaats vindt, en dat is iets dat hijzelf ook niet schijnt te willen. 

If anthropological interpretation is constructing a reading from 
what happens, then to divorce it from what happens - from what in this 
time and in that place, specific people saxj, what they do, what is done to 
them, from the whole vast business of the world - is to divorce it from its 
applications and to render it vacant.*1 

Kritische zelf-reflexie is voor wetenschappers, en ieder weldenkend mens, 
een noodzakelijke voorwaarde om hun eigen rol te kunnen doorschouwen met 
betrekking tot een kenobject. Wij kunnen de ander niet bestuderen zonder ook 
onszelf te bestuderen. Niet door het verzwijgen, maar door explicitering van de 
rol van de schrijvende waarnemer is er een mogelijkheid de geslotenheid van de 
hermeneutische cirkel open te breken tot een als het ware spiraalvormige 
struktuur. Op deze wijze kan het voor de lezers inzichtelijk worden hoe een 
waarnemer tot zijn interpretaties is gekomen, en dus hoe de interpretator 
geïnterpreteerd dient te worden, zodat de uiteindelijke visie niet 'zomaar een 
interpretatie' betreft. Subjectiviteit vormt zo gezien een voorwaarde voor 
'objectiviteit' om te kunnen komen tot intersubjectiviteit. 

De subjectieve beleving van de veldwerkervaring wordt door veel 
antropologen als zeer wezenlijk ervaren, maar wordt in het uiteindelijke 
produkt, de etnografie, meestal weggemoffeld om te kunnen voldoen aan een 
verinnerlijkte standaard van 'objectieve beschrijving'. Een door het voor een 
goed deel op 'modern vooruitgangsdenken' en natuurwetenschappelijkheid 
gebaseerd onderwijssysteem schept nog steeds bij veel antropologen een angst 
'onwetenschappelijkheid' te worden verweten, die creatief schrijven blokkeert. 
Zo signaleert Pratt een conflikt tussen de subjectieve ervaring van het veldwerk 
en de verwachting dit objectief te moeten beschrijven. 
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Fieldivork produces a kind of authority that is anchored to a large 
extent in subjective, sensuous experience. One experiences the indigenous 
environment and lifeways for oneself, sees with one's own eyes, even 
plays some roles, albeit contrived ones, in the daily life of the community. 
But the professional text to result from such an encounter is supposed to 
conform to the norms of a scientific discours whose authority resides in 
the absolute effacement of the speaking and experiencing subject. 

In terms of its own metaphors, the scientific position of speech is 
that of an observer fixed on the edge of a space, looking in and/or down 
upon what is other. Subjective experience, on the other hand, is spoken 
from a moving position already within or down in the middle of things, 
looking and being looked at, talking and being talked at. To convert 
fieldwork, via field notes, into formal ethnography requires a tremendous 
difficult shift from the latter discursive position (face to face with the 
other) to the former.32 

Misschien wordt het tijd dat de standaard van wat formele etnografie is, 
zich aanpast aan wat er zich eigenlijk in het veld afspeelt, in plaats van te 
voldoen aan imaginaire eisen die hierop geprojecteerd worden. Ook James 
Clifford ziet een spanningsveld tussen veldwerkervaring en het beschreven 
resultaat van onderzoek in tekst: 

Since Malinowski's time, the "method" of participant-observation 
has enacted a delicate balance of subjectivity and objectivity. The 
etnographer's personal experiences, especially those of participation and 
empathy, are recognized as central to the research process, but they are 
firmly restrained by the impersonal standard of observation and 
"objective" distance. In classical ethnographies the voice of the author was 
always manifest, but the conventions of textual presentations and reading 
forbade too close a connection between authorial style and the reality 
presented. ... The subjectivity of the author is separated from the objective 
referent of the text. At best, the author's personal voice is seen as a style in 
the weak sense: a tone, embellishment of facts. ... States of confusion, 
violent feelings or acts, censorships, important failures, changes of course, 
and excessive pleasures are excluded from the published account.33 

De laatste jaren is er meer en meer kritiek gekomen op een tendens om 
een scheiding te maken tussen 'formele etnografie', het kwasi wetenschappelijk 
boekwerk waarop men bijvoorbeeld promoveert, en de zogenaamde 
bekentenisliteratuur, publikatie van dagboeken en borrelpraat, waarin men 
vertelt 'hoe het nou werkelijk toeging'. Rabinow roept op om ook de subcultuur 
van antropologen op de universiteiten aan een onderzoek te onderwerpen. 

We know that one of the most common tactics of an elite group is 
to refuse to discuss - to label as vulgar or uninteresting - issues that are 
uncomfortable for them. When corridor talk about fieldwork becomes 
discourse, we learn a good deal. Moving the conditions of production of 
anthropological knowledge out of the domain of gossip - where it remains 
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the property of those around to hear it - into that of knowledge would be a 
step in the right direction.34 

Johannes Fabian stelt dat bij antropologisch onderzoek 'objectiviteit' niet 
zo zeer ligt in de logische consistentie van een theorie of de gegevenheid van 
data, maar in de grondslag van menselijke intersubjectiviteit, die bereikt wordt 
door deel te nemen aan een context van communicatieve interactie door middel 
van het ene medium dat zo'n context representeert en constitueert, namelijk 
taal.3s Hij heeft gewezen op het tijdsaspect van de contradictie tussen de praktijk 
van het veldwerk en hoe hier in de etnografie over geschreven en 
getheoretiseerd wordt. 

An aporetic split between recognition of coevalness in some 
ethnographic research and denial of coevalness in most anthropological 
theorizing and writing.36 

Deze ongelijktijdigheid heeft bijgedragen aan een stereotyp wij-versus-zij 
denken waarmee in de antropologie haar object van studie geschapen is. De 
creatie van een duidelijk omschreven ander heeft in het verleden meermalen 
voor legitimering van westerse dominantie gezorgd. 

Time, much like language or money, is a carrier of significance, a 
form through which we define the content of relations between the Self 
and the Other. Moreover... Time may give form to relations of power and 
inequality under the conditions of capitalist production.37 

Fabian signaleert een paradigmatische structuur in de relaties; 
geciviliseerd staat tot wild, - als heden tot verleden, - als subject tot object.38 In 
het streven naar een objectieve wetenschap werd bewust, dan wel onbewust, 
afstand geschapen, zowel in ruimte als in tijd, om de levenswijze van het "object 
van studie" te kunnen verklaren zonder dat de rol van het subject daarbij 
betrokken werd. Niet alleen strukturalisten, maar ook cultuurrelativisten 
ontkenden in feite de gelijktijdigheid van onderzoeker en onderzochten door 
hun veronderstelling dat iedere cultuur in zijn eigen tijdsconcepties zit 
opgesloten. Daarmee wordt echter de epistemologische basis van het veldwerk 
ontkend. Deze is immers de ontmoeting tussen subject en object welke een 
gemeenschappelijke ervaring constitueert in een gedeelde tijd. Clifford merkt op 
dat: 

Anthropological fieldwork has been presented as both a scientific 
"laboratory" and a personal "rite of passage". The two metaphors capture 
nicely the discipline's impossible attempt to fuse objective and subjective 
practices. Until recently, this impossibility was masked by marginalizing 
the intersubjective foundations of fieldivork, by excluding them from 
serious ethnographic texts, relegating them to prefaces, memoirs, 
anecdotes, confessions, and so forth. Lately this set of disciplinary rules is 
giving way. The new tendency to name and quote informants more fully 
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and to introduce personal elements into the text is altering ethnography's 
discursive strategy and mode of authority. Much of our knowledge about 
other cultures must now be seen as contingent, the problematic outcome 
of inter subjective dialogue, translation, and projection. This poses 
fundamental problems for any science that moves predominantly from 
the particular to the general, that can make use of personal truths only as 
examples of typical phenomena or as exceptions to collective patterns.39 

De "Dialogical Turn" 

Door te spreken over "etnography as communication" intensiveert Fabian 
de problematiek van de stroming sociolinguïsten, die in de jaren '60 opkwam 
naar aanleiding van het werk van Dell Hymes.40 Zij spraken over "ethnography 
of communication", of ook wel over de "etnography of speaking", daarbij 
referend aan de Saussure's onderscheidt tusses "Langue" en "Parole". Terwijl 
'objectivistische' linguïsten vooral aandacht schonken aan de onbewuste 
werking van de abstracte taalstruktuur ("Langue"), letten sociolinguïsten meer 
op hoe taal in een spreeksituatie ("speech event") gebruikt wordt, dus meer op 
"Parole".41 

Hymes vraagt aandacht voor de complexiteit van verbaal gedrag en haar 
verwevenheid met sociale setting. Hij hoopt de mate te kunnen bepalen waarin 
spraakverschillen geconditioneerd worden door sociale verschillen. 
Spraakverschillen vormen soms de meest toegankelijke sleutel voor een 
onderzoeker om de aard van sociale relaties te bepalen. Hymes werk heeft een 
aandachtverschuiving ingeluid van wat Chomsky "linguistic competence" 
noemt naar "linguistic performance". Dit heeft ook zijn weerslag gehad binnen 
de antropologie. Volgens Bauman is de essentiële taak van een "etnography of 
performance": 

To determine the culture-specific constellations of communicative 
means that serve to key performance in particular communities."42 

Onder invloed van het werk van Fabian, Hymes en Bauman heeft Dennis 
Tedlock in'The Spoken Word and the Work of Interpretation" (1983) een poging 
gedaan om uit het schriftcentrisme van de antropologie te breken. Hij komt tot 
de conclusie dat aandacht voor het gesprek er onvermijdelijk toe leidt dat "the 
ethnographer of speaking must sooner or later become a speaking 
ethnographer. "43 

Tedlock wil afstand nemen van 'tekst-gecentreerde' benaderingen, die de 
dialektische relatie tussen onderzoeker en onderzochten reduceren tot een 
monoloog van de etnograaf, die vaak ook nog de pretentie heeft te streven naar 
objectiviteit, maar waarbij de rol van de betreffende onderzoeker echter 
verzwegen wordt. In plaats van deze wat Tedlock analoge ("ana-logical = talking 
over, talking beyond, talking later") traditie noemt, pleit hij voor een directe 
weergave van de dialoog ("dia-logical = talking across") tussen informanten, 
publiek en onderzoeker. 

Tedlock's wapen is de taperecorder en hij bespreekt uitgebreid de 
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mogelijkheden van gebruik en de moeilijkheden bij de transcriptie van tape 
naar schrift. Daarbij legt hij de nadruk op paralinguïstische fenomenen - zoals 
tempo, nadruk, klemtoon, toon, etc. - bij de interpretatie van de betekenis van 
het gesproken woord. Als hulpmiddel bij de transcriptie van band naar boek 
heeft hij een speciale notatie ontworpen, die in de praktijk neerkomt op een 
nauwkeurig scenario voor een toneelstuk, zodat de context en de wijze waarop 
gesproken wordt beter tot hun recht komen. Bij de interpretatie en 
herinterpretatie dient telkens weer de band als uitgangspunt genomen te worden 
en niet de transcriptie. Tedlock gaat zelfs zo ver te stellen dat deze banden in 
bibliotheken toegankelijk zouden moeten zijn voor anderen en niet na 
publikatie van het boek vernietigd mogen worden. 

Tedlock tracht eigenlijk de muziek van de gesproken taal in de geschreven 
tekst te laten doorklinken, daar hij dit van hermeneutisch belang vindt. Orale 
verhaalkunst moet volgens hem opgevat worden als dramatische poëzie. Door 
mythen letterlijk weer te geven en in zijn speciale notatie op te schrijven, wil hij 
de mogelijkheid scheppen de verhalen hardop voor te lezen, zodat de verbale 
nuances bewaard blijven. Door te wijzen op het belang van het tempo van de 
voordracht, brengt hij de mythen in de tijd; het nu van de performance. Zijn 
letterlijke weergave van reacties van het publiek, onderbrekingen van de 
verhaallijn of opmerkingen tegen de etnograaf maken duidelijk dat hier sprake 
is van wat Fabian gedeelde tijd ("shared time") noemt. Daarbij blijkt dat de 
verteller de mythe ook zelf interpreteert en 'verandert'. 

Dit alles is voor Tedlock reden om stelling te nemen tegen de 
strukturalisten, die in het zoeken naar een onderliggende struktuur de mythen 
losweken van de verteller en sociale context, waarbij zij de openheid van de 
performance reduceren tot een gefixeerde tekst. Tedlock wijst op het feit dat er in 
etnografische monografiën (het woord zegt het al) zelden of nooit een discussie 
plaats vindt tussen onderzoeker en onderzochten - overigens wel tussen 
wetenschappers onderling -, terwijl ze tijdens het veldwerk aan de orde van de 
dag zijn. Ook in de zogeheten bekentenisliteratuur vindt Tedlock geen spoor van 
een dialoog terug. 

Speakers quote, in today's dialogue, what they've heard someone 
else say in a prior dialogue, whether they can reproduce the exact same 
words, or a verbatim translation of these words, or not. Ethnographers do 
this when they talk about their fieldwork, even if they don't do it when 
they write about it. It's not these re-created quotations that demand an 
explanation, but the lack of similar quotations in ethnographic writing.44 

Ook bij Geertz spreken de 'natives' vaak slechts als collectief en slechts zo 
nu en dan wordt een vreemd woord gebruikt ter schildering van de couleur 
locale. Zelfs in zijn autobiografische "After the Fact" (1995) ontbreken de 
dialogen. Tedlock stelt dat in de klassieke monografie: 

The confession bears the same relation to etnography on the 
anthropological side of the picture, that the life history bears to a collection 
of myths on the native side of the picture. All four genres are 
monologues..45 
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In zijn recente boek "The Dialogical Emergence of Culture" (1995) begint 
Tedlock zijn pleidooi voor een dialogische antropologie met het aanhalen van 
Roman Jakobson, die beargumenteert dat dialoog een meer fundamentele vorm 
van spraak is dan monoloog, daarbij direct de Saussuriaanse notie van de 
individuele spreker as de bron van "Parole" aanvallend. Het is inderdaad te 
beargumenteren dat de sporen van dialogische interactie dermate de 
taalstructuur doordringen dat ze zelfs te vinden zijn wanneer mensen tegen 
zichzelf spreken.4 6 Ook ons denken wordt voortdurend gevoed door een 
innerlijke dialoog.47 De bij de co-auteurs van Tedlock's boek zeer populaire 
Bakhtin wijst zelfs op de polyphone aard van ieder woord.48 Tedlock wil een 
dialogische wending aan de op het de Saussuriaanse model van "Langue" en 
"Parole" geïnspireerde relatie tussen taal en cultuur, waarbij de oorsprong van 
culturele expressies toegedicht wordt aan individuele actors. 

Here tue would argue instead that cultures are continuously 
produced, reproduced, and revised in dialogues among their members. 
Cultural events are not the sum of the actions of their individual 
participants, each of whom imperfectly expresses a pre-existent pattern, hut 
are the scenes where shared culture emerges from interaction. Once 
culture is seen as arising from a dialogical ground, then etnography itself is 
revealed as an emergent cultural (or inter cultural) phenomenon, 
produced, reproduced, and revised in dialogues between field-workers 
and natives. The process of its production is of the same general kind as 
the process by which ethnic others produce the cultures that are the objects 
of ethnographic study.49 

Tedlock argumenteert vervolgens dat de fenomenologische kritiek op de 
sociale wetenschappen weliswaar het belang van dialogen in veldwerk herkende, 
en gesprekken tussen onderzoekers en inheemsen localiseerde op het nivo van 
intersubjectiviteit, maar dat er ook toch nog steeds plaats was voor een hoger 
nivo van objectiviteit, of een proces van objectivering, dat plaats zou moeten 
vinden nadat men van het veld is teruggekeerd. Hij stelt dat het volgende 
daarbij echter buiten beschouwing wordt gelaten: 

The production of objects by means of discourse is already under 
way among the natives before any field-worker gets there, together with 
the fact that the production of objects within the disciplines of returned 
field-workers is itself played out on a dialogical, intersubjective ground. 

Interpretive anthropology, which found its original justification in 
the phenomenological argument, continued to construct the relationship 
between field discourse and disciplinary discourse as a hierarchy. The 
natives were cast in the role of producers of texts, whether literal or 
metaphorical, while the interpretation of these texts was reserved for the 
writers of ethnography. The literal conversations that took place in the 
field were submerged beneath metaphorical conversations between 
interpreters and already-produced texts. The results of these metaphorical 
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conversations were then reported to readers, who were often left without 
access to the texts.50 

De dialogische kritiek van de antropologie radicaliseert de 
fenomenologische kritiek met haar weigering om het antropologische 
vakdiscours te priviligeren. In plaats daarvan moet het volgens Tedlock gezien 
worden op dezelfde dialogische basis als ieder ander discours. Betekent dit dan 
dat etnografieën alleen nog maar zouden moeten bestaan uit transcripten van 
dialogen, interviews en inheemse teksten? Is er dan geen plaats meer voor de 
stem van de antropoloog, die juist doordat hij als buitenstander komend uit een 
andere cultuur ook een unieke positie inneemt, doordat hij misschien dingen 
ziet die de 'native' zelf niet opvallen? Dit is echter niet het geval. 

Rather, we would argue that the voices of these texts and transcripts 
should remain in play rather than being pushed into a silent past. The 
disciplinary voice still has its place within a multivocal discourse, but this 
voice now becomes provisional right on its face rather than pretending to 
finality. The reader, instead of being left with the suspicion that there 
might be another interpretation, can begin to make that interpretation.51 

"Taal", schrijft Bakhtin, "... ligt op het grensgebied van onszelf en 
anderen."52 Het is alleen in een wereld die reeds door dialogen gevormd is dat 
een antropoloog de culturen en talen van anderen kan bestuderen. De gedeelde 
werelden die ontstaan uit dialogen zijn een voortdurend proces van creatie, 
herschepping en onderhandeling. Ook de antropoloog neemt aan deze dialogen 
deel en is een scheppende agent. Wanneer nu de notie dat taal en cultuur 
ontegenzeggelijk dialogisch van aard zijn, samengebracht wordt met de notie dat 
cultuur een "emergent phenomenon" is voorbij de controle van individuen, 
dan verschijnen zij als twee zijden van dezelfde propositie, stelt Tedlock.53 

Ik maak uit deze discussie op dat enerzijds te zien valt dat een cultuur 
haar identiteit ontleent aan de continuïteit van een traditie, die haar waarde 
ontleent aan het feit dat ze binnen de veranderingen van de geschiedenis een 
houvast aan waarden tracht te geven, die boven het individuele leven en dood 
van haar leden uitstijgt. Dit kan ze juist doen, omdat (haar leden denken dat) ze 
niet verandert, maar een context schept waarbinnen de geschiedenis 
geïnterpreteerd kan worden en betekenis gegeven wordt. Anderzijds kan er 
hierbij echter geen sprake van een statisch concept zijn, dat in alle tijden en voor 
iedereen gelijke betekenis heeft. Altijd hebben culturen in contact en 
wisselwerking met elkaar gestaan, altijd is er een ander geweest. Culturele 
gebruiken zijn daarbij van elkaar overgenomen en tevens juist in contrast met 
andere groepen hebben zich culturele identiteiten gevormd. Cultuur "is" niet, 
maar wordt voortdurend in stand gehouden en opnieuw gevormd in een 
samenspel met anderen. Iedere deelnemer aan een cultuur participeert daarbij 
niet alleen, maar observeert en interpreteert ook zichzelf en anderen. Nimmer is 
er daardoor een garantie dat alle aanwezigen bij een bepaalde gebeurtenis er 
dezelfde betekenis aan toekennen of deze op dezelfde wijze zullen begrijpen. 
Deze condities verdwijnen dan ook niet wanneer er een etnograaf aanwezig is. 
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Speurend naar de gemene culturele deler van een groep individuen speelt 
de etnograaf een ambivalente rol. Enerzijds zou hij de cultuur willen leren 
kennen alsof hij zelf niet aanwezig was, en anderzijds er aan willen deelnemen 
alsof hi] nooit iets anders gekend heeft. Daarbij komt dat juist door zijn 
aanwezigheid en in zijn interacties hij situaties schept, die door de leden van die 
cultuur interpretaties van en reflecties over hun eigen cultuur uitlokt, waartoe 
ze zelf niet zo snel of misschien wel nooit toe gekomen zouden zijn als de 
antropoloog met ten tonele was verschenen. Dit maakt dat een verhaal verteld 
aan de etnograaf een gezamenlijke constructie is van etnograaf en informant 
Kortom door het te onderzoeken verandert de onderzoeker in zekere zin ziin 
object van onderzoek. In die zin is etnografie ook een vorm van 
cultuurproduktie. 

Fabian wijst ook op de transformerende rol van de onderzoeker en voegt 
daar aan toe dat bepaalde aspekten van een cultuur niet zomaar als 'data' 
voorradig zijn in het hoofd van een informant, maar dat de antropoloo-
situaties schept om hetgeen waar hij naar op zoek is naar boven te halen. 

The ethnographer's role, then, is no longer that of questioner- he is 
but a provider of occasions, a catalyser in the weakest sense, and a producer 
in the strongest.54 

Hij staat een "performative ethnography" voor in tegenstelling tot 
informative ethnography" om uit de representatiecrisis van de geleefde 

ervaring in schrift te breken.55 In de woorden van Tedlock: 

Ethnographers of performance argue that verbal meaning does not 
arise solely from texts, conceived narrowly. Rather, it is an emergent 
property of performance, conceived as a fully engaged social event and 
constructed jointly through the actions of all participants in the event.56 

In reaktie op het representationistische standpunt van de conventioneel 
realistische monografie wordt de etnografische tekst hierbij niet zo zeer gezien 
als een representatie van een gebeurtenis, maar als deel van een voortdurend 
proces van kenmsproduktie. Een "performative approach" heeft daarbij als doel 
het onderscheid tussen emic en etic, subject en object, methode en data op te 
lossen. Fabian en ook Pool zien dit als onderdeel van een antropologische praxis 
waarbij geen radicale breuk kan zijn tussen data en analyse en waarbij het 
noodzakelijk is om etnografische teksten te presenteren in plaats van te 
interpreteren. Hierdoor wordt de invloed van de antropoloog duidelijker en is er 
de mogelijkheid zijn interpretatie in twijfel te trekken.-" 

Diverse antropologen hebben hierbij erop gewezen dat een beschrijving 
nimmer een representatie kan zijn van een gebeurtenis, omdat 'iedere 
representatie verandert wat het representeert.^ Tyler, Fabian en Pool stellen 
dat het daarom met gaat om een zo accuraat mogelijke representatie, maar om 
het idee van representatie helemaal los te laten. Zij keren zich tegen het idee dat 
er zoiets zou zijn als een accurate representatie van een gesprek of ervaring in 
schrift.59 
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The whole debate about dialogue seems to centre on two questions. 
First, can dialogical texts accurately represent actual dialogue in the field, 
and can they adequately represent indigenous thought and culture more 
generally? Secondly, can dialogical texts be dialogues rather than simply 
monological representations of dialogue, however accurate, because the 
ethnographer wields the pen and has ultimate editorial authority?60 

Met betrekking tot de eerste vraag stelt Pool terecht dat een transcript van 
een dialoog nimmer een spiegelbeeld kan zijn van de levenssituatie waarin de 
woorden gesproken werden. Intonatie, andere klanken, geuren, gebaren en 
gezichtuitdrukkingen etc. gaan verloren. Dit maakt het transcript in zekere zin 
tot een interpretatie van een dialoog, maar het is niettemin nog steeds een 
dialoog. Het is natuurlijk geen exclusieve reflectie van inheems gedachtegoed, 
daar het gedeeltelijk door etnograaf en 'native' geproduceerd is, maar het heeft 
hier wel een relatie mee, en meer dan enkel een beschrijving ervan door een 
antropoloog zou ik hieraan willen toevoegen. De tekst, zo stelt Pool, is niet 
bedoeld als spiegelrepresentatie van een gebeurtenis, maar om, in mijn woorden 
samengevat, de dynamiek van de veldwerksituatie 'op te roepen'. Ook het 
letterlijk weergeven van dialogen blijft onderwerp van de representatiekritiek. 

Ik ben van mening dat in het geval het idee van 'evokatie' er echter toe 
zou leiden om het letterlijk weergeven van de stemmen van anderen los te laten 
om plaats te maken voor iets anders, - zoals "an emergent fantasy of a possible 
world of common sense reality", of wat het ook moge zijn dat Tyler hiermee 
bedoelt -, we weer terug bij af zijn.61 Dan kan de ander weer van alles en nog wat 
in de mond gelegd worden, dat toevallig voor het verhaal goed uitkomt. De 
uiteindelijke betekenis van een etnografisch verslag vindt plaats in de hoofden 
van de lezers en heeft daarom een open einde, maar met Clifford zou ik willen 
zeggen: 

If we are condemned to tell stories we cannot control, 
may we not, at least, tell stories we believe to be true".62 

Het is ietwat paradoxaal om na een dergelijke theoretische exercitie en de 
consequenties die dat heeft voor antropologiebeoefening toch op een zo'n huis-, 
tuin- en keukenwijsheid te moeten uitkomen. Ondanks alle 'fictio' in 
etnografische beschrijvingen is dit toch het essentiële onderscheid tussen een 
schrijven, dat enkel literatuur wil zijn, en een wetenschap die, hoe post-modern 
ze zichzelf dan ook noemt, een bijdrage wil leveren om levens die geleefd 
worden in alle uithoeken van deze planeet in een begrijpelijke en tolerante 
relatie tot elkaar te brengen. Tedlock concludeert tenslotte: 

Etnography then is a peculiar kind of dialogue and a peculiar zone 
of emergence, at once constitutive of and constituted by radical cultural 
difference. Ethnographers at one and the same time observe culture 
and make culture. ... The beliefs and behaviors of the researcher must be 
inscribed within the same historical moment, or on the same critical 
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plane, as the beliefs and behaviors of the people under study. The 
dialogical turn promises, as Attinasi and Friedrich put it, "an ethnography 
with as much wisdom as structure, and composed not only of codes and 
messages but of human dialogue in a richer and more significant 
complexity".6 3 

Opzet van dit Werkstuk 

Aan de hand van een aantal citaten van gerenommeerde antropologen 
heb ik een poging gedaan een geëssentialiseerd overzicht te geven van de 
discussie, die de laatste jaren binnen het antropologisch discours heeft 
plaatsgevonden, over het spanningsveld dat bestaat tussen de interactie die 
tijdens het veldwerkonderzoek tussen de etnograaf en zijn object van onderzoek 
plaats vindt, het schrijven hierover binnen de antropologische discipline, en het 
vraagstuk van participatie versus observatie. Ik ben daarbij uitgegaan van de 
kritiek die de interpretatieve antropologie geleverd heeft op naïef realistische 
beschrijvingen. Dit heb ik gebruikt als ingang om een overzicht te geven van een 
verdere reflectie op etnografie als schrijven, als communicatie en als 
'performance'. Dit door mij gegeven 'overzicht' is verre van volledig, en hier 
met name gegeven als theoretisch perspectief voor mijn eigen onderzoek. De 
vraag is nu natuurlijk wat dit voor consequenties heeft voor mijn onderzoek 
naar gebruik, herkomst en betekenis van de dijbeentrompet door Tibetaans 
Boeddhisten en de wijze waarop ik dat onderzoek hier in deze tekst vorm geef? 

Allereerst is er het uiterst belangrijke punt dat het schrijven en 
beschrijven een inherent onderdeel van het onderzoek vormt. Het is dus niet zo 
dat er eerst het onderzoek is en daarna het opschrijven. Goed, er was eerst het 
veldwerk, maar voor het veldwerk was er al het schrijven van een 
onderzoeksvoorstel. Tijdens het veldwerk was er het maken van aantekeningen, 
en na het veldwerk het transcriberen van tapes, het beschrijven van herinnerde 
gebeurtenissen, het samenvatten van gelezen literatuur, het overnemen van 
citaten, en commentaar leveren op wat geschreven, gezegd en gezien is. Dit is 
niet een passief schrijven, niet een transcriberen van het gedachte zoals je 
bijvoorbeeld een bandopname transcribeert. Nee, het is een actief schrijven 
waardoor niet alleen het gedachte, maar ook de ervaring zich verdiept en 
transformeert. 

Het idee alleen al dat ik een bepaalde gebeurtenis ga beschrijven doet me 
als het ware stilstaan bij dat moment in de tijd. Ik probeer het in te voelen, te 
achterhalen wat er eigenlijk op dat moment in me omging. Ja, het opnieuw te 
beleven, telkens weer opnieuw totdat het uiteindelijk een vorm gevonden heeft 
in schrift. Betekenissen die me eerst helemaal niet duidelijk waren, worden door 
het proces van schrijven ineens duidelijk. Door deze afstand openen zich 
nieuwe verbanden, waardoor plotseling dingen op hun plaats vallen, of die 
kunnen stimuleren tot het opnieuw lezen van bepaalde passages uit de 
literatuur, etc. Van te voren maak ik weliswaar een plan, maar telkens weer 
blijkt dat wat ik wilde schrijven zich transformeert en er zich nieuwe en 
onverwachte wegen openen, die ik van te voren niet had kunnen bedenken, als 
ik niet begonnen was met schrijven. Het schrijfproces is dus geen neutraal 
medium, maar heeft zowel een invloed op de herinnering van de ervaring als 
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dat het een vormgevende kracht aan het onderzoek is. 
In dit werkstuk heb ik getracht zoveel mogelijk dialogen letterlijk weer te 

geven, waarin mijn informanten middels het Boeddhistisch begrippenkader hun 
wereld duiden. Ik heb er voor gekozen om geen ingewikkelde notaties voor 
paralinguïstische fenomenen te gebruiken. Dat leest niet lekker en een transcript 
kan nooit meer dan een gedeeltelijke representatie zijn van wat er zich tijdens 
een gesprek tussen twee mensen afspeelt. Bovendien ben ik geen linguïst die 
onderzoekt hoe mensen spreken. Ik ben vooral geïnteresseerd in de inhoud van 
hetgeen gezegd wordt. Weliswaar wordt betekenis ook gevormd door klemtoon 
en intonatie en dergelijke, maar toch ook vooral gewoon door het woordgebruik 
en ik denk dat dat voor het merendeel ook overkomt in schrift. Het gaat mij om 
het tot leven roepen van mensen middels hun eigen woorden. Die woorden 
worden weliswaar door mij uitgelokt en gedecontextualiseerd uit de Gestalt van 
de levenssituatie en gereduceerd tot tekst en in een nieuwe door mij 
geconstrueerde context geplaatst, maar toch roep ik ook door zowel een poging te 
doen de oorspronkelijke context te beschrijven als door het letterlijk weergeven 
van de dialoog iets op, zowel in mijzelf als in de lezer, dat voorbij mijn controle 
gaat, dat mijn persoonlijke interpretatie transcendeert. Om dit mogelijk te 
maken heb ik met name lange fragmenten dialoog gebruikt. Een kort fragment 
kan je namelijk, net zoals meestal met citaten gebeurt, gebruiken om je eigen 
standpunt te bewijzen. Dat is een dialoog gebruiken voor je monoloog. 

Al de letterlijk getranscribeerde dialogen, die ik hier presenteer, zijn met 
dezelfde persoon, Karma Lhundup. Het eerste gesprek heb ik volledig 
weergegeven in hoofdstuk vier. De gesprekken van zes jaar later heb ik in 
fragmenten min of meer naar onderwerp geordend over de tekst verdeeld, 
waarbij ik heb aangegeven welk deel op welk deel volgt. Ik heb geprobeerd de 
gesprekken zoveel mogelijk voor zichzelf te laten spreken en te verweven met 
de rest van het verhaal. 

Naast dialogen heb ik ook een aantal rituele teksten en commentaren 
daarop van Tibetanen zelf opgenomen, om op deze wijze zo dicht mogelijk bij de 
haard te blijven en te laten zien hoe het Tibetaans Boeddhisme door de lama's 
zelf wordt uitgelegd. Tevens zijn er ook fragmenten van verhalenvertellers, 
Dharmaonderricht, autobiografieën, liederen, poëzie, visioenen en dromen. Op 
deze manier heb ik ook de relatie willen laten zien tussen hetgeen in de 
gesprekken met Karma Lhundup naar voren komt en wat hier in de Tibetaanse 
literatuur over gezegd wordt. Het karakter van confrontatie komt naar voren 
doordat ik aan de gesprekken deelneem en in de beschrijving van de onderlinge 
contacten en mijn overpeinzingen. Ondanks dat ik op deze wijze gepoogd heb 
een "open ruimte" te scheppen, waarin de lezer als het ware voor zichzelf kan 
oordelen, en ik middels het letterlijk weergeven van teksten en dialogen een 
brug heb willen slaan tussen "wij en zij", het "daar en toen" en het "hier en nu", 
blijf ik als schrijver toch uiteindelijk degene die deze open ruimte in de tekst 
kadert en het onderzoek reconstrueert. 

Het 'proces van onderzoek' heb ik hier ook willen laten zien door expliciet 
te zijn over de verschillende versies van dit verhaal en door bijvoorbeeld te 
refereren aan het oorspronkelijk onderzoeksvoorstel en de aspekten rondom het 
eigenlijke onderzoek, die 'normaal' misschien meestal niet in een etnografie 
verschijnen. Ik heb bewust al de verschillende elementen van het persoonlijke, 
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verhalende, algemene en verklarende in één verhaal gebracht om op die manier 
een smaak van de totaliteit van het onderzoek te geven. Omdat ik als schrijver 
en waarnemer het onderzoeksinstrument vorm, dragen sommige passages een 
zeker 'persoonlijk karakter'. Tot zover ik dit zelf kan bepalen meen ik dat ik dit 
niet gedaan heb uit een exhibitionistische behoefte om in persoonlijke details te 
zwelgen, maar in een poging om het verhaal een realistische meerwaarde mee te 
geven. Hoewel dit verhaal namelijk hier op papier geschreven staat, gaat het niet 
over abstracties in tekst, maar over mensen die hun leven leven, en die levende 
kwaliteit, de magie van het alledaagse, heb ik niet verloren willen doen gaan. 

Aanvankelijk heb ik gepoogd bij het schrijven het proces van onderzoek 
zo nauwkeurig mogelijk te reconstrueren door me waar dat kon aan de 
chronologie te houden, zodat net als ik tijdens mijn onderzoek, de lezer ook stap 
voor stap steeds meer over het gebruik van de kangling te weten komt, en op die 
manier doel en weg samen te laten vallen. Het bleek echter ondoenbaar om deze 
chronologie letterlijk zo te blijven volgen. Dit werkstuk heeft in de loop van 
zeven jaar diverse transformaties ondergaan. Het begon met een 
onderzoeksvoorstel "The Quest of the Bone" (1990), waarna een veldwerkverslag 
"De Mystiek van Onderzoek bij een Onderzoek naar Mystiek"(1991), een 
onslijtbaar lange afstudeerscriptie (1994) en een succesvollere verkorte versie van 
"Sporen naar het Hart van het Bot" (1995) volgden. Naast literatuuronderzoek is 
het gebaseerd op een oriëntatiereis van drie maanden naar India en Nepal in 
1989, een veldwerk van drie maanden onder Tibetanen in India in 1991, en 
diverse ontmoetingen in het Westen met lama's als ZH de Dalai Lama, ZU 
Penor Rinpoche, Dzogchen Rinpoche, Dzongsar Khyentse Rinpoche, Nyoshul 
Khen Rinpoche, Sogyal Rinpoche, Namkhai Norbu Rinpoche, Khandro Tsering 
Chödron, Lama Zopa Rinpoche, Trogawa Rinpoche, en anderen. In april 1997 
kreeg mijn veldwerk een onverwacht vervolg toen ik tijdens een retraite met 
Sogyal Rinpoche Karma Lhundup in Engeland weer tegenkwam. Doordat ik de 
nieuwe interviews uit 1997 niet achter aan de tekst plak, maar ze verweef door 
het verhaal heen, is de narratieve structuur van gebeurtenissen in de tekst niet 
geheel chronologisch meer. Het principe van een ontdekkingsreis waarbij stap 
voor stap meer onthuld wordt over de kangling, heb ik echter getracht te 
bewaren. 

Voor het rituele gebruik van de kangling zijn Karma, Lhundup en zijn 
leraar Yeshe Dorje Rinpoche mijn belangrijkste informatiebron. Hoewel ik 
verder van alle hierboven genoemde lama's Dharma-onderricht heb ontvangen 
en van sommigen van hen zelfs initiaties, is het zonder meer Sogyal Rinpoche 
die voor mij het belangrijkste is. Tijdens mijn veldwerk hoorde ik dat deze 
Tibetaans Boeddhistische 'Dzogchen'-meester ook af en toe naar Nederland 
kwam. Een paar maanden nadat ik weer thuis was, werd ik gebeld dat hij een 
weekend seminar in Amsterdam gaf. Het was getiteld "In the Mirror of Death". 
De nacht ervoor bleek net zijn leraar Dilgo Khyentse Rinpoche te zijn overleden 
en de eerste woorden die Sogyal Rinpoche sprak waren: "That happens to 
teachers, you know, they die!" Hij maakte een vergelijking met het laatste 
onderricht dat de Boeddha gaf, toen deze stierf: "Contempleer de 
vergankelijkheid en realiseer je eigen verlichting!" Sinds deze ontmoeting met 
Sogyal Rinpoche in september 1991 heb ik zijn onderricht bestudeerd en vanaf 
juni 1994 tot september 1998 over verschillende periodes bij elkaar meer dan een 
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jaar retraite met hem gedaan. Tijdens die retraites gaf hij iedere dag les. Sogya 
Rinpoche zet zich in om de Dharma op authentieke wijze door te geven. Iedere 
zomer nodigt hij daartoe diverse lama's uit naar Frankrijk te komen, die 
onderricht geven en tantrische rituelen verrichten. Veel van de hier beschreven 
inzichten over het Tibetaans Boeddhisme en meer specifiek de 'Dzogchen'-
traditie zijn naast mijn veldwerk in India en het literatuuronderzoek ook op dil 
onderricht van Sogyal Rinpoche en bovengenoemde meesters gebaseerd. Als 
literaire bronnen verdienen nog speciale vermelding het werk van Namkhai 
Norbu, die ik ook, zij het slechts eenmaal, in levende lijve ontmoet heb, en met 
name dat van Chógyam Trungpa Rinpoche, die hoewel ik hem zelf nooit 
ontmoet heb, sinds ik in 1981 mijn eerste Dharmaboek "Cutting Through 
Spiritual Materialism" voor vier gulden bij V&D in de ramsh heb gekocht, me 
telkens weer heeft weten te verbluffen met zijn messcherpe analyses van de 
menselijke geest, waarin hij toonde mij beter te kennen dan ik mijzelf. 

Mijn hier beschreven onderzoek is in belangrijke mate rond drie 
"blokken" gestruktureerd: De interviews over de kangling met Karma Lhundup 
en Yeshe Dorje Rinpoche, als zijnde beoefenaars, die plaatsvonden in 1991 en 
1997. Een tekst genaamd Khandro Gadyang van het belangrijkste ritueel met de 
kangling, de Chö, aangevuld met verklarend onderricht van Sogyal Rinpoche 
over het Chö-hoofdstuk van Patrul Rinpoche's klassieke werk Kunzang Lama'i 
Shelung ("The Words of My Perfect Teacher"), dat hij gaf gedurende een retraite 
die ik deed in Zuid-Frankrijk in 1996. En een beschrijving van een spectaculaire 
variant van dit Chö-ritueel, de Shedur-ceremonie, dat ik bijwoonde gedurende 
mijn veldwerk in Dharamsala in 1991. Dit is verder aangevuld met relevante 
teksten uit de literatuur en tot één geheel versmolten met de inzichten die ik zelf 
in de loop der jaren uit het onderzoek heb verkregen. 

Nadat ik nu in dit eerste inleidende hoofdstuk uiteengezet heb hoe ik tot 
mijn onderzoek gekomen ben, wat me daarbij inspireert en waarom ik er verslag 
van doe op de wijze waarop ik het doe, zal ik in het tweede hoofdstuk beginnen 
met een beschrijving van Dharamsala, de plaats van onderzoek. In dit tweede 
hoofdstuk zal ik tevens in vogelvlucht een overzicht van de geschiedenis van 
Tibet geven. Hierin wil ik ook laten zien hoe de Tibetanen in Dharamsala terecht 
zijn gekomen. Tevens zal ik aangeven hoe ik op het spoor kwam van het 
gebruik van de dijbeentrompet. Voordat ik het eerste gesprek hierover in 
hoofdstuk vier zal weergeven, zal ik in hoofdstuk drie kort enige basisgedachten 
van het Tantrisch Boeddhisme uiteenzetten. Al snel bleek namelijk dat de 
dijbeentrompet slechts door gevorderde beoefenaars wordt gebruikt, dat ze 
daarvoor een langdurige inwijdingstijd doormaken, en dat om het ritueel 
gebruik te begrijpen men een beeld dient te hebben van de gehele context van het 
Tibetaans Boeddhisme. 

In de hoofdstukken vijf tot en met acht werk ik het eerste gesprek over de 
kangling nader uit, waarbij ik echter ook weer nieuwe interviewteksten met 
Karma Lhundup presenteer. Gedurende het onderzoek bleek verder dat de 
rituelen met de dijbeentrompet enerzijds geworteld zijn in de Boeddhistische 
filosofie en praktijk en anderzijds van sjamanistische herkomst lijken te zijn. In 
hoofdstuk vijf ga ik dan ook in op de relatie tussen Boeddhisme en animisme. 
Hoofdstuk zes staat geheel in het teken van de vraag naar de herkomst van het 
kanglinggebruik en de Chö-rite. In hoofdstuk zeven komt met name de 
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geesteshouding ten opzichte van goden en demonen van de gebruikers van de 
kangling aan de orde. Dit mondt uit in een analyse van een tekst van het Chö 
ritueel in hoofdstuk acht. In hoofdstuk negen kom ik tenslotte dan weer terug bij 
de beschrijving van mijn veldwerk in Dharamsala. Dan zullen we zien hoe 
historie, mythe, theorie en praktijk, Boeddhisme en animisme in het 
hedendaagse Tibetaanse leven in Dharamsala samenkomen in de uitvoering 
van een exorcismeritueel, de Shedur. Ik zal besluiten met enige gesprekken 
hierover en een slotwoord in hoofdstuk tien. 

Om de tekst nog meer tot leven te laten komen heb ik een aantal 
afbeeldingen en foto's toegevoegd. Een enkel beeld zegt soms meer dan een heel 
boek. Als hulp voor de lezer ter verklaring van de onvermijdelijke 
Boeddhistische terminologie heb ik de tekst van een uitgebreid glossarium en 
persoonsregister voorzien. 

De Queeste van het Bot 

Het huidig tijdsgewricht laat zich wel karakteriseren als een periode 
waarin de absolute zekerheden gesneuveld zijn. Waardevrije feiten bestaan niet 
meer. De heilige huisjes zijn afgebroken en daar waar sommigen uit de 
brokstukken of juist de verbrokkeling nieuwe tempels willen bouwen, staan 
anderen reeds met hun hamer klaar. Wie of wat nog te vertrouwen? 
"Post-Modern" wordt wel uitgedrukt in de formule "in het bewustzijn van de 
dood van god", waarbij de laatste symbool van de absolute waarheid is. De term 
komt uit Nietzsche's parabel van de "tolle Mensch", waarin de idioot de dood 
van god proclameert.64 "Wij hebben hem zelf gedood", roept hij en ondanks dat 
hij weet dat god voorgoed gestorven is, blijft hij hem zoeken. De absolute 
zekerheden zijn weliswaar verdwenen, maar hij realiseert zich dat een 
geïnspireerd creatief leven zonder te waarderen onmogelijk is.65 Daarom zullen 
er nieuwe mythen moeten worden geschapen, alleen nu in het bewustzijn dat 
het hier mythen betreft. Hier ben ik zo'n idioot op zoek naar het hart van het bot. 

Als werktitel had ik mijn onderzoek de "Quest of the Bone" meegegeven. 
Het idee en de vorm van een queeste was voor mij bruikbaar door de connotatie 
die dit heeft met een reis op zoek naar verborgen schatten, die zowel een 
innerlijke als een uiterlijke dimensie heeft. Als grap ontstaan, is deze metafoor 
gedurende mijn hele onderzoek de dragende factor geweest. Het "Leitmotiv" dat 
zich aan het eind van mijn onderzoek zelfs scheen te materialiseren. Wat wist 
ik eigenlijk van de kangling voor ik vertrok? Niet zo bijster veel. Naast wat de 
verkoper me verteld had, bleek er in de omvangrijke literatuur van het 
Tibetaans-Boeddhisme weinig over geschreven te zijn. Wel werd me duidelijk 
dat hij gebruikt werd bij regenrituelen en bij een offerritueel genaamd Chö. De 
Chö-tekst, die ik zal analyseren, vond ik echter pas bij terugkomst. Tijdens het 
schrijven'van mijn onderzoeksvoorstel liep ik dan nog een langspeelplaat tegen 
het lijf met fragmenten erop van een Shedur-exorcismeritueel, waarbij de 
kangling ook gebruikt werd. Het betrof hier een opname gemaakt in Dharamsala 
in april 1977. Daar veel van de monniken, die hun opleiding nog in het oude 
Tibet hebben genoten momenteel de leeftijd bereiken waarop de meeste mensen 
het leven vaarwel zeggen en het zingend heerschap op de plaat me niet meer zo 
jong leek, wist ik bij mijn vertrek naar Dharamsala niet eens zeker of de 
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kangling daar nog wel gebruikt werd. Het motto dat ik in mijn vaandel droeg, 
was echter duidelijk: "Just go for it!" 
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OP ONDERZOEK 

God is dood en ik stond aan zijn graf. 
Steen noch kruis sierde het graf. 
Zelfs een kist ontbrak, 
zodat uit het mulle zand 
een been tevoorschijn stak. 
Ik blies erop 
en dit verhaal is de echo, 
die het gaf. 

Dharamsala 

NEE! Ik begin niet met "er was eens" of een "aldus heb ik vernomen". 
Het was gewoon het vliegtuig dat me in de ochtend van de tweede februari van 
het jaar 1991 in New Delhi deed belanden. Als je dan de trein neemt naar 
Pathankot en vandaar de bus naar Dharamsala zijn er zo'n zestien uur 
verstreken, mits er zich geen vertraging heeft voorgedaan. Dharamsala is een 
volkomen Indiaas dorp aan de voet van de Himalaya in de Indiase deelstaat 
Himachal Pradesh. De Tibetanen wonen vijfhonderd meter hoger op bijna 1800 
meter, waar in de koloniale tijd een Brits bergstation was gevestigd, "Macleod 
Ganj" genaamd. Dit is de Tibetanen in 1959 door de Indiase regering toegewezen 
als tijdelijke verblijfplaats. Acht jaar eerder waren de Chinese communisten 
Tibet komen "bevrijden" en in die tijd werd de vrijheid van de Tibetanen meer 
en meer beperkt. Men vreesde een bombardement op Lhasa en vermomd als 
reiziger nam de Dalai Lama de wijk naar India. Zo'n honderdduizend Tibetanen 
zijn hem in zijn ballingschap gevolgd. Nog steeds komen er per maand zo'n 
dertig vluchtelingen uit Tibet naar Nepal gelopen, die vervolgens door een 
speciale door de Dalai Lama opgerichte organisatie vanuit Kathmandoe naar 
Dharamsala worden geholpen. 

Op het busstation van Dharamsala komen de eerste Tibetanen in beeld. 
Schuchter, zich meestal in groepjes verplaatsend, vreemden in een vreemd land. 
Na een tocht van een half uur in rammelend oud ijzer op wielen komt men in 
"Upper-Dharamsala" en een andere wereld, een eiland in India. Hier woont 
slechts een enkele Indiër, die zich dan nog het liefst tooit met een button "Free 
Tibet!". Andere Indiërs komen hier slechts als tourist om de tempel van de Dalai 
Lama te bezoeken, die overigens ook door Hindoes als een groot geestelijk leider 
wordt beschouwd. Het overgrote merendeel van de bevolking is echter 
Tibetaans. Er zijn er nu zo'n tienduizend. Nieuwkomers laten zich gemakkelijk 
herkennen door hun taaie gezichten, gegroefd door het harde leven op de ijzige 
Tibetaanse hoogvlakten. "Little Lhasa" noemen de Tibetanen Dharamsala 
liefkozend. Een soort Tibetaans Madurodam op macro-formaat. Inventie van 
traditie, vernieuwing en continuering van de oude levenswijze vinden hier 
gelijktijdig plaats. Na de Culturele Revolutie zijn er in Tibet nog zo'n zestig van 
de drieënzestighonderd kloosters en tempels overeind gebleven. In ballingschap 
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worden de belangrijkste door de Tibetanen heropgericht met dezelfde namen, 
waarbij de oorspronkelijke gebouwen soms als model dienen. Bij de vraag of er 
ook Tibetanen aan de massale destructie in Tibet hebben deelgenomen lopen de 
emoties nog altijd hoog op. Vast staat dat dit wel gebeurd is, al laat zich dat in 
Dharamsala moeilijk geloven. Daar is zelfs de lucht doordrongen van het 
Boeddhisme. Overal hangen regenboogkleurige gebedsvlaggen, uit veel huizen 
klinken diepe trommels en luide bekkens en op de daken branden offervuren. 
Het straatbeeld wordt voor een groot deel bepaald door groepjes monniken, 
nonnen en het zijn met name de in traditionele klederdracht gestoken oudere 
Tibetanen, die met gebedsmolens en bidkettingen in de hand, al mantra's 
prevelend hun kloksgewijze rondjes draaien om tempels, stupa's, de bibliotheek, 
of het paleis van de Dalai Lama. Tibet en het Boeddhisme zijn in de loop dei-
eeuwen bijna tot één en hetzelfde woord geworden. Hoe is dat zo gegroeid? 

Politieke geschiedenis van het Boeddhisme in Tibet 

Tibet werd honderd jaar voor Christus voor het eerst tot een koninkrijk 
verenigd door haar eerste koning Nyatri Tsenpo. Diens fort Yambulakhang was 
het oudste gebouw van Tibet en werd pas in de vijftiger jaren door de Chinezen 
vernietigd.66 De grootte van het Tibetaanse rijk varieerde in de loop der jaren 
aanzienlijk. Veel van de nomadische stammen in het onherbergzame landschap 
bewaarden tot aan de Chinese inval een grote mate van onafhankelijkheid en 
sommigen in het noord-oosten hebben nimmer loyaliteit aan Lhasa betuigd, 
maar hielden trots vast aan hun eigen normen en waarden. Boeddhistische 
bronnen schilderen de Tibetanen voor de komst van het Boeddhisme af als een 
woest en onbeschaafd volk. De inheemse religie uit die tijd wordt Bön genoemd, 
een vorm van sjamanisme, zoals die over heel Centraal-Azië verspreid was, 
waarbij het plegen van dierenoffers en mogelijk ook mensenoffers niet 
ongebruikelijk was. Interesse in het Boeddhisme ontstond pas ten tijde van de 
33e koning Songsten Gampo (609-649), die getrouwd was met een Nepalese en 
een Chinese prinses, allebei Boeddhisten. Het beeld van Boeddha Shakyamuni 
dat door de Chinese prinses naar Tibet was meegenomen, de Jowo, is na de 
verwoestingen van de culturele revolutie weer gerepareerd en valt nog steeds in 
de centrale tempel van Lhasa te bewonderen. Mogelijk beperkte het Boeddhisme 
in Tibet zich ten tijde van Songsten Gampo vooral tot het hof. De belangrijkste 
gebeurtenis uit deze periode is misschien wel de uitvinding van het Tibetaanse 
schrift door Thonmi Sambhota. Hij was door de koning naar India gestuurd en 
heeft dit schrift speciaal ontwikkeld om Boeddhistische teksten uit het Sanskriet 
te kunnen vertalen. 

De 37e koning Trisong Detsen nodigde eind achtste eeuw de grote Indiase 
magiër Padmasambhava uit om het Tibetaanse volk tot het Boeddhisme te 
bekeren en de Böndemonen te bezweren. Padmasambhava staat erom bekend 
het Boeddhisme naar Tibet gebracht te hebben. Historisch gezien is zijn 
levensloop echter allerminst duidelijk. Boze tongen beweren dat 
Padmasambhava slechts een paar maanden in Tibet geweest is, anderen stellen 
weer dat hij ongeveer veertig jaar in Tibet is geweest, van 765-804 AD, met een 
periode van verbanning van zeven jaar. Zijn biografie heeft het over 111 jaar, 
waarbij men toendertijd zes maanden als een jaar telde, dus dat zou iets meer 
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dan 55 jaar zijn.67 Duidelijk is in ieder geval dat hij op uitnodiging van de 
drieëndertigste koning van Tibet Trisong Detsen naar Tibet gehaald werd. Het 
eerste Boeddhische klooster in Tibet, Samye werd ca 775 AD gezamenlijk 
ingewijd door de Indiase khenpo (schriftgeleerde) Shantarakshita en de yogi 
Padmasambhava. 

In Samye vond in 793 AD ook het historische debat plaats over de vraag of 
Tibet het Chinese Ch'anboeddhisme of het Indische Boeddhisme zou 
overnemen. Men koos niet voor het gesophisticeerde quietisme van Ch'an, 
maar gaf de voorkeur aan de krachtige beeldentaal van Tantra. Dit sloot 
waarschijnlijk ook meer aan bij de aard van de Böntraditie. In de regeerperiode 
van de 40e "zwarte" koning Langdarma (838-842) werd het Boeddhisme in Tibet 
weer bijna uitgeroeid. Gedurende deze tijd bewaarden tot 'vajra-broeders' 
bekeerde sjamanen in het geheim de Tantraleringen. De moord op Langdarma 
door een als 'zwarte hoed'-danser verklede monnik is nog steeds een geliefd 
thema in Tibetaanse opera's en kloosterdansen. Over de honderdvijftig jaar 
daarna horen we weinig over het Boeddhisme in Tibet, maar aangenomen wordt 
dat het zich voortgezet heeft in de marges van de samenleving. In de elfde eeuw 
bloeide het Boeddhisme weer op met de komst van nieuwe vertaalscholen, de 
Nieuwe Traditie. Ook de Oude Traditie (Nyingma) leeft dan weer op. 

In deze op Padmasambhava gerichte Nyingmatraditie spelen de 
zogenaamde 'terma's' daarbij een belangrijke rol. Terma's ("schatten") zijn 
(meestal) rituele voorwerpen en teksten, waarvan verondersteld wordt dat 
Padmasambhava en zijn vrouw Yeshe Tsogyal ze met hun bovennatuurlijke 
vermogens tijdens hun leven in Tibet verborgen hebben. De Nyingma's zeggen 
dat Padmasambhava in deze teksten onderricht heeft gegeven waar de mensen, 
toen hij in de achtste eeuw in Tibet leefde, nog niet aan toe waren. Ze worden 
geopenbaard op het moment dat de mensen en de omstandigheden hiervoor rijp 
zijn door de kracht van de in een vorig leven gemaakte aspiraties van een 
"schatonthuller" ("tertön"), die de terma's uit de aarde haalt of in zijn 
geestesstroom ontdekt. Zo blijft het onderricht fris en aangepast aan de tijd 
waarin het geopenbaard wordt. Het bekende Bardo Thödal of Tibetaanse 
Dodenboek is bijvoorbeeld ook zo'n terma, die door tertön Karma Lingpa is 
teruggevonden in de vijftiende eeuw. Een tertön wordt beschouwd als een 
incarnatie van één van de vijfentwintig leerlingen van Padmasambhava, die de 
speciale vermogens bezit om deze terma's te openbaren. Naast de "lange 
overdracht" van klassieke Boeddhistische geschriften, die van generatie op 
generatie worden doorgegeven, bestaat er dus ook deze "korte overdracht" van 
de terma's. Opvallend is dat deze terma's aan het licht treden in de 
Nyingmatraditie, wanneer de nieuwe vertaalscholen Tibet overspoelen. De 
Nieuwe Traditie wordt gezamenlijk Sarma genoemd en bestaat tegenwoordig 
nog uit drie hoofdscholen Sakya, Kagyü en Gelugpa. Ook hun geschiedenis is 
nauw met de politieke geschiedenis van Tibet verbonden. 

De orde van de Sakyapa werd gesticht door Khön Könchok Gyalpo (1034-
1102), een student van Brogmi (992-1072), die onderricht van India naar Tibet 
bracht. De Sakyapa kregen in de dertiende eeuw grote politieke macht in Tibet 
door hun connectie met de Mongoolse Khans, waarmee ze in een 'patroon
priester' -relatie stonden. In ruil voor Boeddhistisch onderricht, gaven de Khans 
militaire bescherming. Na de val van de Mongoolse Yüandynastie in China nam 
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de politieke invloed van de Sakyapa's af. De rol van politiek leiderschap werd 
overgenomen door Chang Chub Gyaltsen (1302-1373), die de titel Tai Situ kreeg. 
Gesteund door invloedrijke Tibetaanse families voerde hij een onafhankelijke 
koers van de Mongoolse Khans en bevocht en overwon de Sakya's.68 De 
Sakyakloosters blijven echter tot op de dag van vandaag een belangrijk religieuze 
rol spelen binnen het Tibetaans Boeddhisme. De opvolgers van Tai Situ werden 
hoge lama's van de Kagyütraditie. 

Het onderricht van Marpa de vertaler (1012-1097), een leerling van de 
Indiër Naropa (1016-1100), die weer een leerling van Tilopa was, staat aan de basis 
van de Kagyütraditie. De bekendste leerling van Marpa was Milarepa (1040-1123), 
die het onderricht weer doorgaf aan Gampopa (1079-1153). Daarna splitste de 
Kagyüschool zich in allerlei subdivisies. Eén van de spiritueel en politiek gezien 
meest belangrijke vertakkingen is die van de lijn der Karmapa's. De eerste 
Karmapa was een leerling van Gampopa en stichtte het klooster van Tsurphu in 
1185. De successie van de abten van deze school vond niet plaats middels 
erfopvolging, zoals bijvoorbeeld bij de Sakyapa, maar zij volgden en volgen nog 
steeds het principe van de reïncarnatie. In deze traditie laat de Karmapa 
vingerwijzingen achter waar zijn hergeboorte plaats zal vinden. Na het 
overlijden zoeken naaste leerlingen de hergeboorte en via dromen, tekens en 
proeven herkent men dan de nieuwe Karmapa in een jong kind. Dit principe is 
door de meeste grote kloostertradities overgenomen. Het bekendste en meest 
beladen is dit natuurlijk bij de politiek en religieus leider van Tibet, de Dalai 
Lama. Hij staat aan het hoofd der Gelugpa's. 

De Gelugpa komt voort uit de Kadampaschool. Discipelen van Atisha 
(982-1054), een strikt volger van de kloosterregels, stichtten de Kadampaschool. 
Deze is later min of meer overgegaan in de Nieuwe Kadampaschool, beter 
bekend als de Gelugpa ("de deugdzamen"). De Gelugpa is gesticht door 
Tsongkapa (1357-1419). Het is de grootste en politiek machtigste school geworden. 
Tsong Kapa's hervormingen zijn bepalend voor het gezicht van Tibet in de vijf 
eeuwen na hem. Hij stond een strikte kloosterdiscipline voor en ontwierp een 
opleidingssysteem tot monnik en meester in de leer, de zogenaamde "geshe"-
graad, die pas na een twintigjarige studie van de Boeddhistische filosofie, logica 
en gedragscodes verkregen kan worden. Hij stichtte het klooster Ganden in 1409, 
dat later soms wel 8 tot 10.000 monniken huisvestte. Leerlingen van Tsong Kapa, 
onder wie Gedun Grub, de latere eerste Dalai Lama (1391-1475), stichtten de grote 
kloosters rond Lhasa; Drepung (1416), Sera (1419) en het Tashi Lhunpoklooster in 
Shigatse (1447). De kloosters Sera, Drepung en Ganden waren vlak voor de 
Chinese inval de drie grootste van de wereld, goed voor zo'n 22.000 monniken. 
Zij werden de 'drie zetels' genoemd waarop het staatsapparaat steunde. 
Gedurende de laatste eeuwen was in Tibet zo'n 10 tot 20 % van de mannelijke 
bevolking monnik. Nonnenkloosters waren geringer in aantal en stonden in 
minder hoog aanzien. 

In de Tibetaanse maatschappij van de vijftiende tot de twintigste eeuw 
kunnen drie klassen worden onderscheiden: geestelijkheid, adellijke aristocratie, 
en boeren en nomaden. De kloosters en de kleine groep van aristocraten bezaten 
het merendeel van al het land, dat voor het grootste gedeelte uit een hoogvlakte 
bestaat van gemiddeld 4000 meter boven de zeespiegel. De landbouwers die in de 
gebieden waar het klimaat iets milder is (oosten en zuiden) vooral gerst 
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verbouwden, zaten door belastingen en schulden met handen en voeten aan 
hun heren en kloosters vast. Vooral de rentedragende leningen om belastingen 
te kunnen betalen en de plicht om de geestelijkheid van gratis vervoer te 
voorzien wogen zwaar op de schouders van de arme boeren. De nomaden waren 
onafhankelijker en zij trokken met hun kudden (schapen en yaks) door het barre 
noorden. Zij ruilden hun produkten (wol, boter en zout) tegen de 
landbouwprodukten uit de vruchtbaardere gebieden. Een handelende 
middenklasse was nauwelijks aanwezig. 

In het hiërarchische en feodale Tibet bestonden zeer strenge 
omgangsregels tussen de verschillende klassen. Dit komt o.a. tot uitdrukking in 
de taal waarbij het vocabulair verschillende tongvallen kent al naar gelang men 
spreekt tot een meerdere of gelijke. De ambtenarij bestond voor vijftig procent 
uit geestelijken. Voor een ambitieuze intelligente boerenzoon was toetreding tot 
het klooster dan ook zo'n beetje de enige mogelijkheid om carrière te maken en 
aanzien te verkrijgen. Ook was het niet ongebruikelijk dat mannen voor een 
paar jaar het klooster ingingen om daarna weer als boer verder te leven. De 
kloosters groeiden steeds verder uit tot welhaast kleine steden met eigen 
middelen van bestaan en eigen ordebewakingsdiensten, die met name 
functioneerden bij de grote gebedsrituelen, zoals het drie weken durende 
Monlamfestival, waar men op initiatief van Tsong Kapa mee was begonnen. Dit 
festival wordt nu nog steeds ieder jaar in Dharamsala met het Tibetaanse 
Nieuwjaarsfeest gehouden.69 

Het werk van Tsong Kapa werd geconsolideerd door de Dalai Lama's. De 
derde Dalai Lama, Sonam Gyatso (1543-1588), kreeg de titel 'Dalai Lama' in 1578 
van de Mongoolse heerser Altan Khan. Hij noemde zichzelf de derde en gaf de 
titel ook aan zijn twee voorgangers. "Dalai Lama" is Mongools voor "Oceaan van 
Wijsheid". Tweehonderd jaar nadat de Mongolen uit China waren verdreven 
aan het einde van de Yüandynastie werd opnieuw een pakt gesloten tussen een 
Mongools krijgsheer en een Tibetaans spiritueel leider. Altan Khan had niet de 
macht die een Godan en Koeblai Khan tweehonderd jaar voor hem hadden en 
kon daardoor niet eenzelfde rol van patroonheer op zich nemen. Wel steunde 
hij de Gelugpakloosters financieel, die daardoor sterk aan invloed wonnen en 
veel bestaande kloosters van andere scholen voor zich wonnen. In de Tibetaans 
Boeddhistische traditie wordt gezegd dat hoog gerealiseerde wezens zoals de 
Dalai Lama de plaats van hun hergeboorte zelf kunnen uitkiezen. De vierde 
Dalai Lama (1589-1617) werd in Mongolië in Altan Khan's familie geboren. Hij 
verbleef vooral in Mongolië. De vijfde Dalai Lama (1617-1682) werd opvallend 
genoeg in een Nyingmafamilie geboren, maar toch als hoofd van de Gelugpa's 
herkend. Hij was het die met de hulp van Gusri Khan heel Tibet pacificeerde. Hij 
was de eerste Dalai Lama die echt politieke macht over heel Tibet uitoefende. Hij 
zag zichzelf als de opvolger van de oude koningen. In 1645 startte hij met de 
bouw van het bekende Potalapaleis op een heuvel bij Lhasa, waar de ruïnes 
stonden van een fort van Songtsen Gampo, de eerste koning van Tibet met een 
interesse in het Boeddhisme. Tevens maakte hij Lhasa (Stad der Goden) tot 
hoofdstad. Ongeveer tegelijkertijd kwamen in China de Manchu's aan de macht. 
De vijfde Dalai Lama ontmoette de Chinese keizer in 1655. De Chinezen wilden 
de vijfde Dalai Lama te vriend houden vanwege zijn invloed op de Mongolen. 
De Chinese keizer bouwde in Beijing "het Gele Paleis" speciaal voor de vijfde 
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Dalai Lama. Om de stabiliteit van het Tibetaanse rijk te bewaren werd zijn dood 
jarenlang door een Tibetaanse régent geheim gehouden. Hij wordt nog altijd "de 
Grote Vijfde" genoemd. Zijn persoonlijke belangstelling voor de Nyingma-
traditie leidde tot de uitbouw van het tot dan toe kleine Nyingmaklooster 
"Mindroling" in 1676. Ook Nyingmapa's werden beïnvloed door de grote uitwas 
van kloosters. Zij bouwden hun eigen kloosters vooral in Kham in het oosten, 
ver weg van de Gelugpamacht in Lhasa. 

De zesde Dalai Lama was een romantisch dichter, wiens liefdesavonturen 
niet door de Mongolen werden getolereerd. Hij is onder geheimzinnige 
omstandigheden van het toneel verdwenen. De zevende was weer een 
voorbeeldig monnik. Hij heeft de Kashag ingesteld; het Tibetaanse kabinet. Voor 
alle belangrijke regeringsposities werd zowel een monnik als een leek aangesteld. 
Naar mate de kracht van de Mongolen afnam, leefden de Dalai Lama's echter 
korter. De achtse tot en met de twaalfde Dalai Lama werden niet ouder dan 
twintig en stierven allemaal onder verdachte omstandigheden. In de 
tussenliggende perioden werd Tibet geregeerd door regenten. Doordat aan het 
einde van de negentiende eeuw de binnenlandse problemen van China 
toenamen, kon de dertiende Dalai Lama (1875 -1933) weer uitgroeien tot een 
sterke figuur die erg belangrijk was voor het lot dat Tibet te wachten stond. 

Gesterkt door de toenemende chaos in China vielen in 1904 de Britten, die 
in India zaten, Tibet binnen om hun handelsbelangen veilig te stellen. Terwijl de 
Dalai Lama de wijk had genomen naar Mongolië sloten de Engelsen een verdrag 
met de Kashag dat impliceerde dat geen enkele staat zich meer zonder 
toestemming van de Engelsen met Tibet mocht bemoeien. De twee Chinese 
vertegenwoordigers (Ambans) die in Lhasa waren, werden daarbij gepasseerd. In 
ruil voor bepaalde handelsbelangen sloten de Engelsen in 1906 ook een verdrag 
met China, waarin de Anglo-Tibetaanse overeenkomst werd erkend. Maar in 
1907 sloot Londen alweer een verdrag met China en Rusland waarin bepaald 
werd dat China suzereiniteit over Tibet had. Een verwarrende situatie die 
ontstaan is doordat de verdragen uit 1904 en 1906 door de Engelse koloniale 
regering in India zijn gesloten en het verdrag uit 1907 door Londen. De Britse 
inval had de Chinezen echter gewaarschuwd dat hun macht in Tibet tanende 
was en in 1910 vielen ze Tibet binnen. Weer moest de Dalai Lama de wijk 
nemen, dit keer naar India. In 1911 viel echter de Ch'ingdynastie en sloegen de 
Chinese troepen aan het muiten omdat ze geen soldij meer kregen. Daarop werd 
het leger tesamen met de Chinese vertegenwoordigers in Lhasa door de 
Tibetanen Tibet uitgedreven. De dertiende Dalai Lama riep in 1912 de 
onafhankelijkheid uit en 38 jaar zou geen enkele Chinees of niet-Tibetaanse 
mogendheid in Tibet de touwtjes in handen hebben. De Simlaconferentie van 
1914 zou alles hebben moeten regelen, maar alleen de Engelsen en de Tibetanen 
tekenden; China weigerde.70 

De dertiende Dalai Lama wilde een begin maken met de modernisering 
van Tibet. Hij richtte een leger op met zowel Engelse, Japanse als Russische 
adviseurs. Hij trachtte internationale betrekkingen aan te knopen en zond 
studenten naar het buitenland. Ook voerde hij een post- en telegraafdienst in en 
stichtte hij kleine industrieën en hydro-elektrische centrales. Verder schafte hij 
de zwaardrukkende plicht om monniken en regeringsfunctionarissen van gratis 
vervoer te voorzien af. Hoewel landen als Engeland en de Verenigde Staten 
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toendertijd het Tibetaanse paspoort accepteerden, verzuimde de dertiende Dalai 
Lama om Tibet als souvereine staat te laten erkennen. Bij zijn dood in 1933 
waarschuwde hij voor een gevaar dat Tibet bedreigde, zowel van binnen als 
buiten. 

Het herhaaldelijk draaien van het hoofd van zijn lijk in een bepaalde 
richting, wolkformaties, visioenen in het meer van Lhamo Lhatso, en de groei 
van een stervormige zwam binnen één dag aan de noord-oostkant van de 
tempel waar het lichaam van de dertiende Dalai Lama lag opgebaard, waren de 
tekens die leidden naar het dorpje Takster, nabij het Kum Bumklooster dat op de 
geboorteplaats van Tsong Kapa in Amdo is gebouwd, en naar de daar 
woonachtige tweejarige Lhamo Dhondrup, zoon van eenvoudige boeren. Deze 
werd vervolgens aan allerlei tests onderworpen, zoals het herkennen van 
kleding, rituele voorwerpen en bekenden van de overledene. De jonge Lhamo 
Dhondrup sloeg zich zonder moeite door de schier onmogelijke tests heen, zodat 
er geen twijfel over bestond dat de nieuwe Dalai Lama gevonden was. Omdat de 
oostelijke provincie Amdo in 1940 reeds onder Chinees gezag stond, moest Lhasa 
een hoge losprijs betalen om de jonge Dalai Lama naar de Potala te halen. Aldaar 
onderging hij precies dezelfde scholing als een gewone monnik. Ook hoge 
incarnaties moesten de graad van Geshe halen voordat zij met politieke macht 
bekleed konden worden. Dit laatste werd in dit geval versneld door de Chinese 
inval. 

In 1949 hadden de communisten de burgeroorlog in China gewonnen en 
kwamen nu geheel Tibet "bevrijden uit de handen van buitenlandse 
imperialisten". Dat de Tibetanen hier niet om gevraagd hadden en er slechts zes 
buitenlanders in Tibet waren, weerhield de communisten er niet van "het 
Tibetaanse volk terug te laten keren naar het moederland China". De Chinezen 
maakten een historische claim door te wijzen op de relaties die in het verleden 
hebben bestaan tussen China en Tibet, zoals het huwelijk tussen Songsten 
Gampo en de Chinese Prinses en de patronageverhoudingen tussen Mongolen 
en Manchus enerzijds en Tibetanen anderzijds. De Tibetaanse regering 
beschouwt deze relaties sinds het vallen van de Ch'ingdynastie als verbroken. 
Volgens hen hielden na 1911 alle banden, die op religieuze en politieke gronden 
tussen de Chinese keizers en de Dalai Lama's en hun voorgangers waren 
gevestigd, op te bestaan. 

De meeste Tibetanen menen dat Tibet een afzonderlijke natie is met een 
eigen cultuur. De Chinese communisten, die iedere vorm van kolonialisme 
openlijk afwijzen, zeggen dat de Tibetanen een minderheidsgroepering zijn van 
de Chinese "familie van naties".71 Dit is een nogal gewrongen constructie, 
vooral wanneer je bedenkt dat de meeste Hanchinezen de Tibetanen altijd als 
achterlijke barbaren beschouwden. 

Aanvankelijke deed Mao Tse Tung de belofte de Tibetaanse cultuur en 
vrijheid te respecteren. In het besef van de heersende misstanden in zijn land 
deed de veertiende Dalai Lama een aantal landhervormingsvoorstellen. Eerst 
zou het land van de aristocratische families opgekocht en verdeeld worden, om 
daarna de kloosters aan te pakken. De Chinezen stonden echter deze 
hervormingen, die bij de Tibetanen populair waren, niet toe, en kwamen met 
hun eigen voorstellen. Alras werd het duidelijk dat de Chinezen de 
aanwezigheid van de Dalai Lama als hoofd van een door hen aangestelde 
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regering gebruikten om hun aanwezigheid in Tibet te legitimeren. Een 
Tibetaanse delegatie in Beijing werd door de militaire druk op het eigen land in 
1954 gedwongen om een ongunstig 17-punts verdrag te tekenen met betrekking 
tot de toekomstige status van de Dalai Lama, aanzet tot landhervormingen, 
regionale autonomie, vrijheid van religie, buitenlandse betrekkingen en de 
positie van het "vrijheidsleger".72 

De veertiende Dalai Lama koos in navolging van Mahatma Gandhi voor 
geweldloos verzet achter een masker van medewerking om de greep op de 
situatie niet geheel te verliezen. De last die het voeden van tienduizenden 
Chinese soldaten met zich meebracht werd echter steeds groter voor de kwetsbare 
Tibetaanse economie. Vooral in Kham in het oosten manifesteerden de 
Chinezen zich in toenemende mate intolerant. Als de Tibetanen in maart 1959 
vermoedden dat de Chinezen hun "kostbare juweel", de Dalai Lama, wilden 
ontvoeren, barst de bom. Opstand in Lhasa. De Chinezen grepen nu definitief 
militair in. Wanneer een bombardement op Lhasa dreigt, volgt de nu 
vierentwintig-jarige Dalai Lama het advies dat het Staatsorakel hem een jaar 
daarvoor al gegeven heeft; hij vlucht in "vrijwillige" ballingschap naar India. En 
passant wordt snel een nieuwe regering in ballingschap uitgeroepen, die in 1963 
een nieuwe grondwet gereed kreeg. De "Autonome Regio Tibet" wordt nu 
echter geheel door de Chinezen overgenomen. De in de ban van de Koude 
Oorlog zijnde Grote Mogendheden kijken de andere kant op. 

Toen de Dalai Lama eenmaal vertrokken was, was er voor de Chinezen 
geen reden meer hun strategische, economische en politieke bedoelingen te 
verhullen. Tibet is inmiddels in een militair bastion getransformeerd dat heel 
Centraal Azië domineert. De grote voorraad mineralen, dierlijke en vegetatieve 
bronnen zijn geëxploiteerd. Onbezonnen houtkap heeft plaatsgevonden, zodat 
vele bergen onder erosie lijden. Een wrede poging tot bekering van het 
Tibetaanse volk tot het socialisme van Mao heeft plaatsgevonden. Net als in 
China waren de Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie in de jaren 
'60 een dieptepunt. De Grote Sprong bracht hongersnood naar Tibet en 
gedurende de Culturele Revolutie werden 6300 kloosters en tempels in Tibet 
verwoest. De situatie leek zich eind zeventiger, begin tachtiger jaren te 
verbeteren met de Chinese "open deur" politiek. Er werd een begin gemaakt met 
herstel van de kloosters. Na onlusten in 1987 is de situatie in Tibet echter weer 
verslechterd. Het grootste gevaar voor de Tibetaanse cultuur in Tibet is de grote 
toestroom van Chinese settlers. Momenteel wonen er tweemaal zoveel 
Chinezen in Tibet als Tibetanen. 

In ballingschap tracht de Dalai Lama (afb. 1) vorm te geven aan de 
pogingen de Tibetaanse cultuur levend te houden. Aanvankelijk wilde hij zich 
uit alle politieke functies terugtrekken, maar dat werd hem door volk en 
regering niet toegestaan. Zijn politiek van geweldloosheid heeft hem de 
Nobelprijs voor de Vrede en respect over de hele wereld opgeleverd, maar nog 
geen vrij Tibet. Sommige jonge Tibetanen zoeken naar andere middelen. Tijdens 
een hongerstaking in Delhi in 1998 overleed één van de deelnemers, een andere 
demonstrant stak zichzelf in brand. Toch is de Dalai Lama nog steeds een 
symbool van de Tibetaanse eenheid en cultuur, zowel binnen als buiten Tibet. 
Over het instituut Dalai Lama is hij zelf nuchter: 
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1. - Tenzin Gyatso, de Veertiende Dalai Lama 
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Het is mogelijk dat ik de laatste ben... Instituten zijn van dien aard, 
dat op het moment dat het "instituut Dalai Lama" niet meer nuttig is, dit 
moet verdwijnen. Dat is de manier waarop dingen veranderen.73 

In interviews vertelt hij vaak dat hij zichzelf in zijn dromen slechts als 
gewone monnik ziet. Als allerbelangrijkste onderdeel van het bewaren van het 
Tibetaanse erfgoed beschouwt hij dan ook het op authentieke wijze doorgeven 
van de Dharma, de Boeddhistische leer, zoals deze in alle verschillende scholen 
van het Tibetaans Boeddhisme beoefend wordt. Wat dat betreft is hij een typische 
exponent van de zogenaamde Rimébeweging, die in de vorige eeuw ontstond 
geïnspireerd door grote invloedrijke meesters als Jamyang Khyentse Wangpo 
(1820-1892), die excelleerde in het onderricht en de beoefening van rituelen van 
de verschillende Sakya, Kagyü en Nyingmatradities. De huidige veertiende Dalai 
Lama volgt zelf ook onbevooroordeeld het onderricht en de beoefening van alle 
verschillende scholen. Hij legt het verschil in zienswijze van de diverse tradities 
als volgt uit: 

The oral transmission from the great adept Dzongsar Khyentse 
Chökyi Lödro says that the presentations of the levels of the path in the 
Nyingma system are seen from the perspective of a Buddha. Whereas in 
the Sakya system the presentation of the path is mainly in terms of a yogi 
on the path. The presentations in the Gelug system are mainly from the 
perspective of ordinary sentient beings.74 

Alle vier de scholen Nyingma, Sakya, Kagyü en Gelug hebben 
tegenwoordig kloosters in Dharamsala en er zijn zelfs Bönpo te vinden. De 
Bönreligie is in de loop der eeuwen volledig getransformeerd en op 
Boeddhistische leest geschoeid geraakt. Soms wordt zelfs gesproken over de 
vijfde school. De kloosters zijn zeer belangrijk voor het voortzetten van deze 
verschillende tradities. Iedere school heeft zijn eigen stijl van overdracht van 
rituele beoefening, onderricht, zang, muziek en maskerdansen. Ook de 
bijzondere religieuze schilderkunst, het maken van de metalen Boeddhabeelden 
en van wierook wordt door de kloosters in ere gehouden. 

Voor de meer wereldlijke Tibetaanse tradities is de oprichting van het 
Tibetan Institute of Performative Arts (TIPA) in Dharamsala van groot belang. 
Hier worden zang en dansstijlen van alle verschillende delen van Tibet 
beoefend. Ook wordt af en toe een Tibetaanse opera opgevoerd die wel een hele 
dag of zelfs een paar dagen kan duren. De "Library of Tibetan Works and 
Archives" draagt zorg voor het geschreven woord en geeft zowel spirituele als 
klassieke wereldlijke boeken uit. Dan is er ook nog de bijzondere Tibetaanse 
geneeskunst en de nauwverwante Tibetaanse astrologie, die in stand gehouden 
worden. Kunstnijverheid zoals het knopen van traditionele Tibetaanse tapijten 
komt men ook in Dharamsala tegen. Was de klasse van handelaars vroeger in 
Tibet slechts klein, in Dharamsala lijkt nu iedere familie wel met een of ander 
winkeltje vebonden te zijn. De markt is tegenwoordig niet Tibet, maar de hele 
wereld. 
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Westerlingen in Dharamsala 

Bij aankomst werd het me meteen duidelijk dat ik niet de enige 
Westerling in Dharamsala was. Integendeel, met name in de zomer van april tot 
oktober overspoelen Touristen het dorp om de hitte van het Indiase laagland te 
ontvluchten. Dit heeft ertoe geleid dat het dorp een relatieve materiële welvaart 
kent, zodat veel Tibetanen in India materieel beter af zijn, dan ze in Tibet ooit 
zouden zijn geworden. Daarbij dient gezegd te worden dat Tibetanen harde 
werkers zijn, die van iedere situatie het beste trachten te maken. Hoewel de 
onderlinge verhoudingen over het algemeen vriendschappelijk zijn, geeft dit bij 
locale Indiërs soms wel scheve ogen. Zo vertelde een boer me dat tien, twintig 
jaar geleden er Tibetanen aankwamen, die in lompen gehuld gingen en zo 
stonken dat je tien meter afstand moest bewaren en waarvan sommige nu in 
auto's rondrijden, waarvan hij alleen maar kon dromen. Volgens hem kwam 
het doordat ze zoveel goud en zilver uit Tibet hadden meegenomen en de Dalai 
Lama voortdurend bedelreisjes langs Westerse regeringen maakte. De locale 
Indiërs grijpen hun kansen niet om een slaatje uit het tourisme te slaan. Wel 
zijn er nu rijke Punjabi en Kashmiri, die de onrustig geworden thuishaven 
verlaten en zoveel geld betalen dat de Indiase regering tot natuurgebied 
bestempelde grond aan hen verkopen, waar ze hotels op bouwen. De Tibetanen 
mogen slechts grond huren. 

Het verblijf in India en het zien van de rijke, vrije westerse jongeren, die 
vakanties van maanden, zo niet jaren in Azië doorbrengen, leidt bij een aantal 
Tibetaanse jongeren tot een soms pijnlijke identiteitscrisis. Typerend voor de 
verschillende wijzen waarop zij hiermee omgaan zijn twee Tibetaanse jongens, 
die ik sprak. Toen allebei rond de twintig waren ze vier jaar daarvoor 
onafhankelijk van elkaar over de bergen door de sneeuw naar Nepal gelopen. 
Tijdens de vlucht waren hun vrienden opgepakt door Chinese grenswachten. 
Nimmer hadden ze meer iets van hen, of hun familie in Lhasa vernomen. In 
Dharamsala aangekomen werden ze eerst naar school gestuurd om te leren lezen 
en schrijven. Naar hun zeggen worden in Tibet alleen die Tibetaanse kinderen 
op de scholen toegelaten, wier ouders voldoende met de Chinezen meewerken. 
Nu spraken ze redelijk Engels. De Tibetaanse regering in ballingschap, die in 
Dharamsala zetelt, legt sterk de nadruk op goed onderwijs en poogt modern 
wetenschappelijk gericht onderwijs te combineren , met traditionele 
Boeddhistische studie. De ene jongen was sinds een maand in monniksgewaad 
gehuld en sprak vol enthousiasme over zijn droom: Zijn langgekoesterde wens 
om monnik te worden was in vervulling gegaan en nu wilde hij leraar worden 
en terugkeren naar Tibet om zijn volk een volgens hem juiste kijk op de 
geschiedenis voor te houden. Tevens wilde hij daarbij de Boeddhistische leer 
levend houden. Daarvoor achtte hij het celibaat onontbeerlijk en hij stond op 
het punt om naar de rust van klooster Ganden in Zuid-India te vertrekken. Het 
"stadse" karakter van Dharamsala zou hem maar afleiden van zijn weg. Hij was 
juist in zijn initiatieperiode, waarbij het gebruikelijk is dat de noviet gedurende 
een week tot een maand na twaalf uur 's middags geen voedsel meer tot zich 
neemt. Hij had een maand gekozen, want dat was het zwaarste. De andere 
jongen vormde ongeveer zijn tegenpool. Lange haren hingen voor zijn ogen en 
hij was gehuld in jeans met het opschrift "I kiss everything that moves". Meestal 
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hing hij verveeld sigaretjes rokend met zijn vrienden rond in de plaatselijke 
theetentjes. Ook hij had een droom: een westerse vrouw. Beiden stonden ze niet 
alleen in hun verlangens. 

Dharamsala is in de loop der jaren tot een opmerkelijke culturele 
ontmoetingsplaats en internationaal studiecentrum van het Boeddhisme 
geworden. Zo kwam ik daar om het Tibetaans-Boeddhisme te bestuderen en 
leerde ook de Dungchen, de grote Tibetaanse hoorn bespelen, terwijl ik op mijn 
beurt Tibetanen gitaarles gaf en samen met een Engelse drummer hielp bij het 
opzetten van een Tibetaanse rockgroep, de "Samsaraband" genaamd. Aan de 
muren van de oefenruimte ontbraken Prince en Madonna niet, terwijl 
traditioneel Boeddhistische rolschilderingen mijn woning sieren. Naast de 
zomertouristen, die "are doing India" en "everything is so cheap" tot stopwoord 
hebben gemaakt, kent Dharamsala echter ook een permanente westerse 
bevolking. Zij schuwen de regen en koude van de winter niet. Voor hen is 
Dharamsala samen met Bodh-Gaya en Bodnath in Nepal een plaats waar "it is 
happening" in de wereld. Naast Tibetologen en antropologen waren er artsen, 
psychologen, psychiaters, kunstenaars, schrijvers, musici, theologen, historici, 
astrologen en Boeddhisten uit de hele wereld met hun onderzoek bezig. "See you 
around campus", grapte Ralph, een Amerikaanse psychiater bij het afscheid 
nemen dan ook wel eens. Deze energieke levenskunstenaar schroomde niet om, 
indien nodig in zijn praktijk in de arme negerwijken van Philadelphia, na wat 
wierook en kaarsen te hebben aangestoken, bij de Apache geleerde 
indianenkreten te combineren met Tibetaanse mantra's, waarbij hij het 
tromgeroffel op zijn Nepalese sjamanendrum dan af en toe even staakte om een 
patiënt, die dacht bezeten te zijn vervolgens met een knoflook op het hoofd te 
slaan. Hij wist ook niet precies wat hij deed, maar moest constateren dat 
sommige mensen er meer aan hadden, dan aan diepgravende gesprekken over 
een verminkte jeugd of een alcoholische vader. Sommigen genazen zelfs 
spontaan waar bij anderen het gesprek en de medicijnen meer effect brachten. 

De Tibetanen zien al deze belangstelling met welwillende vriendelijkheid 
aan. Zij varen er wel bij en proberen iedereen zich zo veel mogelijk thuis te 
laten voelen. Zo doet men bijvoorbeeld naast het serveren van traditionele 
tsampa- en momogerechten verwoede pogingen de pizza opnieuw uit te vinden, 
hoewel er ook nog enkele plaatsen zijn waar verondersteld wordt dat je een soort 
vermicellisoep met stokjes naar binnen werkt. Aanvankelijk verstoorde de 
aanwezigheid van al die westerlingen mijn romantische beeld van veldwerk 
nogal, maar in de praktijk bleek het een groot voordeel te zijn. Zo werden er in 
het meditatiecentrum Tushita iedere maand cursussen van een paar weken over 
Boeddhistische teksten door lama's gegeven, waarbij dan tolken aanwezig waren. 
Tijdens de traditionele "Dalai Lama Teachings", het door Tsong Kapa ingestelde 
Mon Lamgebedsfestival, dat ieder jaar vlak na het Nieuwjaarsfeest gehouden 
wordt en waarvoor duizenden pelgrims naar Dharamsala gekomen waren, was 
er zelfs speciaal voor zo'n driehonderd westerlingen een simultaanvertaling in 
het Engels op de radio. Gelukkig vond ik iemand met een radio, zodat ik kon 
meeluisteren. De Dalai Lama sprak echter nogal luid door een microfoon in het 
Tibetaans, waardoor ik zes dagen lang bezig was met niet-luisteren naar de Dalai 
Lama, om te begrijpen waar hij het over had! Gedurende die rituele 
feestelijkheden vond ik ook onverwachts een eerste spoor naar de kangling. 
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Omdat het gebruik daarvan echter helemaal in het Boeddhisme is ingebed, zal ik 
hier in het volgende hoofdstuk eerst enige inleidende opmerkingen over 
maken. Daar de kangling met name in de Nyingma- en de nauw verwante 
Kagyütraditie gebruikt wordt en ik zelf het meeste onderricht van Sogyal 
Rinpoche en andere meesters uit de Nyingmatraditie heb ontvangen, is dat ook 
het perspectief waarop de volgende uiteenzetting gebaseerd is. 

Samenvatting van enkele hoofdpunten 

- Voor mijn veldwerk reisde ik af naar Dharamsala in India, waar de Dalai Lama 
woont met een kleine tienduizend Tibetaanse vluchtelingen en de Tibetaanse 
regering in ballingschap zijn zetel heeft. 

- De Tibetaanse politieke geschiedenis en het Boeddhisme zijn sinds de komst 
van het Boeddhisme naar Tibet in de achtse eeuw AD nauw verweven geraakt. 

- Het Tibetaans Boeddhisme kent nog vier hoofdscholen; Nyingma (de ouden) 
en de nieuwe vertaalscholen Sakya, Kagyü en Gelugpa. 

- De Gelugpa waren de laatste vijf eeuwen aan de macht. Gedurende deze tijd 
ontwikkelde Tibet zich tot een theocratie met een feodaal systeem. 

- De Chinezen respecteerden de Tibetaanse claims voor onafhankelijkheid niet 
en vielen in de jaren vijftig Tibet binnen. 

- In 1959 vluchtte de Dalai Lama naar India. Honderdduizend Tibetanen zijn 
hem gevolgd. 

- Geschat wordt dat een miljoen Tibetanen de afgelopen veertig jaar het leven 
hebben verloren. 6300 kloosters en tempels zijn vernietigd. Momenteel wonen 
er meer Chinezen dan Tibetanen in Tibet. 

- Vanuit Dharamsala tracht de Dalai Lama en de nu democratisch gekozen 
regering in ballingschap leiding te geven aan de Tibetaanse vluchtelingen en 
zorg te dragen voor de instandhouding van de Tibetaanse cultuur. 

- Inventie van nieuwe tradities en gewoonten, vernieuwing en continuering 
van de oude levenswijze vinden hier gelijktijdig plaats. 

- Hierdoor is Dharamsala niet alleen trekpleister van touristen en zowel 
Tibetaanse als westerse Boeddhisten, maar ook van onderzoekers uit diverse 
disciplines. 
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TIBETAANS BOEDDHISME 

Aan lama Geshe Thubten Wang Dak vroeg ik tijdens een cursus in 
het meditatiecentrum Tushita of er gesteld kan worden dat: "De grote 
magische truc van het tantrisme is, dat alle obstakels, frustraties of 
tegenspoed, die iemand in zijn leven kan ervaren en die normaal 
gesproken een bron van lijden voor hem zijn, middels het praktisch 
perspectief dat het Tibetaans-Boeddhisme aanreikt, zo getransformeerd 
kunnen worden, dat het voor de beoefenaar deuren naar bevrijding 
worden?" Dit beantwoordde hij met een volmondig "ja", waar het de 
gevorderde beoefenaar betreft. Beginners zullen echter obstakels gewoon 
als belemmeringen ervaren. 

Veldwerknotitie april 1991 

Het volledige ontwaken van het hart van de verlichte geest 

Boeddha Shakyamuni zag op het moment van zijn verlichting hoe 
ontelbare levende wezens bij hun pogingen geluk te vinden zichzelf in de weg 
zitten en telkens weer herboren worden in een wereld van lijden, die zij nu juist 
trachten te ontvluchten. Deze vicieuze cirkel wordt "samsara" (lett. "in een 
kringetje ronddraaien") genoemd. Uit onwetendheid over de ware aard van 
hun wezen, handelen voelende wezens telkens weer uit aversie en gehechtheid 
en zaaien met hun door emoties gekleurde gedachten en handelingen zaden, die 
noodzakelijkerwijs-vroeg of laat tot wasdom zullen komen. Deze wet van 
oorzaak en gevolg wordt "karma" (lett. "actie") genoemd. Boeddha ("ontwaakte") 
ontdekte dat het de valse identificatie met en de gehechtheid aan een individueel 
bestaan of ego is, waardoor we lijden aan verandering, condities en uiteindelijk 
vooral aan onszelf, hoewel we juist dat vaak niet willen inzien en het die 
blindheid is, die ons in het lijden verstrikt houdt. Door dit egocentrisme 
verzamelen we karma hetgeen ons weer in samsara gevangen houdt. 

In het Tibetaans wordt ego "dak dzin" genoemd, hetgeen "grijpen naar een 
zelf" betekent. Als dit echter het ware zelf zou zijn, dan zou men er niet naar 
behoeven te grijpen, stelt Sogyal Rinpoche. Door het lijden niet uit de weg te 
gaan en het geluk niet kost wat kost vast te willen houden, maar de menselijke 
neigingen en condities zonder voor- of afkeur onder ogen te zien, kan men de 
ervaring van het relatieve leed en geluk transformeren, zodat de absolute natuur 
van de oorspronkelijk ruimtelijke en heldere geest zich in ongeremd 
mededogen kan manifesteren, zo zegt hij. De oorspronkelijke natuur van de 
geest komt bloot te liggen wanneer egocentrisme wordt losgelaten. De verlichte 
essentie wordt 'Boeddha-natuur' genoemd of 'bodhicitta', het zaad van de 
verlichtingsgeest, of "the heart of enlightened mind", zoals Sogyal Rinpoche het 
ook wel vertaalt. Volkomen realisatie van deze potentie is bevrijding uit de 
voortdurende kringloop van dood en wedergeboorte en intreding in het 
"nirwana" (lett. "uitdoving"). Dan is een 'boeddha' geboren, een 'vol-ledig 
ontwaakt mens'. 

49 



Drie Voertuigen 

In zijn wijsheid en compassie heeft Boeddha Shakyamuni hiertoe 
verschillende methoden onderricht, die passen bij de verschillende karakters en 
nivo's van ontwikkeling van de mensen. Met name het Tibetaans-Boeddhisme 
kenmerkt zich door zeer vele verschillende scholen en methoden. De 
Tibetaanse vormen van Boeddhisme omvatten al de interpretaties van het 
'Dharma', de leer van de Boeddha. Door de geïsoleerde ligging van Tibet zijn 
zeer oude methoden en tradities tot op heden levend gebleven en van leraar op 
leerling doorgegeven. Er zijn zelfs in het Tibetaans teksten bewaard gebleven, 
waarvan de oorspronkelijke Sanskrietversie door de komst van de Moslims in 
India verloren is gegaan. 

Het Boeddhistische corpus aan teksten is enorm; de 'Kangyur' betreft de 
opgetekende woorden van de Boeddha en bestaat uit 108 delen. De 'Tangyur' 
bestaat uit duizenden werken van latere meesters met weer commentaren 
hierop. Sogyal Rinpoche vertelt echter dat toen de Boeddha gevraagd werd naar 
de essentie van zijn leer, hij deze ook in drie zinnen kon samenvatten, die de 
essentie van de drie 'voertuigen' op het pad naar verlichting bevatten: 

Commit not a single unwholesome action, 
Cultivate a wealth of virtue, 
To tame or to train this mind of ours, 
This is the Buddha Dharma. 

'Commit not a single unwholesome action' is basically the avoidance of 
harm, which is the basis of the Hinayana, also known as the compassion of 
non-harming. And then 'cultivate a wealth of virtue' is the essence or the 
basis of the Mahayana, of the practice of loving kindness and compassion. 
And then 'to tame and train this mind of ours' is the essence of the 
Vajrayana. It is said that when you really look deeply, you will realise that 
what really harms and helps actually is the mind. Mind is the boss. The 
mind is the universal ordering principle. Mind is the creator of happiness, 
and mind is the creator of suffering. Mind is the creator of samsara, and 
mind is also the creator of nirvana.75 

De ideële weg bij een kennismaking met het Tibetaans-Boeddhisme 
beslaat die van de fundamentele oefeningen uit het oudste Boeddhisme of 
"Hinayana" (= Kleine Voertuig), dat zich kenmerkt door verzaking van 
negatieve handelingen en het kalmeren van de geest, via "Mahayana" (= Grote 
Voertuig), dat zich laat karakteriseren door purificatie van de motivatie en het 
opwekken van mededogen, naar "Tantra" of "Vajrayana" (=Diamanten 
Voertuig), dat zich kenmerkt door transformatie van de perceptie. Het één komt 
uit het ander voort. Alle vier de scholen van het Tibetaans Boeddhisme 
beoefenen het Vajrayana. In met name de Nyingmatraditie is er dan ook nog het 
hoogste onderricht van "Dzogchen" (=Grote Perfectie), waarbij men spreekt van 
spontane zelf-bevrijding van gedachten en emoties. Op dit absolute nivo hoeft 
er niets getransformeerd te worden, want vanuit het verlichte "Zicht" wordt al 
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dat verschijnt gezien als zuiver vanaf het begin ("Kadak Trödhal") en een 
manifestatie van de 'natuur van de geest' ("Rigpa"). 

Introduktie tot de 'natuur van de geest' 

In Dzogchen, het meest directe en daarom het hoogste onderricht van de 
Boeddha, is het spirituele pad erop gericht dat de beoefenaar de 'natuur van zijn 
geest' leert herkennen en volkomen realiseert. Wat is die 'natuur van de geest' 
dan? Er wordt gezegd: 

It is simply your flawless, present awareness, cognizant and empty, 
naked and awake. 

Het voormalig hoofd van de Nyingmapa's Dudjom Rinpoche zei hierover: 

No words can describe it 
No example can point it out 
Samsara does not make it worse 
Nirvana does not make it better 
It has never been born 
It has never ceased 
It has never been liberated 
It has never been deluded 
It has never existed 
It has never been nonexistent 
It has no limits at all 
It does not fall into any kind of category. 

En Nyoshul Khen Rinpoche zei: 

Profound and tranquil, free from complexity, 
Uncompounded luminous clarity, 
Beyond the mind of conceptual ideas; 
This is the depth of the mind of the Victorious Ones. 
In this there is not a thing to be removed, 
Nor anything that needs to be added. 
It is merely the immaculate 
Looking naturally at itself76 

'Rigpa', de natuur van de geest wordt beschreven als in essentie 'leeg', als 
de ruimte, maar ook van nature 'helder', met cognitie, en zich manifesterend als 
het ongeblokkeerd stromen van 'compassie'. Het is als de zon aan een 
vlekkeloze hemel. Die ruimtelijkheid heeft twee kwaliteiten; licht - helderheid, 
en warmte - compassie, in feite zijn ze niet van elkaar gescheiden, net zoals de 
zonnestralen ook zowel licht als warmte geven. Het onderricht spreekt over 
'Vier Fouten' waarom het zo moeilijk is onze ware natuur te herkennen: 

51 



1. The nature of mind is just too close to be recognized. 
just as we are unable to see our own face, mind finds it difficult to look 
into its own nature. 

2. It is too profound for us to fathom. 
We have no idea how deep it could be; if we did, we would have already, 
to a certain extent, realized it. 

3. It is too easy for us to believe. 
In reality, all we need to do is simply to rest in the naked, pure awareness 
of the nature of mind, which is always present. 

4. It is too wonderful for us to accomodate. 
The sheer immensity of it is too vast to fit into our narrow way of 
thinking. We just can't believe it. Nor can loe possibly imagine that 
enlightenment is the real nature of our minds. 11 

Gelijktijdig met het vermogen tot inzicht en wijsheid verschijnt ieder 
moment de onwetendheid, die ons doet grijpen naar een concept van onszelf; 
ego. Dit wordt "co-emergent ignorance" genoemd. Sogyal Rinpoche spreekt over 
een 'wijsheid's amnesia'; we zijn vergeten wie we zijn en daarom grijpen we 
naar een schijnzijn. In het Boeddhisme wordt gezegd dat net zoals we een spiegel 
nodig hebben om ons gezicht te kunnen zien, zo hebben we een spirituele leraar 
nodig om ons onze oorspronkelijke natuur te tonen. Het onderricht is daarbij als 
de foto's die langzaam de herinnering aan wie we zijn terugroepen, vergelijkt 
Sogyal Rinpoche. 

Introduktie tot de natuur van de geest vindt plaats op het moment dat 
men zich gedwongen ziet zijn discursieve, in concepten denkende, geest ('sem') 
los te laten.78 De meester schept voor de leerling voortdurend situaties waarin 
hij deze openheid van geest uitlokt. De introduktie kan zeer informeel zijn, 
wanneer de meester bijvoorbeeld ineens iets totaal onverwachts doet, dat de 
leerling als het ware overrompelt; bijvoorbeeld door een kreet, een klap of een 
gebaar, maar ze vindt ook op formele wijze plaats. De meester kan de leerling 
wel introduceren, maar het cruciale punt hierbij is of de leerling het ook herkent. 
Daarom dient de leerling keer op keer geïntroduceerd te worden. Zo vangt hij 
telkens weer een glimp op van dit 'oorsponkelijke gewaarzijn', totdat hij met 
ontwijfelbare zekerheid herkent en daar niet meer van afwijkt, maar leeft en 
sterft in die herkenning. "Wie de natuur van de geest kent, kent de natuur van 
alles. Het is de sleutel tot de kennis van het universum; de kennis van de 
kennis", zegt Sogyal Rinpoche. Hij verhaalt in "The Tibetan Book of Living and 
Dying" hoe hij op formele wijze tot de natuur van de geest geïntroduceerd werd 
door de in het vorige hoofdstuk al door de Dalai Lama aangehaalde Jamyang 
Khyentse Chökyi Lodrö (1893 - 1959), die door veel Tibetanen als één van de 
grootste Boeddhistische meesters van deze eeuw wordt beschouwd (afb. 2): 

It happened at Lhodrak Kharchu, in a cave in which the great saint 
and father of Tibetan Buddhism, Padmasambhava had meditated. We 
stopped there on our pilgrimage through southern Tibet. I was about nine 
at the time. My master sent for me and told me to sit in front of him. We 
were alone. He said, "Noiv I'm going to introduce you to the essential 
'nature of mind'" Picking up his bell and small hand-drum, he chanted 
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the invocation of all the masters of the lineage, from the Primordial 
Buddha down to his own master. Then he did the introduction. Suddenly 
he sprung on me a question with no answer: '"What is Mind?" and gazed 
intently deer) into my eyes. I was taken totally by surprise. My mind 
shattered. No words, no names, no thought remained - no mind, in fact, at 
all. 

What happened in that astounding moment? Past thoughts had 
died away, the future had not yet arisen; the stream of my thoughts was 
cut right through. In that pure shock a gap opened, and in that gap was laid 
bare a sheer, immediate awareness of the present, one that was free of any 
clinging. It was simple, naked, and fundamental. And yet that naked 
simplicity was also radiant with the warmth of an immense compassion. 

How many things I could say about that moment! My master, 
apparently, was asking a question; yet I knew he did not expect an answer. 
And before I could hunt for an answer, I knew there was none to find. I sat 
thunderstruck in wonder, and yet a deep and glowing certainty I had never 
known before was welling up within me. 

My master had asked: "What is mind?" and at that instant I felt that 
it was almost as if everyone knew there was no such thing as mind, and I 
was the last one to find out. Hoio ridiculous it seemed then even to look 
for mind. 7 y 

Drie omstandigheden dienen samen te komen voordat de introduktie 
plaats kan vinden. Dit wordt ook wel de 'drie authentieken' genoemd; de zegen 
van een authentieke meester, de devotie van een authentieke student, en de 
authentieke overdrachtslijn van de methode van introduktie. De introduktie 
kan alleen gedaan worden door iemand die de natuur van de geest gerealiseerd 
heeft en de zegen en ervaring van de overdrachtslijn belichaamt. Daarbij moet 
hij de methoden gebruiken die duizenden jaren lang gebruikt en getest zijn door 
de meesters uit het verleden, die er realisatie van hun 'ware natuur' door bereikt 
hebben. De student tenslotte dient de juiste staat van openheid en wijdsheid van 
visie te hebben om de introduktie te kunnen ontvangen.80 In het geval van 
Sogyal Rinpoche vond de introduktie op zeer jonge leeftijd plaats, maar meestal 
is het zo dat de leerling eerst door een heel trainingsproces van 
meditatiebeoefening en purificatie gaat. Dat is hetgeen het hart van de student 
opent en hem rijp maakt voor een directe ervaring van de waarheid, pas dan kan 
de introduktie werkelijk effectief zijn. 

Then, in that powerful moment of introduction, the master can 
direct his or her realization of the nature of mind - what we call the 
master's 'wisdom mind' - into the mind of the now authentically 
receptive student. The master is doing nothing less than introducing the 
student to what the Buddha actually is, awakening the student, in other 
words, to the living presence of enlightenment within. In that experience, 
the Buddha, the nature of mind, and the master's wisdom mind are all 
fused into, and revealed as, one. The student then recognizes, in a blaze of 
gratitude, beyond any shadow of doubt, that there is not, has never been, 
and could never be, any separation: between student and master, between 
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the master's wisdom mind and the nature of the student's mind. 8 I 

De overdracht van de Dharma 

Hoewel er zeer vele Boeddhistische geschriften bestaan, vindt de 
werkelijke kennisoverdracht van het onderricht altijd plaats in deze interactie 
tussen meester en leerling. Kennisoverdracht van de natuur van de geest tussen 
meester en leerling geschiedt op drie nivo's. Ten eerste direct van geest tot geest, 
zonder woorden. Dit wordt als het hoogste nivo beschouwd. Ten tweede 
middels symboliek, waarbij deze dient als een hulpmiddel om aan datgene 
expressie te kunnen geven, dat het verstand te boven gaat. En ten derde voor de 
minder snel van begrip zijnde leerlingen via woorden. Meestal vindt een 
combinatie van deze drie plaats en vullen ze elkaar aan. Ook nadat men een 
introduktie heeft gehad, dient men om de pure visie en het nivo van zelf-
bevrijding van Dzogchen verder te ontwikkelen door het stadium van 
onthechting, purificatie en transformatie te gaan. Het onderricht van de 
Tibetaans Boeddhistische meesters dat in een ononderbroken overdrachtslijn 
naar de Boeddha terug voert, vormt hierbij de ondersteuning met het wijzen 
van de weg. Uiteindelijk komt het bewandelen van het pad neer op de leerling 
zelf. Want zoals de Boeddha reeds zei: 

I have shown you the methods that lead to liberation, 
But you should know that liberation depends upon yourself.82 

Het onderricht van de Boeddha 

Het inzicht dat de Indiase prins Siddharta Gautama vijfentwintighonderd 
jaar geleden tijdens zijn meditatie onder de Bodhi-boom van Bodh-Gaya 
verwierf en dat hem tot een Boeddha, een "Ontwaakte" maakte, wordt door 
Boeddhisten verwoord in de zogenaamde Vier Edele Waarheden. Deze vormen 
de kern van de Dharma, de leer, die door alle verschillende Boeddhistische 
stromingen als zodanig geaccepteerd wordt. De "Waarheid van het Lijden" stelt 
dat alle leven lijden is. Er is ziekte, honger, dorst, onvervuld verlangen en 
wanneer we krijgen wat we hebben willen, ligt er altijd de vergankelijkheid op 
de loer. De "Waarheid van de Oorsprong van het Lijden" stelt dat het verlangen 
en de drift het bestaan te bevestigen wanneer het ons genot schenkt of juist te 
ontkennen wanneer we pijn ervaren, de oorzaak van het lijden vormt. Hieraan 
wordt gerefereerd als het grijpen naar een illusoir zelf. De onthechting van 
verlangens en het opgeven van het najagen van genot en het vermijden van 
pijn, het loslaten van dit grijpen vormt dan ook de 'Waarheid van het 
Ophouden van het Lijden". Als hulpmiddel hiertoe onderwees de Boeddha de 
"Waarheid van het Achtvoudige Pad naar het Ophouden van het Lijden", dat 
bestaat uit: het juiste inzicht of overtuiging, het juiste voornemen of doelstelling, 
het juiste spreken, het juiste handelen, de juiste levenswijze, het juiste streven, 
de juiste waakzaamheid en de juiste concentratie. Juist staat hier niet tegenover 
onjuist, maar heeft de connotatie van volledig. Boeddhisten zeggen dat Boeddha 
met dit onderricht "het Wiel van de Leer in beweging zette". 

De eerste twee waarheden tonen effect en oorzaak van "samsara"; hetgeen 
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letterlijk "in een kringetje ronddraaien betekent": een toestand waarin de mens 
lijdt aan zijn lijden en waarin zijn pogingen hieraan te ontsnappen uiteindelijk 
slechts meer lijden tot gevolg hebben, waardoor men in een neerwaartse spiraal 
terecht komt. Het idee is dat ieder mens naar geluk streeft en ongeluk tracht te 
voorkomen, maar dat de wijzen waarop dit gebeurt verschillen, met name in de 
lange termijn effecten. Iedere handeling of gedachte, hoe klein ook heeft zijn 
oorzaak en effect, zijn wortels en zijn sporen, die wanneer de omstandigheden 
daarvoor rijp zijn, zich manifesteren. Dit wordt karma genoemd. Het wordt als 
een natuurwet beschouwd dat heel dit potentieel van intenties, gedachten, goede 
en slechte daden vroeg of laat tot wasdom zal komen en zijn effect zal 
manifesteren. Het proces, waarin het karmisch potentieel afhankelijk van de 
omstandigheden zich realiseert, wordt beschreven in de "Twaalf-Voudige Keten 
van Oorzaak en Gevolg van Afhankelijk Bestaan", die de mens opgesloten 
houden in een cyclus van dood-en-wedergeboorte, welke door zijn aard 
gekenmerkt wordt als een voortdurend lijden. In het Tibetaans-Boeddhisme 
wordt dit schematisch weergegeven door een rolschildering ("thanka") van het 
zogenaamde "Levenswiel" (afb. 3). Men stelt dat het volkomen begrijpen 
hiervan realisatie van verlichting geeft en daarmee bevrijding uit de cyclus van 
dood en wedergeboorte. 

Het rad wordt omklemd door Yama, de doodsgod, symbool van de 
vergankelijkheid van al het ontstane. De buitenste ring toont de twaalf ketens. 
Een blinde man staat voor onwetendheid (1. avidya). Hij is zich de ware aard dei-
verschijnselen niet bewust en baseert daarop zijn handelen en streven (2. 
samskara), gesymboliseerd door een pottenbakker, die uit verschillende delen 
een substantieel geheel maakt. In de goede en kwade gevolgen van dit karmisch 
handelen wordt hij zich een continuïteit bewust. Dit bewustzijn (3. vijnana) 
wordt weergegeven door een aap, die persoonlijkheid krijgt door een naam en 
een vorm (4. namarupa) aan te nemen, weergegeven door twee mannen in een 
boot. Dit zich onderscheiden geeft aanleiding tot waarneming met de zes 
zintuigen (5. sadayatana), waartoe ook het denken van de geest wordt gerekend. 
Dit wordt gerepresenteerd door een leeg huis met zes ramen. De zintuigen 
roepen het verlangen naar kontakt (6. sparsa) met het waargenomene op, 
weergegeven door een kussend liefdespaar. Dit kontakt roept dan weer blinde 
emoties (7. vedana) op, weergegeven door een man met een pijl in zijn oog. Deze 
sensaties roepen de dorst (8. trsna) naar meer op, weergegeven door iemand die 
drinkt. Dit verlangen geeft aanleiding tot vastgrijpen (9. upadana), weergegeven 
door een aap die fruit wegpakt. Deze gehechtheid aan het bestaan roept de 
behoefte het te bevestigen op door het opnieuw tot stand te laten komen (10. 
bhava), weergegeven door een zwangere vrouw. Dit vormt dan de aanleiding tot 
nieuwe geboorte (11. jati), weergegeven door een vrouw, die het leven aan een 
kind schenkt, wat uiteindelijk weer de oorzaak is van ouderdom en dood (12. 
jaramarana), weergegeven door een oude man of een lijk, hetgeen weer een 
oneindig aantal nieuwe cycli tot gevolg heeft, zolang de fundamentele 
onwetendheid (1. avidya) niet opgeheven wordt. 

Binnen deze kringloop wordt in het levensrad een andere cirkel afgebeeld, 
die staat voor de zes werelden van hergeboorte. De hellewereld, waarin 
vreselijke martelingen plaatsvinden, de wereld van de Prêtas of hongerige 
geesten, die een onstilbare begeerte hebben en de dierenwereld, die gekenmerkt 
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wordt door domheid, omdat dieren gedwongen zijn hun instincten te volgen, 
ook al schaden ze daarbij soms zichzelf. Deze drie vormen samen de lagere 
regionen. De hogere regionen worden gevormd door de mensenwereld, waar 
genot en pijn is, de wereld van de Titanen of naijverige geesten, waar altijd strijd 
heerst en jaloezie bestaat op de goden (Deva's), die in hun wereld een weelderig 
leven leiden. Men verblijft in geen van deze zes werelden voor eeuwig, maar 
transmigreert al naar gelang het geaccumuleerde karma vàn de ene naar de 
andere wereld, weergegeven door de vallende en stijgende wezens in de derde 
cirkel. De menselijke geboorte wordt als iets zeer kostbaars en unieks beschouwd, 
dat slechts zeer moeilijk te verkrijgen is. Een kortstondige gelegenheid, die men 
niet gedachteloos voorbij mag laten gaan. Het is het meest gunstig, omdat de 
verhouding tussen pijn en genot hier zo verdeeld is, dat men niet totaal 
overrompeld is door het lijden, maar ook weer niet zo gelukzalig als in de wereld 
van de goden, waar het ontbreken van lijden ertoe leidt dat zij zich niet om 
anderen bekommeren en geen noodzaak zien de Dharma te beoefenen. Als het 
karma van hun goede daden is opgeteerd, is ook hun val onoverkomelijk. 

In het centrum van het Levenswiel zijn dan nog een varken, een slang en 
een haan te zien, die in eikaars staart bijten. De haan staat voor lust en begeerte, 
de slang voor woede en haat, die eikaars tegenpolen zijn en gemakkelijk in 
elkaar omslaan. Zij hebben hun wortels in onwetendheid, die door het varken 
wordt gesymboliseerd. De thanka toont de Boeddha buiten het Levenswiel. Zijn 
inzicht deed hem ontsnappen aan de cyclus van dood-en-wedergeboorte. Met 
zijn vinger wijst hij naar een maan, symbool van verlichting of naar het Wiel 
van de Leer met de acht spaken van het Achtvoudige Pad. Daarmee zijn we 
weer terug bij de Derde en Vierde Edele Waarheid, die explicatie geven van effect 
en oorzaak van "nirwana"; hetgeen letterlijk "uitdoving" (van de vlam van 
begeerte) betekent: een toestand, waarover men in principe niets kan zeggen, 
maar waar toch naar verwezen wordt als een toestand, waarin men niet langer 
lijdt aan het lijden. 

Na zijn verlichting wilde de Boeddha aanvankelijk geen onderricht 
geven, omdat hij dacht dat men de subtiliteit van de waarheid die hij ontdekt 
had niet zou kunnen bevatten en zou misbruiken. Er wordt verhaald hoe hij 
werd overgehaald door Indra, de 'koning der goden', om toch de Dharma te 
verkondigen. Drie maal draaide hij toen het 'Wiel van de Leer'. Bij de 'eerste 
draai' in het Hertepark van Varanasi verkondigt hij onder meer de Vier Edele 
Waarheden, het Achtvoudige Pad, en de Twaalf Schakels van Afhankelijk 
Bestaan.83 Hij wijst erop hoe een foutief geloof in een zelf de oorzaak is van 
lijden en wedergeboorte. Dit vormt de basis van het Hinayana onderricht. 
Tijdens de 'tweede draai' op de Gierenpiekberg in Rajagrha onderwijst hij de 
transcendentale wijsheid, de 'Prajnaparamita'. Niet alleen is er geen zelf, maar 
ook alle dingen zijn leeg van onafhankelijk bestaan. Boeddha wijst bij de 'tweede 
draai' op het gelijktijdig ontstaan van wijsheid en compassie, en op het feit dat 
dat er uiteindelijk geen scheiding is tussen relatieve en ultieme waarheid. Bij de 
'derde draai', die op verschillende plekken in India plaats vond, geeft Boeddha 
onderricht over de 'Tathagatagarbha', de 'Boeddha-natuur' die in iedere voelend 
wezen schuilt, en wijst hij op de ultieme zuiverheid van alle elementen van het 
bestaan, van het grove materiële tot aan de meest verfijnde alwetendheid van 
een Boeddha. De tweede en derde draai staan aan de basis van het Mahayana.84 
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Na zijn opgaan in het 'parinirwana' werd het onderricht van de Boeddha 
verdeeld in drie 'korven', de Tripitaka'. De 'Vinaya' bestaat uit onderricht over 
de morele discipline, die de discipel dient te beschermen tegen de instabiliteit 
van zijn eigen geest. Men legt in deze context bijvoorbeeld allerlei 
monniksgeloften af. Het Vinayaonderricht is ontstaan vanuit Boeddha's reactie 
op de onaandachtigheid van zijn leerlingen. 'Shila', 'discipline' wordt door 
lama's wel vertaald als 'datgene doen waar de situatie om vraagt'. De 'Soetra's' 
bevatten de directe transmissie van de Boeddha over de aard van het zijn, en 
handelen over meditatie en concentratie. Vaak reageert de Boeddha hierbij op 
vragen van zijn leerlingen. De 'Abhidharma' handelt over de hoogste wijsheid, 
de Dharma dat naar nirwana leidt en geeft uitsluitsel over de betekenis van de 
Soetras. Ten slotte is er dan ook nog een groep teksten genaamd 'Tantras'.85 Dit 
is het onderricht dat de Boeddha in het geheim gaf aan een Indiase koning. Deze 
koning wilde de Dharma wel volgen, maar niet zijn koninkrijk, vrouwen en 
rijkdom opgeven. Hij vroeg de Boeddha om onderricht. Deze zag dat de koning 
geschikt was om het stijle pad van Tantra te bewandelen. Boeddha stuurde al 
zijn leerlingen weg en gaf in het geheim het onderricht waar het Vajrayana op 
gebaseerd is. 

We zien dus dat het onderricht van de Boeddha vooral ontstaan is als 
verklarend commentaar op een levenssituatie of in dialoog met zijn leerlingen. 
Nog steeds zijn er drie standaardsituaties waarin het onderricht van de Boeddha 
wordt overgedragen; het onderricht van de meester voor een verzamelde groep 
leerlingen, het persoonlijk interview waarin het onderricht en de beoefening 
verhelderd wordt, en het spontane onderricht, wanneer het onhandige gedrag 
van de leerling een persoonlijke lering van de meester uitlokt. Zelf heeft de 
Boeddha niets geschreven, maar om de transmissie van het onderricht naar 
volgende generaties te verzekeren raadde hij wel zijn leerlingen aan dit goed te 
bestuderen. Zo zegt Tarthang Tulku: 

After giving a teaching in Sutra form, the Buddha often exhorted 
his listeners to memorize, repeat, and teach it carefully; to put it into 
writing, to read it and honor and praise it; to recite it, meditate on it, and 
thoroughly study it. With repeated reading and study, the profound 
discourse begins to resonate in the deeper levels of the mind, opening the 
doors of the Dharma.86 

Dit advies wordt nog steeds gegeven. Zo citeert Sogyal Rinpoche vaak een 
andere belangrijke leraar van hem, Dilgo Khyentse Rinpoche (afb. 4): 

The more and more you listen, the more and more you hear. 
The more and more you hear, the deeper and deeper 

your understanding becomes.^1 

De motivatie en innerlijke houding bij het luisteren naar het onderricht 

Bij een traditioneel onderricht in de Dharma, de leer van de Boeddha, zit 
de lama op een troon voor in de tempel of de tent. Hij buigt hiervoor drie keer 
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voordat hij erop gaat zitten. Daarmee legt hij symbolisch zijn gewone 
persoonlijkheid af, en wordt spreekbuis van de overdrachtslijn van leraren die 
ononderbroken terugvoert naar1 de Boeddha. Vooraan zitten de monniken, 
nonnen en 'ngakpa's' (niet célibataire geestelijken), daarachter de leken. 
Traditioneel begint het onderricht altijd met te wijzen op de motivatie en de 
houding waarmee naar het onderricht geluisterd dient te worden. De motivatie 
is de motivatie van compassie. Men luistert niet voor zichzelf alleen, maar om 
zich met hulp van de Dharma beter voor alle levende wezens in te zetten. De 
gedachte vanuit de reïncarnatietheorie is dat in de loop van ontelbare levens al 
deze wezens ontelbare keren je moeder zijn geweest en hun leven voor je 
hebben opgeofferd. Nu zitten ze nog steeds in samsara verstrikt en gaan onder 
lijden gebukt. In het Mahayana legt men de Bodhisattvagelofte af hen te 
bevrijden middels de Dharma.88 Iedereen is weliswaar ook ontelbare malen je 
ijand geweest, maar daar legt men niet de nadruk op. Deze ligt op het 
pwekken van liefde en compassie, omdat die een reflectie van de natuur van de 

;eest zijn, die je ook omgekeerd weer met de natuur van de geest in contact 
kunnen brengen. 

Met betrekking tot de innerlijke houding, waarmee men naar het 
uierricht luistert, zijn er adviezen over wat te vermijden en wat te cultiveren. 

Te vermijden dient men de 'drie gebreken van de pot'. 'Niet luisteren' is als een 
pot op zijn kop; er gaat niets in. 'Niet kunnen bevatten' is als een pot met een gat 

rin; alles loopt er weer uit. 'Negatieve emoties vermengen met wat je hoort' is 
als een pot met gif; vooropgezette meningen veranderen wat je hoort in iets 
anders dat niet Dharma is.89 In plaats daarvan dient men een houding te 
cultiveren waarbij men zichzelf als een zieke ziet, de Dharma als het medicijn, 
de spirituele vriend als de vaardige dokter, en de beoefening als de kuur.90 De 
ook voor de rituelen met de dijbeentrompet belangrijke Indiase yogi Phadampa 

tngye zei: 

Listen to the teachings like a deer listening to music; 
Contemplate them like a northern nomad shearing sheep; 
Meditate on them like a dumb person savouring food; 
Practise them like a hungry yak eating grass; 
Reach their result, like the sun coming out from behind the clouds.91 

Het hert is volledig bekoord door de klank van de muziek en luistert met 
natte ogen, tintelend in iedere porie van het lichaam, nimmer door gedachten 
irgeleid wordend. De noordelijke nomade scheert zijn schapen zeer grondig, en 

net zoals een stomme de smaak van het voedsel dat hij proeft niet kan 
beschrijven, zo is de smaak van ware meditatie voorbij woorden en kan niet 
beschreven worden. Zoals de hongerige yak niet ophoudt met eten, zo dient men 
het onderricht in praktijk te brengen. 

Om zich het onderricht eigen te maken staan de leerling de zogenaamde 
'drie wijsheidsinstrumenten' ter beschikking. De 'wijsheid van luisteren en 
horen'; waarmee naar de Dharma-onderricht geluisterd wordt. De 'wijsheid van 
contemplatie en reflectie'; waarbij men het onderricht kritisch op waarheid en 
betekenis onderzoekt, en de 'wijsheid van meditatie en applicatie'; waarbij men 
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het onderricht beoefent en in het dagelijks handelen toepast.92 Boeddha raadde 
aan zijn onderricht kritisch op waarheid te onderzoeken en het niet gedachteloos 
als waar aan te nemen enkel en alleen omdat hij het gezegd heeft. "Wanneer 
mijn woorden niet waar zijn, verwerp ze dan", zei hij. Contemplatie, analytisch 
onderzoek van de natuur van de geest, en met name in de Gelugpa-traditie ook 
discussie, is dan ook een belangrijke beoefening in het Boeddhisme. Het 
belangrijkste voor het toepassen van het onderricht en de integratie ervan in het 
dagelijks leven is dat dit goed onthouden wordt, en dat de discipel niet ten prooi 
valt aan de 'vijf foutieve wijzen van herinneren': 

Avoid remembering the words but forgetting the meaning, 
Or remembering the meaning but forgetting the words. 
Avoid remembering both but with no understanding, 
Remembering them out of order, or remembering them incorrectly.9-* 

Orale versus schriftcultuur 

Hoewel het schrift in het Boeddhisme een grote rol speelt bij de 
overdracht van de Dharma, - het Tibetaanse schrift ontwikkelde zich zelfs pas 
door de behoefte om Boeddhistische teksten te vertalen -, is het toch in essentie 
een orale overdrachttraditie, waarbij gedoceerd wordt in de dialogische interactie 
tussen meester en leerling. Voor veel Boeddhistische teksten geldt ook nog 
steeds dat, voordat men geauthoriseerd is om ze te bestuderen, men er eerst een 
zogenaamde 'lung' van gehad moet hebben. Een 'lung', dat letterlijk 'wind' of 
'adem' betekent, is in dit geval een overdracht waarbij de leraar de betreffende 
tekst (soms) heel snel reciteert. Al bestudeert men dan vervolgens de geschreven 
tekst, de direkte orale transmissie van meester op leerling heeft toch 
plaatsgevonden. Ook is het zo dat de fijne kneepjes van de beoefening meestal 
niet op schrift staan. Deze zogenaamde "direct pointing out instructions" 
('mengak'), waarbij de meester vanuit zijn op ervaring gebaseerde realisatie de 
leerling de natuur van de geest wijst, blijven bewaard voor het moment dat de 
ontwikkeling van de meester - leerlingrelatie het geschikte punt heeft bereikt, 
waarop dit het meest effectief is. 

Dat het schrift een aan de directe orale overdracht ondergeschikte rol heeft, 
is natuurlijk goed te begrijpen voor een traditie die zich ten doel stelt om tot een 
blijvende verlichtingservaring te komen, welke niet in woorden te beschrijven 
is, en waarvoor de drang tot conceptueel verstaan de realisatie van een dergelijke 
ervaring eigenlijk in de weg zit. Daarentegen is het echter ook zo dat er heel veel 
Boeddhistische termen en begrippen zijn. Er is zelfs sprake van een zeer 
systematische Dharmataal. Dit lijkt een tegenstelling, maar is echter een paradox, 
want als men het rituele spreken van deze Dharmataal leert, beseft men dat ze 
naar een ervaring verwijzen, of de voorbereiding op een ervaring zijn, die het 
begripsmatige verstaan te boven gaat. Het handelt hier dus niet om een 
theoretisch systeem van een 'zuivere wereld der ideeën', die boven de ervaring 
verheven is, of zoiets dergelijks. Het is juist de participatie aan de rituele 
beoefening, die het verschil maakt tussen de mentale constructies van een 
abstract intellectueel denken te weten en het ontwaken van de verlichte potentie. 
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The spiritual journey is one of continuous learning and 
purification. When you know this, you become humble. There is a famous 
Tibetan saying: "Do not mistake understanding for realization, and do not 
mistake realization for liberation".94 

Ook voor de geschriften, die overigens vaak uit het hoofd geleerd dienen 
te worden, geldt dat de kennis direct in de ervaring van de beoefenaar geworteld 
is en erop gericht is tot non-conceptueel weten te komen. Het schrift en de 
Dharma terminologie staan in de Boeddhistische cul tuur altijd ten dienste van 
de l e v e n d e sp i r i tue le e r v a r i n g en o n t w i k k e l i n g en niet a n d e r s o m . De 
Dharmataal is erop gericht een cul tuur te scheppen, waar in de na tuu r van de 
geest zich spon taan kan manifes teren. He t kri t isch intellect speel t daarbij 
weliswaar een belangrijke rol, maar heeft niet die totalitaire monopol ieposi t ie 
toebedeeld gekregen, die de rationaliteit zich heeft ve rworven in de westerse 
tradit ie van het 'moderne denken ' , waarbi j het zich met de komst van de 
boekdrukkuns t over grotere lagen van de bevolking verspre idende schrift zo'n 
belangrijke rol heeft gespeeld. 9 5 De vervreemding van het al ledaagse leven in 
het n a s t r e v e n v a n theore t i sche kenn i s w i e n s p rak t i s che t o e p a s b a a r h e i d 
twijfelachtig is, heeft in Tibet niet plaats gevonden. Intellectuele kennis omwille 
van de kennis is nooit het doel van het Boeddhisme geweest. Sogyal Rinpoche 
stelt dan ook dat: "you can be too clever for your own good". 

In fact many kinds of cleverness are just further obscurations. 
There is a Tibetan saying that goes, "If you are too clever, you could miss 
the point entirely". Patrul Rinpoche said: "The logical mind seems 
interesting, but it is the seed of delusion". People can become obsessed 
with their own theories and miss the point of everything. In Tibet we say: 
"Theories are like patches on a coat, one day they just wear off".96 

Het omkeren van de blik 

De methode , die de Boeddha onderwees om tot een directe niet door de 
taal van bet denken gemediëerde ervar ing van de werkelijkheid te komen, is 
natuurlijk de meditatie. Weer een andere leraar van Sogyal Rinpoche, de in 1996 
overleden Tulku Urgyen Rinpoche, stelt dat de geest twee posit ies kent: naar 
buiten; dat is samsara, en naar binnen; dat is n i rwana. In de hoogste vo rm van 
meditatie van de Dzogchentradi t ie keert men bij het onderzoek naar de na tuu r 
van de geest zijn geest naar binnen, ziet dat er niet zoiets als een geest te zien is, 
en e rvaa r t bevr i jd ing in de realisat ie da t 'het n ie t -v inden he t v i n d e n is'. 
Meditatie is dan enkel het rusten in de herkenning van de na tuur van de geest. 
In de woorden van voormalig hoofd van de Nyingmapa ' s Dudjom Rinpoche: 

Meditation consist of being attentive to such a state of Rigpa - free 
from all mental constructions, whilst remaining fully relaxed, without any 
distraction or grasping, because it is said that "meditation is not striving, 
but naturally becoming assimilated into it".97 

63 



Er bestaan vele nivo's van meditatie en bij een dergelijk nivo is er 
eigenlijk geen sprake meer van het toepassen van een methode. Men spreekt 
daarom hierbij wel over 'non-meditatie'; het niet afgeleid zijn van Rigpa, de 
natuur van de geest. Voor de beginner op het spirituele pad geldt echter dat 
wanneer men zijn geest naar binnen keert en poogt de natuur ervan te zien, 
men kijkt met een geest die zelf niet helder en vrij is, doch vol van gedachten, 
emoties en cultureel geconditioneerde gewoontepatronen. Als gevolg hiervan 
ziet men niet de 'lege essentie, heldere natuur en energie van compassie' van de 
natuur van de geest, maar slechts haar buitenkant: de uitstraling in gedachten en 
emoties, die de natuur van de geest als een wolk versluieren. Om een glimp van 
de zon aan de eindeloze hemel achter de wolken te kunnen opvangen wordt 
daarom aangeraden meditatiebeoefening te gaan doen. 

Aan de basis van al de verschillende vormen van meditatie staat de 
zogenaamde "shamatha"-meditatie ("calm abiding"). Hierbij laat men de 
turbulent bewegende geest tot rust komen door niet geïnvolveerd te raken in de 
inhoud van opkomende gedachten en gevoelens. Men laat deze gewoon voor 
wat ze zijn en gaat er niet in mee. Men laat het grijpen naar bevestiging, 
ontkenning, oordelen en verwachtingen los, zodat men alras merkt dat alles wat 
opkomt ook weer weggaat. Als hulpmiddel hierbij wordt aangeraden de rug 
recht te houden, de ogen half geopend in een schuine hoek voor je te laten 
rusten, de mond een klein beetje open te houden,en met zo'n 25% van de 
aandacht op de uitademing te letten. Dit oefent men in korte sessies van een paar 
minuten met een korte pauze ertussen om zo de meditatie te verfrissen en de 
gelegenheid te scheppen het meditieve gewaarzijn in het 'gewone leven' te 
integreren. Deze integratie is essentieel. Zo zegt Chögyam Trungpa Rinpoche: 

Meditation practice right at the beginning is acceptance of being a 
fool. You continually acknowledge that you are making a fool out of 
yourself pretending to be meditating, rather than believing you are 
transcending something or being holy or good. If you start from that 
matter-of-fact level, acknowledging your self-deceptions, then you begin to 
pick on something more than being a fool. There's something in it. You 
begin to learn to give. You no longer have to defend yourself constantly. 
So that practice involves tremendous discipline in your daily living 
situation. It is not just sitting practice alone, but your total life situation 
becomes part of your meditation practice. That provides a lot of ground 
for relating with things very simply, without concepts involved. And 
then at some stage, of course, you begin to lose any sense of effort or self-
consciouss awareness that you are meditating. The bounderies of your 
meditation begirt to dissolve, and it becomes nonmeditation or all 
meditation.98 

Door zichzelf iets minder serieus te nemen, vindt de geest zijn rust en 
natuurlijke eenvoud, helderheid en warmte terug. Het beeld wat hiervoor vaak 
gebruikt wordt is dat van een door modder vertroebeld glas water. Wanneer men 
dit niet beroert, is het de natuur van het water waardoor het vanzelf weer helder 
wordt, netzo is het de natuur van de geest dat, wanneer men haar niet 
manipuleert, ze vanzelf haar helderheid terugvindt." Men roept hierbij geen 
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vreemde bewustzijnstoestand op, maar schept een omgeving in lichaam, spraak 
en geest, waardoor meditatie spontaan kan plaatsvinden en men de natuur van 
de geest kan herkennen. Verlichting zou namelijk niet ervaren kunnen worden, 
als we niet in essentie al verlicht waren. Bevrijding komt niet van buitenaf, 
maar van binnenuit. 

In Tibet noemen Boeddhisten zich dan ook "nangpa", hetgeen zoiets 
betekent als "in-, omgekeerd" ofwel zij, die de waarheid niet buiten zichzelf 
zoeken, maar in de natuur van de geest.100 Als basis van het bewustzijn straalt 
dit van nature heldere gewaarzijn als ongeblokkeerde energie in de oneindige 
vormen van de wereld. Hoe de wereld wordt waargenomen is afhankelijk van 
de geest die hem waarneemt. Onderzoek van de wereld vindt in het Boeddhisme 
dan ook plaats door de geest te onderzoeken, die deze wereld waarneemt. Wie de 
natuur van de geest kent, kent de natuur van alles. Om deze omkering van de 
grondhouding van het bewustzijn en de geest tot inkeer in zichzelf en tot 
terugkeer naar haar oorspronkelijke aard te brengen, contempleert men in de 
Nyingma-traditie van het Tibetaans Boeddhisme vier gedachten. Het terugkeren 
betreft hier niet een terugkeren in de tijd, maar een realisatie in het nu. Initiatie 
als het zich richten op het initiële, de kiemen waaruit de dingen, gedachten, 
emoties, het geluk en het lijden ontstaan. Contemplatie over de Vier Gedachten 
stimuleert tot het stellen van prioriteiten in het leven. Het kan daarmee de 
aanzet vormen daadwerkelijk het Boeddhistische pad te gaan bewandelen.101 

De Vier Gedachten 

De eerste gedachte betreft de kostbaarheid van de menselijke geboorte, 
moeilijk te verkrijgen, makkelijk te verliezen, maar met de potentie van 
verlichting in zich. Een gelegenheid die zinvol gebruikt dient te worden. Naast 
de menselijke geboorte kent men in het Boeddhisme geboorte in de hellewereld, 
de wereld der hongerige geesten, de dierenwereld, de wereld der jaloerse goden 
en de godenwereld. Gedreven op de winden van hun karma transmigreren 
voelende wezens door deze zes rijken. De menselijke geboorte is niet alleen 
zeldzaam, maar wordt ook kostbaar genoemd, omdat het de meeste kans op 
verlichting biedt. De gedachte is dat men als mens niet zo door een compleet 
lijden bevangen is als in de hel, maar tevens ook weer niet zo totaal door genot 
bedwelmd is als in de godenwereld. Dit wordt als gunstig beschouwd, want deze 
balans tussen pijn en genot biedt de mens de mogelijkheid zich open te stellen 
voor anderen en in de Dharma geïnteresseerd te zijn. Door zijn intelligentie is 
hij in staat tot zelfreflectie en het maken van keuzes in zijn gedrag. Men begint 
de contemplatie op de Vier Gedachten dus met het opwekken van een gevoel 
van appreciatie. 

De tweede gedachte beschrijft de vergankelijkheid van alle leven. Het 
wordt beschreven als een luchtbel, die onverwacht zonder enige waarschuwing 
uit elkaar kan spatten. Dit lichaam dat we hebben zal eens een lijk zijn. 
Wanneer de dood komt heeft men slechts de Dharma tot hulp en daarom dient 
dit tijdens het leven beoefend te worden. Het moment van de fysieke dood biedt 
in de Boeddhistische visie de grootste kans op verlichting, omdat dan voor één 
moment ook alle emoties en verwarde geestestoestanden sterven. Op dat cruciale 
moment het dagen van "het heldere licht van de leegte" als de natuur van de 
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eigen geest te herkennen is bevrijding uit de cyclus van dood en wedergeboorte. 
Van alle meditaties noemde Boeddha die op de vergankelijkheid het meest 
diepzinnigst. Zoals gezegd, toen hij stierf, gaf hij zijn laatste onderricht met de 
woorden: "Contempleer de vergankelijkheid, realiseer je eigen verlichting". De 
contemplatie op deze tweede gedachte roept een gevoel van urgentie op. 

De derde gedachte beschrijft de onveranderlijkheid van de wetten van 
karma. Iedere oorzaak heeft vroeg of laat zijn gevolg en daarom dient men zijn 
tijd te besteden aan gezonde, heilzame daden en zichzelf iedere dag te 
onderzoeken. Met name de motivatie van denken en handelen is van belang 
voor het verzamelen van goed of slecht karma en de aard van de wedergeboorte. 
Als gevolg van verdienstelijk handelen of goed karma kan men ook een leraar 
ontmoeten, die de Dharma-onderricht geeft. Er is geen Boeddha verlicht geraakt 
zonder persoonlijke leraar. Net zoals we een spiegel nodig hebben om ons gelaat 
te kunnen zien, zo hebben we een leraar nodig om de natuur van onze geest te 
herkennen, zegt men in het Boeddhisme. Als levende representant van de 
Boeddha is de leraar een gids en zijn spiegelende aanwezigheid is als een 
katalyzator in het verwerkingsproces van oud karma en het doorbreken van 
gewoontepatronen.1 0 2 De grote meesters zijn het levende bewijs dat leven en 
sterven met een harmonische geest mogelijk is. Contemplatie op deze derde 
gedachte wijst op de persoonlijke verantwoordelijkheid. 

De vierde gedachte beschrijft samsara als een oceaan van lijden: het alles
doordringende lijden van het geconditioneerde bestaan, het lijden aan 
verandering en het lijden aan het lijden zelf. De wereldse geneugten zijn als een 
galgemaal voordat de beul je naar de dood leidt. Verlangen en gehechtheid 
dienen door inspanning doorsneden te worden om de verlichting te bereiken. 
Net zoals stof zich vanzelf ophoopt op een spiegel, zo versluieren oude 
gedragspatronen na een moment van openheid en verlichting de natuur van de 
geest weer. Voor een daadwerkelijke gedragsverandering dient men na een 
moment van inspiratie, waarin men heeft gezien dat het leven meer is dan de 
som van de eigen verwarring, een besluit te nemen om de Dharma serieus te 
gaan beoefenen. Boeddha zei dat hij slechts het pad kan wijzen, men dient het 
zelf te gaan. Contemplatie over deze vierde gedachte zet aan tot renunciatie. 

Het Nemen van Toevlucht 

Contemplatie op de kostbaarheid van de menselijke geboorte, de 
vergankelijkheid van al het ontstane, de karmische wet van oorzaak en gevolg 
en het lijden in samsara is in de Nyingma-traditie van het Tibetaans 
Boeddhisme een voorbereidende oefening waardoor men geïnspireerd kan 
raken om de geest af te wenden van samsara en toevlucht te nemen tot de 
Boeddha als de gids, de Dharma als de waarheid en de Sangha als de 
medereizigers op het pad.103 Het toevlucht nemen is een daad waarmee men 
uiting geeft aan het loslaten van zelfzucht en waarbij men zich toevertrouwt aan 
het mededogende hart van de Boeddha. Uiterlijk kan men dit doen door 
toevlucht nemen bij een lama. Deze knipt dan als teken van onthechting een 
stukje van het haar van de discipel af en geeft hem ook een spirituele naam. Op 
innerlijk nivo is toevlucht nemen echter iets dat telkens weer opnieuw gedaan 
dient te worden, net zo lang totdat de dualiteit tussen subject en object van 

66 



toevlucht is opgeheven. Sogyal Rinpoche zegt vaak dat het wezen van het 
nemen van toevlucht het vinden van vertrouwen is; eenvoudigweg 
vertrouwen. 

Vorm en Leegte 

Het onderricht van de Boeddha dat hij gaf gedurende de tweede Draai van 
het Wiel van de Leer in Rajagriha, en dat de basis vormt van het mahayana 
Boeddhisme dat zich naar Tibet verspreidde, toont de wereld als een complex 
geheel van door de wederzijdse afhankelijkheid van oorzaken en gevolgen aan 
elkaar gerelateerde fenomenen, waarvan uiteindelijk niet gezegd kan worden dat 
ze een substantiële kern bezitten. Men kan eindeloos doorgaan met het delen 
van de kleinste deeltjes, maar men vindt geen uiteindelijke kern. Niet alleen 
materiële objecten hebben geen onverwoestbare kerndeeltjes, ook de denkende, 
oordelende, conceptuele geest van het subject staat bloot aan de vergankelijkheid 
en is een geheel van samengestelde factoren. Bij het onderzoek naar de natuur 
van zijn geest vraagt de Boeddhist zichzelf waar de geest verblijft, waar deze 
naartoe gaat en waar zijn oorsprong is. Ben ik mijn ogen, mijn neus, mijn 
hersens, mijn penis of misschien mijn uitstekende hoektanden etc? Op deze 
wijze tracht men de conceptuele geest uit te putten. Zoals we al konden lezen in 
Sogyal Rinpoche's beschrijving van de introduktie tot de natuur van de geest 
wordt het 'niet vinden van de geest' of van een "ik" hier als 'het vinden' 
beschouwd. Men ziet dan dat alles wat is, voor zijn bestaan afhankelijk is van 
iets anders en dat er niets is dat onafhankelijk bestaat. Het is er "leeg" van. Leegte 
("shunyata") manifesteert zich in de wereld als de vergankelijkheid van al wat 
bestaat. 

Deze leegte is echter geen vacuüm, maar vruchtbaar en potent, ze is vol
ledig, ongeboren en zonder einde, en staat in het Boeddhisme bekend als de 
Grote Moeder, Prajnaparamita. Zo luidt de aanhef van de bekende Soetra van het 
Hart van Transcendente Kennis; de Hartsoetra: 

Beyond words, beyond thought, beyond description, Prajnaparamita 
Unborn, unceasing, the very Essence of Space (with nature like the sky) 
Yet it can be experienced as the wisdom of our own Rigpa 
Homage to the mother of the Buddhas of past, present and future!104 

Sogyal Rinpoche zegt dat volgens Tulku Urgyen Rinpoche, die ondermeer 
ook een leraar van de Karmapa was, de Boeddha zijn verlichte staat slechts één 
woord gegeven heeft; namelijk 'Shunyata'. "Shunya" betekent "leeg" en "ta" 
verwijst naar intelligentie. Sommige lama's vertalen "shunyata", wat normaal 
met leegte wordt vertaald, dan ook liever met waarschijnlijkheid of potentie. 
Aan deze potentie worden vijf elementaire kwaliteiten toegeschreven. Het 
vormeloze, smakeloze, grenzeloze, kleurloze, kortom karakteristiekloze aspekt is 
het element ruimte, de basisgrond van de geest. Het vermogen waar te nemen is 
haar lichtende natuur, hef element vuur. Deze ruimtelijke en heldere geest ligt 
ten grondslag aan allerlei ervaringen en sensaties die hun oorzaak in de geest 
hebben zoals planten wortels in de aarde. Dit aspekt is het aarde element van de 
geest. De dynamische bewegende kwaliteit der emoties en gedachten is het 
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5. - Diidjom Rinpoche (1904 - 1987) 
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'.vindelement. De continuïteit, cohesie en het aanpassingsvermogen van de geest 
worden beschouwd als het waterelement.105 

Vanuit deze elementaire kwaliteiten van de geest ontwikkelt zich in 
jnalogie hiermee het lichaam. De solide elementen van het lichaam zoals vlees 
en botten representeren het aarde element. Bloed, slijm, urine en andere 
lichaamsvloeistoffen representeren het waterelement. Lichaamswarmte is het 
\ uurelement en de openingen en ruimtes in het lichaam het ruimte element. 
Het lucht of windelement is vertegenwoordigd door de ademhaling. De geest 
berijdt de vitale levensenergie van de adem als een paardrijder zijn paard. Door 
een subtiel systeem van kanalen, innerlijke winden en spirituele essenties zijn 
lichaam en geest met elkaar verbonden.106 

Door de elementaire kwaliteiten van dit lichaam/geest complex kunnen 
we een externe wereld waarnemen, die opgebouwd is uit dezelfde elementen 
aarde, water, vuur, wind en ruimte als de geest. Wanneer de natuur van de geest 
in de waarneming herkend wordt, zal er geen sprake zijn van een dualisme 
tussen subject en object, goed en slecht, zuiver en onzuiver, samsara en nirwana, 
naar ziet men de samenhang tussen oorzaken en hun gevolgen. Door het 
bewandelen van de "middenweg", verblijvend in het dynamisch equilibrium 

i het relatieve en het absolute, ziet men met het oog van Onderscheidend 
Gewaarzijn hoe het absolute van de leegte zich manifesteert in de 
vergankelijkheid van de vorm en in de verschijningen van de wereld herkent 
nen dan de lichtende natuur van de lege geest. De essentie van de 
prajnaparamita" ("wijsheid van de andere oever"), het Zicht van Shunyata, 

wordt in het Hartsoetra geformuleerd: 

Form is emptiness; emptiness also is form; 
Emptiness is nô other than form; Form is no other than emptiness. 
In the same way feeling, perception, formation and consciousness are 
emptiness. 

Thus... all Dharma's (existences) are emptiness. 
There are no characteristics, there is no birth and no cessation. 
There is no impurity and no purity. 
There is no decrease and no increase.... 

Therefore... since the bodhisattvas have no attainment, 
They abide by means of prajnaparamita. 
Since there is no obscuration of mind, there is 'no fear. 
They transcend falsity and attain complete nirvana. I 0 7 

Tijdens een onderricht over dit Hartsoetra, dat niet alleen een basistekst 
vormt van het Tibetaanse mahayana Boeddhisme, maar bijvoorbeeld ook iedere 
dag door Zenboeddhisten in Japan wordt gereciteerd, wees Sogyal Rinpoche erop 
lat de Boeddha zelf in de hele soetra niet meer zegt dan een enkel "well done" 
aan het einde. Gezeten in de meditatie genaamd "profound illumination" of 
'profound appearance" inspireert hij zijn leerling Shariputra echter tot het 
stellen van de juiste vragen en Avalokiteshvara tot het geven van de juiste 
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antwoorden. "Profound" verwijst naar het absolute van de leegte, en 
"illumination" of "appearance" naar het relatieve van de perceptie. In zijn 
meditatie verenigt de Boeddha deze tot niet-twee. Realisatie van dit non-
dualistische Zicht, de "View", is realisatie van 'Rigpa', de natuur van de geest. In 
de woorden van Sogyal Rinpoche's leraar Dudjom Rinpoche (afb. 5): 

The View is the comprehension of the naked awareness, within 
which everything is contained: sensory perception and phenomenal 
existence, samsara and nirvana. This awareness has two aspects: emptiness 
as the absolute, and appearances or perception as the relative.1 ofi 

Though different forms are perceived, they are in essence empty; yet 
in emptiness one perceives forms. Though different sounds are heard, 
they are empty; yet in emptiness one perceives sounds. Also different 
thoughts arise; they are empty, yet in the emptiness one perceives 
thoughts."19 

De Vijf Skandha's 

Omdat levende wezens uit onwetendheid en obscuraties de natuur van 
hun geest niet herkennen, nemen ze hun projecties van de wereld als werkelijk 
bestaand aan en worden ze slachtoffer van hun eigen creaties. De verschillende 
stappen in het projectieproces gaan voor het dagelijks bewustzijn zo snel dat ze 
zich tot een eenheid verdichten en gelijktijdig lijken te gebeuren. Impulsen, 
gedachten, emoties, waarnemingen en interpretaties lokken elkaar uit en volgen 
elkaar razend snel op. Zo wordt een subjectieve interpretatie tot een 
vanzelfsprekende aanname. De evolutie van een ego-centrische staat van zijn, 
het projectieproces, waarmee ego naar zichzelf grijpt en zijn illusoire wereld 
schept, wordt in de AbhiDharmaleer in termen van vijf skandha's (lett. hopen) 
of bewustzijnscomponenten geanalyseerd.110 

1. Rupa = vorm, lichamelijkheid. 
2. Vedana = gewaarwording, gevoel. 
3. Samjna = waarneming, voorstelling, notie. 
4. Samskara = wilsimpuls, conceptformatie, intellect. 
5. Vijnana = kennis, bewustzijn. 

De eerste component is vorm (Rupa), het begin van individualiteit en een 
onafhankelijk bestaan, en het begin van de scheiding van subject en object. 
Wanneer de leegte van de vorm niet herkend wordt, ontstaat er een primitief 
soort zelfgevoel dat reageert op een externe wereld met instinctieve reacties van 
voor-, afkeur of onverschilligheid (Vedana). Dit primair soort emotie wordt 
complexer naarmate de zichzelf centraliserende intelligentie actiever 
onderscheid gaat maken in het waarnemen van stimuli en de onmiddellijke 
respons daarop (Samnja). De vierde component der conceptformatie (Samskara) 
betreft de intellectuele en emotionele activiteit der interpretatie. Het brengt alles 
samen en bouwt de patronen van de persoonlijkheid en het karma op. Hier 
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komt ook de motivatie waarmee men denkt, handelt en waarneemt in het spel. 
Uiteindelijk is er dan het bewustzijn dat de zintuiglijke waarnemingen 
combineert met de denkende geest (Vijnana). Zo bouwt ego zijn eigen 
universum. ' ' ' Men wordt zich half-bewust van een vage vorm, ontwikkelt er 
een gevoelsrelatie tegenover zodat ze duidelijker gestalte krijgt, benoemt en 
interpreteert deze vanuit een conceptueel kader en wordt zich dan uiteindelijk 
de vorm geheel bewust. 

In plaats van te zien wat is, projecteert ego echter zo zijn eigen beelden om 
zich heen. Want wanneer men zich een vorm gewaarwordt, dan wordt de 
kennis over de voorstelling die men zich ervan maakt, gekleurd door het 
wilsmoment in het kenproces. De waarnemer is zo betrokken bij het 
waargenomene. Hij staat er niet meer helder tegenover. Zijn kennis over de 
vorm wordt vertekend door dualistische waardeoordelen als mooi - lelijk, goed -
slecht, prettig - vervelend al naar gelang het gevoel dat op de vorm geprojecteerd 
wordt. Het door emoties en concepten gestuurde waarnemingsproces gaat zo snel 
dat het lijkt alsof de indruk die men van de vorm in het bewustzijn krijgt de 
werkelijkheid is. Ego voert hierbij een op angst gebaseerde politiek van 
zelfbescherming, in een poging voor de continuïteit van het eigen bestaan zorg te 
dragen en de waarheid van de leegte te ontkennen. 

Volgens de Madyamika-Prasangika filosofie van Nagarjuna (2e eeuw AD), 
die aan de basis staat van een belangrijke verdere ontwikkeling van het 
mahayana Boeddhisme, manifesteert fundamentele onwetendheid zich in twee 
extreme opvattingen. In een poging zichzelf een identiteit aan te meten hangt 
ego ofwel de extreme opvatting van het eternalisme aan om zijn eigen 
vergankelijkheid te ontkennen en zichzelf onsterfelijk te maken, ofwel die van 
het nihilisme om de vormenscheppende potentie van de lege geest te ontkennen 
en in een materialisme te vervallen. Beide opvattingen worden als onwaar 
verworpen. Tulku Thondup Rinpoche schrijft: 

In Prasangika the proponents do not accept or present, as other 
schools do, any theory in any of the four modes, known as the four 
alternatives of existence: is, is not, both is and is not, neither is nor is not. 
Taking a position or presenting a theory that falls under one of the four 
modes is to commit oneself and to cling to a theory. This causes 
contradictory viewpoints; and it produces a theory that has the defect of 
needing to be defended. Prasangikas demolish and reject the theories of 
others. The principal theories to be demolished are those that uphold one 
or other of the extreme views of substantialism and nihilism. 
Substantialism asserts the existance of a universal entity that generates 
phenomena. Nihilism denies the existance of any such underlying 
substance. The method of Prasangikas is to expose the consequences of 
others' views without presenting any of their own.112 

De om zijn heldere uitleg van de complexe Madyamika bekend staande 
Dzongsar Khyentse Rinpoche, incarnatie van de eerder genoemde Jamyang 
Khyentse Chökyi Lödro, gaf tijdens een lezing in Parijs als voorbeeld van wat 'is'; 
een theekopje, wat 'niet is'; een konijn met hoorns, wat 'is en niet is'; een 
droom, en wat 'noch is noch niet is'; iets waarvan je niet eens kan voorstellen 
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dat het zou kunnen bestaan. Boeddha weigerde reeds de vraag of er leven na de 
dood is te bevestigen of te ontkennen en predikte de "middenweg". Alle 
filosofische standpunten over "het is", "is niet", "het is en is niet", "noch is het 
en noch is het niet" worden hierbij als een intellectualisme beschouwd, dat aan 
het gebrek lijdt dat het als opvatting verdedigd dient te worden tegen een andere, 
waardoor men in een conceptenstrijd belandt, die het Zicht op de dingen zoals ze 
zijn alleen maar belemmert. Meditatie is erop gericht deze intuïtieve visie als 
levende ervaring, standpuntloos standpunt, te ontdekken. Hiertoe dienen de 
defensiemechanismen van ego ontmaskerd en losgelaten te worden. 

Als laatste redmiddel heeft het paranoïde ego dan alleen nog maar de 
irrationaliteit der emoties achter de hand. De fundamentele onwetendheid over 
de grenzeloze natuur van de geest manifesteert zich direct als vergeetachtigheid, 
distractie en luiheid en indirect als agressie; het van zich afstoten wat onprettig 
is, of begeerte; het naar zich toehalen wat prettig is. Als verfijning hiervan 
worden hier soms in de Boeddhistische teksten nog trots ("koude agressie") en 
jaloezie ("koude begeerte") aan toegevoegd. Het zijn met name deze negatieve 
emoties die het inzicht in de verlichte natuur van de geest versluieren en het 
hebben van een dergelijke emotie op het moment van sterven kan zelfs 
wedergeboorte in één van de zes samsarische werelden tot gevolg hebben. De zes 
werelden laten zich allemaal door een bepaalde emotieve toestand kenmerken: 
agressie in de hel, begeerte bij de hongerige geesten, onwetendheid bij de dieren, 
gehechtheid bij de mensen, jaloezie bij de strijdende goden en trots bij de 
wereldse goden.113 Door op deze wijze ("Ik voel het toch!") zijn projecties voor 
werkelijkheid aan te nemen raakt het ego meer en meer verstrikt in zijn eigen 
illusies. Er is echter een uitweg: door het hebben van het Zicht van de natuur 
van de geest gedachten en emoties te herkennen voor wat ze zijn. 

Eén fundament voor twee paden 

In het Boeddhisme wordt gesproken over één basis voor twee paden. "De 
boeddha's namen de ene weg en wij de andere", zegt Sogyal Rinpoche.'14 Zowel 
verwarring als wijsheid hebben namelijk hun potentiële basis in de natuur van 
de geest. Dit illustreert hij met een vergelijking die Chögyam Trungpa Rinpoche 
maakt met het afspelen van een film in een projector.1 '5 Het witte doek 
representeert hierbij de fenomenologische wereld, waar we onze versie van op 
projecteren met de film. De veranderende beeldjes scheppen de illusie van een 
schijnbaar solide wereld. Er is de illusie van continuïteit, ondanks dat de film in 
feite uit afzonderlijke beeldjes bestaat. De film is als de wispelturigheid van onze 
gedachten en emoties, schijnbaar een gevoel van permanentie gevend, maar in 
werkelijkheid voortdurend veranderend. De schijn van werkelijkheid wordt 
veroorzaakt doordat de film met regelmatige snelheid door de projector loopt. De 
machinerie in de projector is als de conceptuele geest, die in samenspel met de 
zintuigen losse indrukken verbindt tot een voortdurende illusie. 

Door het loslaten van het grijpen, het niet geïnvolveerd raken in de 
cinema van het leven, maar de blik naar binnen te richten in de meditatie, kan 
men zijn geest onderzoeken en leren zien hoe deze de hiaten in de continuïteit 
van de waarneming van de wereld opvult met projecties van 
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v o o r v e r o n d e r s t e l l i n g e n , w e n s g e d a c h t e n , oo rde len en a n d e r e 
waanvoorstellingen. Dan ziet men dat oorsprong en eindpunt van gedachten en 
emoties in de natuur van de geest zelf ligt. Net zoals de zee golven heeft, heeft de 
geest gedachten. Ze zijn niet verschillend van elkaar. Gedachten en emoties zijn 
de uitstraling van de natuur van de geest.116 Deze is als de lamp in de 
filmprojector. Zonder licht zien we geen film. Het licht verandert niet of de film 
nu slecht of goed is. Het laat er zich niet door meeslepen, net zo is de natuur van 
de geest altijd helder en wordt niet besmet door wolken van gedachten, emoties, 
-landelingen en waarnemingen. De Boeddhistische "nangpa" identificeert zich 
met het innerlijk licht en niet met de uiterlijke gewaarwordingen hiervan. 

Om een omgeving in de geest te scheppen waardoor de oorspronkelijk 
ruimtelijke en lichtende natuur van de geest zich spontaan kan manifesteren, 
•ust men daarom in de ruimte tussen twee gedachten, of in de ruimte tussen de 
uitademing en voor de inademing.117 Het rusten in de natuur van de geest is 
dan als het rusten in de lichtbron van de filmprojector, de basis waar zich de twee 
paden nog niet hebben gescheiden. Net zoals we het witte licht van de lamp zien 
bij een breuk in de film, zo kunnen we het heldere licht van de natuur van de 
geest gewaar worden wanneer de illusoire substantialiteit van het solide geachte 
k voor een moment wordt blootgelegd. Zon breuk wordt "bardo" genoemd. 

Dit betekent letterlijk "tussen-twee" en verwijst naar een transitiefase. Dit kan 
ijn tussen twee levens, maar ook tussen twee gedachten. Een kritiek moment 
'aarop het niet geheel duidelijk is of men gek wordt of dat er zich een grote 

openbaring aan het bewustzijn voordoet . 1 1 8 Deze opening in ego's 
erdedigingsmechanismen is als het wisselen van de wacht. Het is een intense 
ituatie waarin de kans op loslaten het grootste is. Dzogchenmeesters maken 
aak gebruik van een dergelijk moment van conceptuele verwarring bij hun 
erlingen om hen juist dan met een schok tot de natuur van de geest te 

introduceren. 

De eenheid van wijsheid en mededogen 

Door de geest middels meditatie te kalmeren, verloopt het vijfvoudige 
Tojectiemechanisme trager. Omdat men de blik naar binnen gekeerd heeft en 
ort is op het feit hoe men met zijn geest in een gegeven levenssituatie reageert, 
itstaat de mogelijkheid gewoontepatronen te herkennen en te doorsnijden. Dit 
slaten impliceert voor ego een vertrouwen op het vormeloze en daarmee in 
rste instantie een vertrouwen gebaseerd op onzekerheid, want men is 

egonnen de illusoire kwaliteit van oude cultureel bepaalde referentiekaders te 
oorzien. Er is geen object en ook geen subject om aan vast te klampen. 
^trouwen op vertrouwen is een sprong in het onbekende en daarom neemt 
n pas "ingekeerde" toevlucht tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha als 

ulp op het pad. Door realisatie van de eenheid tussen het aanvankelijk buiten 
mzelf geprojecteerde verlichte principe en zijn eigen natuur valt de behoefte 
t het vastklampen aan emoties, concepten en het zintuiglijk waarneembare 
eg en wordt de wortel van het lijden weggenomen. Het vertrouwen, dat men 

.rijgt door het nemen van toevlucht in de Boeddha, schept de basis voor het 
vertrouwen dat men zelf ook een boeddha is. 
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Een boeddha ziet in zijn wijsheid dat alles en iedereen absoluut gezien 
leeg is van inherent bestaan. Tegelijkertijd ziet hij echter in zijn compassie hoe 
levende wezens verstrikt zitten in hun lijden binnen het relatieve bestaan van 
samsara en hoe ze worstelen met de vergankelijkheid. Juist doordat hij ziet dat 
alles op het absolute nivo in essentie leegte is (absolute waarheid), maar dat er 
tegelijkertijd op het relatieve nivo vormen verschijnen en verdwijnen door het 
spel van wederzijds afhankelijke oorzaken en gevolgen (relatieve waarheid), 
beseft hij hoe alles met elkaar samenhangt en dat zijn eigen verlichting niet los 
te zien is van die van anderen. Een aankomende boeddha ("bodhisattva") legt 
daarom de gelofte af het spirituele pad niet alleen voor zichzelf te bewandelen, 
maar voor het heil van alle voelende wezens. Op natuurlijke wijze vloeit uit het 
toevlucht nemen tot de Boeddha het opwekken van de geest van mededogen 
("bodhicitta") voort. 

'Absolute bodhicitta' is de mahayanaterm voor wat in Dzogchen-
terminologie de natuur van de geest wordt genoemd. 'Relatieve bodhicitta' komt 
hier zowel uit voort, en leidt ernaar toe. Daar niet iedereen de natuur van zijn 
geest volledig gerealiseerd heeft, dient men zijn geest te trainen in relatieve 
bodhicitta. Dit heeft een aspiratie-aspekt en een applicatie-aspekt. De aspiratie is 
als het voornemen op reis te gaan, de applicatie is dan de reis zelf. Om de 
aspiratie op te wekken zingt men in de voorbereidende oefeningen van Tantra 
in de Nyingmatraditie dagelijks deze vier regels: 

Mesmerized by the sheer variety of perceptions, 
which are like the illusory reflections of the moon in water, 

Beings wander endlessly astray in samsara's vicious cycle. 
In order that they may find comfort and ease 

in the luminosity and all-pervading space of the true nature of their 
minds, 

I generate the immeasurable love, compassion, joy and equanimity 
of the awakened mind, the heart of Bodhicitta. ' ' 9 

In Soetra's zoals de Samadhiraja Soetra wordt de zintuiglijk 
waarneembare wereld beschreven als een droom, een spiegelbeeld, een echo, een 
door een tovenaar geschapen illusie. Niettemin lijden voelende wezens onder 
hun begoocheling door gedachten en emoties. Door het inzicht in leegte ziet de 
ontwaakte hoe anderen in wezen niet verschillen van hem. Vanuit de door dit 
inzicht verkregen onthechting van egocentrische trots wekt de aspirant boeddha 
daarom gelijkmoedigheid op als antidoot tegen onwetendheid. Dit is weer de 
basis voor het genereren van onmetelijke liefde (als antidoot tegen agressie), 
grenzeloze compassie (als antidoot tegen begeerte) en meevoelende vreugde (als 
antidoot tegen jaloezie). Wanneer zij niet hun basis in gelijkmoedigheid zouden 
hebben, zou er gehechtheid aan de liefde, compassie en vreugde kleven en zou 
ze niet onbegrensd zijn.120 

Als oefening om relatieve bodhicitta in de geest te genereren raden zowel 
Sogyal Rinpoche, als Patrul Rinpoche de 'drie stappen methode' van Shantideva 
aan.121 De eerste stap is 'beschouw jezelf als gelijk aan anderen' (onmetelijke 
gelijkmoedigheid). De tweede stap is 'wissel jezelf in voor anderen' (middels 
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onmetelijke liefde en compassie). De derde stap is dan 'beschouw anderen als 
belangrijker dan jezelf' (onmetelijke vreugde). Als praktische methode om de 
geest te oefenen in 'jezelf inwisselen voor anderen' wordt de "tong-len" veel 
beoefend. Tonglen betekent letterlijk "geven en nemen" en wordt beoefend op 
het medium van de ademhaling. Kort gezegd ademt men daarbij al het lijden, 
de pijn, het verdriet en de verwarring van zichzelf en anderen in als een zwarte 
wolk en ademt men liefde, warmte, mededogen en genezing in de vorm van wit 
licht uit. Deze methode doorsnijdt de verdedigingsmechanismen van ego en kan 
op ieder moment in iedere situatie worden toegepast. De magie van deze 
beoefening schuilt in de ervaring dat hoe meer men in staat is zichzelf te openen 
voor het lijden van anderen en dit op zich te nemen, hoe meer men ook het hart 
kan openen en liefde en mededogen aan zowel zichzelf als anderen kan 
schenken.122 Als antwoord op de vraag waarom anderen belangrijker zijn dan 
jezelf, heeft de Dalai Lama een eenvoudig antwoord klaar: "Er zijn meer 
anderen". 

De bodhicitta-aspiraties krijgen in het actieve handelen van de bodhisattva 
vorm door het beoefenen van de zes transcendentale handelingen (paramita's): 
geven (van ruimte), morele zelfdiscipline (ofwel datgene doen waar een situatie 
om vraagt), geduld, enthousiaste volharding, éénpuntige concentratie 
(meditatie) en wijsheid. Dit is het applicatie-aspekt van relatieve bodhicitta. De 
eerste vijf paramita's zijn de vaardige middelen om wijsheid te ontwikkelen. Ze 
zijn onlosmakelijk verbonden met de zesde paramita, de onderscheidende 
wijsheid (prajnaparamita), waarmee men de leegte kan ervaren en zonder welk 
het bij de vijf andere edelmoedigheden aan visie ontbreekt. Het één bevrucht het 
ander. Omdat men bij de paramita van het geven door het inzicht in leegte vrij 
is van de gedachte aan een gever is er sprake van een transcendente activiteit: 
Een handeling waarbij men gebruik van de menselijke geboorte maakt om aan 
de andere oever (van samsara) te komen. 'Paramita' betekent letterlijk 'het gaan 
naar de andere oever'. Leegte (wijsheid) en mededogen (methode) gaan hierbij 
samen. Er is geen sprake van blinde compassie, ze is altijd onlosmakelijk van 
wijs inzicht en vice versa.123 Om dit uit te drukken heeft de Duizend-Armige 
Avalokiteshvara, de bodhisattva van compassie waarin de Dalai Lama in 
Dharamsala een initiatie gaf, in al zijn duizend armen een oog zitten. 

Terwijl ego zijn omgeving en de wezens die erin leven tracht te 
manipuleren en aan zijn wensen probeert aan te passen, traint een bodhisattva 
zijn geest zodat hij zich ten dienste van zijn omgeving en de wezens die erin 
leven kan stellen. De Dalai Lama stelt dat zonder mededogen de meditaties en 
visualisaties uit het Vajrayana enkel spookgestalten zouden scheppen en het ego 
voeden. Bodhicitta is het hart van alle beoefening en vormt de basis van waaruit 
iedere beoefening ontstaat. Voor men de weg van het "Diamanten Voertuig" kan 
gaan volgen dient men daarom eerst zijn geest te kalmeren in de meditatie en 
een besef van leegte te hebben. Vanuit dit inzicht zal men de fundamentele 
gelijkheid van alle voelende wezens zien en spontaan mededogen ontwikkelen. 
Hierna kan men zijn geest trainen in de buitengewoon krachtige methoden van 
het "geheime Mantra-Vajrayana" om het innerlijk boeddha-potentieel te doen 
ontwaken. 
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Het Lotusprincipe der transformatie 

Terwijl het onderricht in de Soetra's stelt dat het bereiken van de 
verlichting een weg is, die vele levens van oefening vergt, heeft het onderricht 
uit de Tantra's de naam dat zij verlichting in één leven kan schenken. De 
Boeddha heeft in het geheim dit speciale onderricht gegeven aan hen die hij 
hiertoe geschikt achtte, want dit "korte pad" is ook het meest gevaarlijke. Tantra 
betekent "actie", "handeling", "kracht", maar heeft ook de betekenis van 
"weven", "draad", "stof", "weefsel". Het verwijst zowel naar de verbondenheid 
van alle dingen als naar de continuïteit van het meest subtiele bewustzijn 
(Boeddha-natuur). Het onderricht uit de Tantra's is een verdere ontwikkeling 
van het onderricht dat de Boeddha gedurende de derde Draai van het Wiel van 
de Leer over de Tathagatagarbha, de Boeddhanatuur, heeft gegeven. Het 
Tantrisch Boeddhisme wordt ook wel Vajrayana genoemd. De 'vajra' of 
diamand staat symbool voor de onverwoestbaarheid van de lege lichtende 
Boeddhanatuur. Centraal in het vajrayana staat dat niets wordt afgewezen als 
middel om de verlichting te bereiken, als het maar met de juiste motivatie 
gebeurt. Het kernbegrip hierbij is transformatie; je zou kunnen zeggen, van de 
nood een deugd zien te maken. Het is juist deze vorm van Boeddhisme, een 
verdere verdieping van het mahayana, die in Tibet tot grote bloei is gekomen. 

Het verschil in basishouding tussen de diverse methoden van het 
Hinayana, Mahayana en Tantrayana wordt door Sogyal Rinpoche (afb. 6) 
geïllustreerd met de parabel van de giftige boom. Deze boom symboliseert de 
negatieve emoties, die de mensen gevangen houden in samsara. Hun zuigkracht 
versluiert de natuur van de geest dusdanig dat men ertoe verleid wordt om 
projectie voor werkelijkheid aan te nemen. In het Hinayana beoefent men als 
remedie de verzaking, dat wil zeggen: men zet een hek met voorschriften neer 
en gaat de boom verder zo veel mogelijk uit de weg. In het Mahayana hakt men 
de boom om en gooit kokend water over de wortels zodat ze niet meer kan 
groeien. Dat wil zeggen: men ziet dat het gif der emoties in essentie leeg is, niet 
absoluut bestaat, niemand werkelijk kan schaden en men hanteert een antidoot 
om de relatieve schade tegen te gaan. In het Vajrayana heeft men echter de 
houding van een dokter, die ziet dat het gif ook als medicijn gebruikt kan 
worden, mits dit maar op een vaardige wijze gehanteerd wordt. 

Ego's verwarring en emoties worden in het Vajrayana als een werkbaar 
geheel beschouwd dat juist de ruwe grondstof van verlichte wijsheid vormt. Als 
tegendelen ontstaan helderheid en verwarring tegelijkertijd. Wanneer gedachten 
en emoties getransformeerd worden tot wat ze in essentie zijn, uitstraling van de 
natuur van de geest, dan vormen ze geen obstakels maar juist de rijkdom van 
het spirituele pad. Deze transformatie wordt gesymboliseerd door de lotus. Deze 
prachtige bloem heeft zijn wortels in een modderige bodem, evenzo groeit de 
verlichte wijsheidsgeest uit de modder van emotionele verwarring.124 

Padmasambhava en het Lamaprincipe 

In het Tibetaans-Boeddhisme wordt de potentie tot transformatie en 
verlichting meer nog dan door de Boeddha belichaamd door Guru 
Padmasambhava, die het Boeddhisme naar Tibet gebracht heeft. Zijn naam 
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6. - Sogyal Rinpoche 

77 



betekent veelzeggend genoeg "Lotus-Geborene" en refereert aan zijn 
wonderbaarlijke geboorte als achtjarig kind uit een lotus. Door Tibetanen wordt 
Padmasambhava als een tweede Boeddha beschouwd en hij speelt voor hen voor 
de overdracht van de Dharma dan ook zeker zo'n belangrijke rol als Boeddha 
Shakyamuni. Hij wordt beschouwd als de Boeddha van dit tijdperk. Ieder 
tijdperk heeft zijn eigen Boeddha en Tibetanen zien in Padmasambhava de 
Boeddha van het huidige tijdperk, de "Kali-yuga", een tijdperk waarin de 
geestelijke leer in verval raakt door een sterke opkomst van materialistische, 
samsarische krachten. Volgens de overlevering is Padmasambhava nimmer 
gestorven, maar leeft hij nog steeds en verschijnt ogenblikkelijk voor iedereen 
die hem met devotie in het hart aanroept.125 Liefkozend noemen Tibetanen 
Padmasambhava dan ook "Guru Rinpoche", de kostbare en universele guru. 
Zijn belangrijke historische rol heeft kosmische proporties aangenomen. Hoewel 
het tijdstip verschilt, wordt zijn komst als verspreider van het Vajrayana in 
diverse Soetra's en Tantra's reeds door de Boeddha voorspeld. Zo staat in de 
"Tantra of the Perfect Embodiment of the Unexcelled Nature": 

Eight years after I pass into Nirvana, 
I will reappear in the country of Uddiyana 
Bearing the name Padmasambhava. 

I will become the lord of the teachings of Secret Mantra.126 

En in de "Nirvana Sutra": 

Twelve years after I pass into nirvana, 
A person who is superior to everyone 
Will appear from the anthers of a lotus flower 
In the immaculate Lake Kosha 
On the northwestern border of the country of Uddiyana. 

En zo sprak de Boeddha tevens in de "Sutra of Predictions in Magadha": 

/ will pass away to eradicate the view of permanence. 
But twelve years from now, to clear away the view of nihilism, 
I shall appear from a lotus in the immaculate Lake Kosha 
As a noble son to delight the king 
And turn the Dharma wheel of the unexcelled meaning. I27 

Padmasambhava had een bovennatuurlijke geboorte. Het verhaal gaat dat 
na het verscheiden van de Boeddha de mensen weer in twijfel geraakten en dat 
door mededogen bewogen Boeddha Amitabha van de Lotusfamilie uit zijn tong 
de zaadlettergreep "Hrih" projecteerde op een rode lotusbloem in het 
Dhanakosameer in het land Oddiyana. Dit mythische land wordt soms 
gelokaliseerd in het noorden van Pakistan, het huidige Swat-Pathan. Uit de 
zaadlet tergreep "Hrih", die eerst in een 'vajra' veranderde, werd 
Padmasambhava toen geboren als een achtjarig jongetje en in die hoedanigheid 
door de koning van Oddiyana gevonden.128 Deze koning was kinderloos en 
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zocht een erfopvolger. Verwonderd hem daar zo op de lotus in het meer te zien 
zitten, vroeg koning Indrabodhi hem: 

"Little boy child, who is your father and who is your mother? 
What is your caste and what is your country? 
What food do you live on and what is your purpose here?" 

Als antwoord op deze vragen zei de jongen: 

"My father is the wisdom of spontaneous awareness. 
My mother is the Ever-Excellent Lady, the space of all things. 
J belong to the caste of indivisible space and awareness. 
I have taken the unborn Dharmadhatu as my homeland. 
I sustain myself by consuming the concepts of duality. 
My purpose is the act of killing disturbing emotions".!29 

De koning besefte dat het hier een bijzonder kind betrof en nam hem als 
zijn zoon aan. Het zal duidelijk zijn dat door dit beeld van een achtjarig kind, 
dat op miraculeuze wijze geboren werd acht of twaalf jaar na het Parinirwana 
van Shakyamuni Boeddha, er een directe relatie wordt gelegd tussen de 
historische Boeddha en Padmasambhava. Tevens wordt echter een krachtig beeld 
opgeroepen van de spirituele mens.130 Dat van het vrolijke, wijze en eeuwig 
jeugdige kind, vol levenskracht en nieuwsgierigheid om de wereld te 
onderzoeken, wakker en alert, in bezit van alle menselijke potenties, maar nog 
met de onschuld Van een pre-puberaal, want deze lotus, waarin de wonderlijke 
geboorte plaatsvond, kan op een dieper interpretatienivo ook gelezen worden als 
zijnde het spectrum, de 'mandala', van mogelijkheden van dit moment. 

Wie onderzoek wil doen naar de geschiedenis van het Tibetaans 
Boeddhisme en haar adepten, wordt onmiddellijk geconfronteerd met het 
verschil tussen de lineaire tijdsopvatting van een geschiedschrijving, die 
feitelijke gebeurtenissen wil beschrijven en dateren in een kader van verleden, 
heden en toekomst en de Tibetaanse legenden, die hun betekenis niet ontlenen 
aan een proces van kennisaccumulatie, maar aan de boodschap die ze uitzenden 
in het hier en nu. Wordt deze relatie met de levende ervaring niet gelegd, dan 
zijn mythen niet meer dan dorre bladeren, waarvan men niet ziet dat ze van de 
levende boom ernaast stammen. Wanneer het uiterlijke verhaal van de mythe 
echter middels een ritueel kader met een corresponderende symboliek in het 
innerlijk gaat resoneren, kan dit de poorten openen voor een tijdloos en immer 
actueel inzicht. De biografie van Padmasambhava is ook zo'n verhaal dat niet te 
vatten is met een verstandelijke geschiedopvatting, maar dat leeft in de harten 
van de Tibetanen. De biografie zelf is een terma, opgeschreven door zijn vrouw 
Yeshe Tsogyal en teruggevonden door Nyang Ral Nyima Öser (1124-1192). Later 
werden ook nog andere biografiën van Padmasambhava, door andere leerlingen 
opgetekend, teruggevonden. 

Zoals reeds in het vorige hoofdstuk beschreven, werd in de achtste eeuw 
ten tijde van Padmasambhava het Boeddhisme niet zonder slag of stoot door alle 
Tibetanen geaccepteerd. In de regeerperiode van koning Trisong Detsen keerde 
Padmasambhava volgens de legenden naar Tibet terug in de woeste vorm van 
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Dorje Tröllo, nadat hij verbannen was door opstandige Bönministers, die zich in 
hun macht bedreigd zagen door de uit India komende leer. Dorje Tröllo is 
gezeten op de rug van een zwangere tijger, symbool van opperste waakzaamheid. 
In zijn rechterhand houdt hij een 'vajra'-donderkeil, symbool van vaardig 
handelen en onverwoestbaarheid en met zijn linkerhand zwaait hij met een 
'phurba', een driezijdige magische dolk met drie koppen, die gebruikt wordt 
voor het verwijderen van obstakels, het exorceren van de drie vergiften van ego; 
onwetendheid, agressie en verlangen. In zijn dwaze wijsheidsvorm als Dorje 
Tröllo onderwierp Padmasambhava de Böndemonen en maakte ze zo tot 
beschermers van religie, 'Dharmapala's'. Dit zijn reusachtig afschrikwekkende, 
demonisch ogende figuren, waarvan de verlichte aard echter herkend kan 
worden, doordat ze met een geopend derde oog op het voorhoofd worden 
afgebeeld. Trungpa Rinpoche stelt dat het de Tibetanen zelf waren, die de Guru 
Padmasambhava in deze imposante vorm als Dorje Tröllo projecteerden, omdat 
hun eigen denken door een animistisch-magische visie bepaald werd.131 In ieder 
land wordt het Boeddhisme zo aan de heersende culturele vormen aangepast en 
in dit kader kan dan ook de westerse opvatting beschouwd worden, dat het 
zogenaamd 'zuivere' Boeddhisme vooral een rationeel-analytische religie zou 
zijn, omdat dit aspekt van het Boeddhisme de meest voor de hand liggende 
ingang vormt voor onze rationele geest. 

Tussen de wijze waarop Padmasambhava het Tibetaanse land pacificeerde 
en de Böngoden tot bewakers van de Dharma maakte, en de wijze waarop de yogi 
de energie van zijn driften gebruikt om Boeddhaschap te realiseren zijn 
opmerkelijke parallellen zichtbaar. Enkele lama's, die ik hierover aansprak, 
hebben dit ook bevestigd. De biografie van Padmasambhava is dan ook enerzijds 
een geschiedverhaal, waarvan gezegd wordt dat het ooit zo heeft plaatsgevonden 
en anderzijds is het een mythisch verhaal, dat een model en inspiratiebron 
vormt voor een spirituele ontwikkeling, die zich in het heden kan afspelen. 
Hiermee staat het in een Tibetaanse traditie van spirituele biografieën "nam 
thar" genaamd, hetgeen letterlijk "volledige bevrijding" betekent. Hierin worden 
alleen die gebeurtenissen opgenomen, die actueel en inspirerend zijn voor 
degene, die in de voetstappen van het voorbeeld treedt. Het maakt het gebruik 
van Tibetaanse bronnen vanuit een westerse geschiedopvatting buitengewoon 
moeilijk. 

Misschien kan de relatie tussen mythe en geschiedenis opgehelderd 
worden door te stellen dat geschiedenis het verleden tracht te beschrijven vanuit 
en in de termen van het heden en dat mythen het heden beschrijven vanuit en 
in de termen van het verleden. Voor de Boeddhist draait alles om het heden en 
hij is daarom niet zo geïnteresseerd in kennis over het verleden, als dat geen 
direkte praktische toepassing heeft in het leven dat hij nu leidt. Zeker is echter 
dat er een historische figuur, die Padmasambhava genoemd wordt, heeft geleefd. 
Net zo zeker als dat hij nog steeds leeft voor degenen die in zijn voetsporen zijn 
getreden. Het is juist de rituele context, die de mythische geschiedenis 
actualiseert in het heden en aan Padmasambhava zijn waarde als zijnde de 
actieve Boeddha van het huidige tijdperk geeft. Trungpa Rinpoche schrijft in 
zijn boek "Crazy Wisdom" over de verschillende aspekten van Padmasambhava 
(afb. 7): 
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7. - Guru Padmasambhava in het centrum van de mandala. 
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We are not talking about Padmasambhava from an external 
historical point of view or an external mythical one. We are trying to get at 
the marrow inside the bone, so to speak - the instantaneous or embryonic 
aspect of him and how he relates to life from that. This is a sacred or 
Tantric "way of seeing Padmasambhava's life, as opposed to accounts and 
interpretations that see him purily as a historical or mythical figure - like 
King Arthur or someone like that.1-*2 

De levensloop van de grote Tantrische Guru volgens de biografie van zijn 
vrouw Yeshe Tsogyal is met onze gewone conceptuele geest niet te vatten. In de 
meer dan duizend jaar die zij omspant, probeert Padmasambhava alles uit, ook 
moord en seksualiteit. Door te spotten met conventionele normen wordt hij 
telkenmale verbannen of ter dood veroordeeld, maar met magische handelingen 
weet hij zich telkens weer te redden en zijn achtervolgers ervan te overtuigen 
dat hij een Boeddha is. Wat er ook gebeurt, hij blijft toonbeeld van compassie in 
al zijn daden, telkenmale alle conceptuele normen en waarden over de verlichte 
staat van geest vernietigend. Hij slaat iedere poging tot dogmatisme en daarmee 
de veruiterlijking van de innerlijke weg ogenblikkelijk neer. De botsingen die dit 
oplevert met conventies en de plaatselijke wereldlijke macht zijn er de oorzaak 
van dat hij een tijd lang crematiegronden met skeletten, gieren, raven en half 
verrotte lijken tot zijn woonoord moet maken. Zich manifesterend als "Düd 
Dul Drakpo Tsal" leefde hij van het consumeren van lijken. Hij voelt zich op de 
knekelvelden net zo thuis als toen hij in een paleis woonde. Andere aspekten 
van Padmasambhava beschrijven onder andere zijn leven als yogi en ook als 
geleerde monnik. 

Buddha himself said: "I came in a dream-like manner and taught a 
dream-like Dharma, but in reality I did not teach at all, it all arose simply 
out of the need of beings". Just as whatever appears in front of a mirror is 
reflected within it, so the teachings appeared according to the need of 
beings. In the same way the Eight Manifestations of Padmasambhava are 
not different Padmasambhavas, but reflect his ability to appear according to 
needs and demands. In fact, they are called in Tibetan 'Guru Tsen Gye', 
(eight names of the Guru). So, for example, for scholars he appeared as 
the learned pandita Guru Padmasambhava; as the great buddha Guru 
Shakya Senge, he proclaimed the Mahayana; as the prince who 
administered the kingdom with great statemanship, he appeared as Pema 
Gyalpo; as a yogin he appeared as Nyima Özer, and so on: each 
manifestation demonstrating a different principle. 1 3 3 

Om een voorbeeld te stellen ging Padmasambhava ook bij verschillende 
meesters in de leer, pretenderend dat hij nog niet verlicht was, terwijl hij dat ten 
tijde van zijn wonderlijke geboorte uit een lotusbloem reeds was. Hierin kunnen 
we de Boeddhistische opvatting herkennen dat ieder levend wezen in feite reeds 
verlicht is, doch dit zich niet of onvoldoende realiseert, maar een leraar nodig 
heeft om hierop gewezen te worden. Boeddhistische lama's stellen dat niemand 
verlicht is geraakt zonder persoonlijke leraar. Vooral binnen het Tantrisme 
wordt het hebben van een guru als onontbeerlijk gezien. Het zonder leraar 
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volgen van het pad wordt wel vergeleken met het rijden van een auto zonder 
stuur. Het in het Westen beladen geraakte woord "guru" betekent letterlijk 
"zwaar, vol"; hetgeen verwijst naar iemand die volledig gevuld is met positieve 
eigenschappen. Guru Rinpoche wordt met name in de Nyingmatraditie als de 
universele gum beschouwd. Hij is als de zon en alle meesters zijn zijn stralen. 
Hij wordt niet zo zeer gezien als een persoon, maar als een 'cosmisch principe'; 
de spiegel waarin men zijn ware gelaat kan herkennen . 1 3 4 In de 
Nyingmatraditie wordt altijd aangeraden om ook de figuur van de eigen leraar 
als onlosmakelijk van Guru Padmasambhava te beschouwen. Men kijkt daarbij 
niet naar de persoon van de leraar, maar de wijze waarop hij of zij de natuur van 
de geest belichaamt. Sogyal Rinpoche schrijft: 

In Buddhism we establish whether a teacher is authentic by whether 
the guidance he or she is giving accords with the teaching of Buddha. It 
cannot be stressed too often that it is the truth of the teaching which is all-
important, and never the personality of the teacher. That is why Buddha 
reminded us in the 'Four Reliances': 

Rely on the message of the teacher, not his personality; 
Rely on the meaning, not just on the words; 
Rely on the real meaning, not on the provisional one; 
Rely on your wisdom mind, not on your ordinary, judgmental mind.ii5 

Het 'lamaprincipe' heeft een innerlijk en een uiterlijk aspekt. De 
innerlijke lama wordt gezien als het actieve aspekt van de Boeddhanatuur, dat in 
tijden van grote verwarring altijd tegen negativiteit gerebelleerd heeft en zich 
nooit helemaal bij een totaal egocentrische staat van geest heeft neergelegd. De 
zetel van de innerlijke lama is het "zachte plekje" in het hart, waar men 
misschien kwetsbaar lijkt te zijn, maar daardoor ook open staat voor anderen. 
Het is het eerlijke rauwe hart, waar pijn in mededogen getransformeerd kan 
worden, en de lotus uit de modder groeit. De kracht der verdiensten van de 
innerlijke lama" brengt iemand in contact met de "uiterlijke lama", een 

persoonlijke leraar. Deze treedt dan weer op als spreekbuis van de innerlijke 
:ama. In het gelaat van de guru herkent men zijn eigen gezicht. De lama is het 
menselijk gezicht van de waarheid. Net zoals men zijn eigen gezicht niet kan 
zien zonder spiegel, zo heeft men een leraar nodig om de natuur van de eigen 
geest te zien.136 

Nadat de meester de leerling een introductie tot de natuur van de geest 
gegeven heeft, wordt met name de 'guruyoga' ('lama'i naljor') beoefend om het 
Zicht van Rigpa (de 'View') te stabiliseren. 'Guruyoga' betekent het 'verenigen 
ran de eigen geest met de wijsheidsgeest van de guru'; de ontmoeting van 
uiterlijke en innerlijke leraar. Hoewel de guruyoga tot de voorbereidende 
oefeningen van het vajrayana ('ngöndro') wordt beschouwd is het voor iedere 
beoefenaar de crux en basis van het pad. Eenvoudig gezegd begint men hierbij 
middels een invocatie de aanwezigheid van Padmasambhava, die niet verschilt 
van die van de leraar, op te roepen. 
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HUM 
In the north-west of the country of Odddiyana, 
In the heart of a lotus flower, 
Endowed with the most marvelous attainments, 
You are renowned as the 'Lotus Born'. 
Surrounded by many hosts of Dakinis 
Following in your footsteps 
I pray to you - Come and bless me with your grace! 
GURU PEMA SIDDHI HUM '-" 

Iedere keer dat men dit met devotie zingt, wordt Padmasambhava als het 
ware opnieuw geboren vanuit de lotus van het hart, en verschijnt hij stralend 
helder, majestueus en vol wijsheid en mededogen in de ruimte voor de 
beoefenaar. Als hulp bij de visualisatie kan men naar een afbeelding van Guru 
Rinpoche op een 'thanka' kijken, waarvan ieder detail een symbool is dat 
verwijst naar de Tantrische leer. Het gedeelte van de in stof geklede 
rolschildering waarop de afbeelding is geschilderd wordt 'melong' genoemd; 
spiegel. Bijna alle beeldende kunst van Tibet is religieus van aard en wordt 
onder zeer strikte voorschriften gemaakt. Zij dient ofwel als direkt hulpmiddel 
bij visualisatie of als object van devotie om de aanwezigheid van de boeddha's 
en de eigen Boeddhanatuur gewaar te worden. De iconografie symboliseert 
daarbij kernaspekten van de leer en de rituele beoefening. Zo kan bijvoorbeeld 
aan de lichaamshouding van Padmasambhava, zijn gezicht, kleding en de 
voorwerpen in zijn handen de hele essentie van de Tantrische leer gelezen 
worden. Een ingewijde krijgt met het zien van de thanka in één oogopslag een 
herinnering aan deze essentie. Door middel van verinnerlijking van het beeld in 
de visualisatie en het oproepen van Padmasambhava's aanwezigheid in de 
invocatie kan dit in de guruyoga ook zonder uiterlijke hulpmiddellen 
plaatsvinden. 

Door het met overgave zingen en voortdurend reciteren van 
Padmasambhava's 'mantra', OM AH HUM VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUM, 
waarvan gezegd wordt dat het de kostbare guru in de vorm van klank is, 
verenigt in de guruyoga de beoefenaar de eigen geest met Padmasambhava's 
geest, die gelijk is aan de wijsheidsgeest van de leraar. Aan het einde van de 
beoefening verkrijgt men in een zelfbekrachtiging de zegen van lichaam, spraak 
en geest van Guru Padmasambhava doordat vanuit zijn voorhoofd, keel en hart 
licht uitstraalt naar voorhoofd, keel en hart van de beoefenaar. Dit vindt zijn 
culminatie in de realisatie dat de natuur van de eigen geest niet verschilt van 
Padmasambhava. Zoals hij zelf zei: 

Mind itself is Padmasambhava; 

There is no practice or meditation apart from that.*38 

Deze realisatie wordt door Dudjom Rinpoche bezongen: 

Since pure awareness of nowness is the real buddha 
In openness and contentment I found the Lama in my heart. 
When we realise this unending natural mind 
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v -V 

8. - Padmasambhava "Lijkt op mij-beeld". Toen Padmasambhava dit beeld 
van hem zag, zei hij: "Dit lijkt op mij". Daarna raakte hij het aan en zei: 
"Nu is het hetzelfde als mij". 
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is the very nature of the Lama, 
Then there is no need for attached, grasping, or weeping prayers 

or artificial complaints, 
By simply relaxing in this uncontrived, open, natural state, 
We obtain the blessing of aimless self-liberation of whatever arises.139 

De transformerende werking van de beoefening van guruyoga schuilt 
vooral in de herkenning van de eenheid van Padmasambhava, wijsheidsgeest 
van de leraar, en de natuur van de eigen geest. Padmasambhava wordt wel de 
belichaming van alle boeddha's en alle meesters genoemd. Hij is de "All-
Embodied Jewel". Tevens wordt gezegd dat wie zijn eigen leraar als een gewoon 
persoon ziet, de zegeningen van een gewoon persoon ontvangt. Wie hem echter 
als een boeddha ziet, ontvangt ook de zegeningen van een boeddha. Alles hangt 
daarbij af van de perceptie. Devotie tot de leraar en de boeddha's trainen de geest 
in 'Pure Perceptie'. Dit is geen witwassen, maar een zien wat is vanuit het 
perspectief van de 'lamp in de filmprojector'. In essentie is ieder levend wezen 
een boeddha. Door eerst de leraar als een boeddha te zien, leert men op den duur 
ook anderen en zichzelf als 'ontwaakte' te herkennen. Uiteindelijk is de devotie 
dus niet voor de leraar, maar voor degene die devotie heeft. Het is een vaardig 
middel om tot Pure Perceptie te komen. De 'guruyoga' ('lama'i naljor'), het 
verenigen van de eigen geest met de wijsheidsgeest van de guru, vormt de 
sleutel tot alle Tantrische beoefening.140 Devotionele participatie in deze 
simpele rituele oefening is wat het levensverhaal van Padmasambhava 
transcendeeert van een verzameling mythen en legenden tot een geleefde 
werkelijkheid. Je zou inderdaad met Geertz kunnen zeggen dat in het ritueel: 

The world as lived and the world as imagined, fused under the 
agency of a single set of symbolic forms, turn out to be the same world.141 

Initiatie in de Mandala van de Yidam 

Om de Tantrische methoden te kunnen gaan beoefenen dient men eerst 
van een daartoe geauthoriseerde lama initiatie te ontvangen. Dit is een serieuze 
zaak. Men gaat een heilig verbond aan en er is geen weg terug. Dit verbond wordt 
samaya genoemd en een breuk van de samaya heeft repercussies voor de fysieke 
en geestelijke gezondheid van zowel meester als leerling. Terwijl in het 
Hinayana de leraar een soort wijze raadsman is en in het Mahayana hij een 
spirituele vriend wordt, die de leerling niet schuwt de waarheid te zeggen, wordt 
de leraar in het Vajrayana een echte meester, die men totaal dient te vertrouwen. 
Daarom wordt traditioneel gezegd dat men twaalf jaar lang de meester moet 
onderzoeken of hij wel te vertrouwen is. Op zijn beurt test de leraar natuurlijk 
ook de leerling en hoe diepzinniger en krachtiger het onderricht, deste zwaarder 
de tests. De test is in feite een belangrijk deel van het onderricht. 

Door middel van de initiatie wordt er een transmissie gegeven van 
spirituele kracht ("wang"). Het is als het planten van een zaadje waardoor de 
Boeddha-natuur zich in een speciale vorm gaat manifesteren. Deze boeddha-
vorm, die de persoonlijke expressie is van de verlichte potentie, wordt "yidam" 
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genoemd. Met de transmissie wordt de initiant door de vajra-meester, die zich in 
de vorm van de yidam manifesteert, ingewijd in de sacrale vajra-wereld van de 
boeddha's. Yidam wordt ook wel vertaald als "godheid" om te verwijzen naar de 
ego-overstijgende kwaliteit van de yidam. Het woord yidam is een afkorting van 
"yi-kyi tamtsik", dat "sacrale verbintenis van de geest" betekent. "Tamtsik" is 
Tibetaans voor samaya, "yi" betekent hier geest en "kyi" betekent van. Yi 
synchroniseert "rigpa" (oorspronkelijke nondualistische natuur van de geest) en 
"sem" (gewone, dualistische, discursieve geest).142 

Samaya of tamtsik verwijst naar de relatie, die men met de wereld heeft en 
de opvattingen en gewoontepatronen, die in de loop van het leven in verband 
daarmee ontwikkeld zijn. Op het moment van initiatie zijn de geest van de lama 
en de yidam niet gescheiden en omdat de yidam tevens de expressie vormt van 
de Boeddha-natuur van de leerling worden uiterlijke en innerlijke lama door de 
yidam met elkaar verbonden. De karmische verbondenheid tussen meester en 
leerling wordt hierdoor een potentiële oorzaak voor verlichting, de leerling 
wordt "empowered", zijn Boeddha-natuur wordt bekrachtigd. Het idee is dat de 
relatie die de leerling met de wereld heeft, nu niet langer primair gekleurd wordt 
door dualisme en egocentrisme, maar door het non-dualistische Zicht van de 
natuur van de geest, dat door de lama belichaamd wordt en waar de yidam de 
expressie van is. Obstakels verliezen daarmee hun vaste bodem en worden nu 
herinneraars aan de Pure Visie ("dag nang"). 

De 'Samaya van het Lichaam' of 'Mudra' betreft het niet in twijfel trekken 
van de heiligheid van de fenomenologische wereld. De 'Samaya van de Spraak' 
of 'Mantra' betreft het beschouwen van iedere gebeurtenis als een sacrale 
ervaring. Dit kan zowel een innerlijke als een uiterlijke gebeurtenis zijn, een 
prettige of een onprettige. De 'Samaya van de Geest' of 'Vajra' is verbonden met 
de onverwoestbare waakzaamheid van de yidam in de vajra-mandala. Door de 
bekrachtiging van de Boeddha-natuur in de initiatie kan men niet meer 
ontkennen dat men in wezen een boeddha is. Men heeft geleerd om de Sacrale 
Visie ogenblikkelijk te actualiseren waardoor neurotische neigingen geen kans 
meer krijgen zich tot vaste patronen te ontwikkelen. De gehele wereld wordt nu 
beschouwd als de heilige mandala, waarin men is ingewijd.143 

Het mandalaprincipe, dat Chögyam Trungpa Rinpoche karakteriseert als 
"geordende chaos", biedt een totaal visie op de wereld, waarin alle 
tegenstellingen tot een werkbaar geheel geïntegreerd zijn.144 Het vormt de 
primaire oriëntatie in de onmetelijke ruimte van het bewustzijn en is als het 
kompas dat de weg uit de oceaan van lijden wijst. In essentie bestaat een 
mandala uit vier windstreken rond een centrum. Letterlijk betekent "kyil-khor" 
(mandala) "iets met een centrum en een periferie". Dit kan slaan op een 
geometrische weergave van het totale universum, maar het heeft ook de 
betekenis van een associatie van personen. Ieder mens leeft in het centrum van 
ijn of haar eigen mandala met vrienden en bekenden dicht bij de kern en 

degenen die men slechts zelden ontmoet aan de periferie. Op deze wijze wordt 
een energetisch veld uitgebeeld waarin iedereen met alles en alles met iedereen 
verbonden is, elkaar beïnvloedt en van elkaar afhankelijk is, het web van Tantra. 
Het eigen denken en handelen heeft daarin zijn weerslag op de omgeving en 
'ingekeerd. De non-dualistische betrokkenheid van subject en object, waarnemer 
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en waargenomene wordt onderkend. 
Door de mandala aan de lama - als belichaming van Boeddha, Dharma en 

Sangha - te offeren, verlaat het ego zijn positie in het centrum van zijn wereld 
om plaats te maken voor de yidam, die de expressie is van de egoloze staat. 

Kyérim en Dzogrim 

Naast de in verwarring verstrikte karmische visie van samsara en de Pure 
Visie van een boeddha, is er een tussenvorm van hen die zich op het pad 
begeven. Visualisatie van de yidam in een mandala dient om de perceptie te 
zuiveren en de karmische visie te transformeren in die van een boeddha. Door 
alvast binnen de discipline van het rituele kader als het ware boeddha te spelen, 
schept men gunstige omstandigheden voor de oorspronkelijk zuivere natuur 
van de geest om zich ook daadwerkelijk te manifesteren. Omdat het bovendien 
voor veel mensen gemakkelijker is om contact te maken met een vorm dan met 
het vormeloze visualiseert men daarom in het Vajrayana zijn spirituele essentie 
in een boeddhavorm, die de verlichte kwaliteiten van de natuur van de geest 
symboliseert (afb. 9 en 10). Men maakt hierbij gebruik van het projectievermogen 
van de geest en de neiging tot- dualistisch denken om dit te kunnen overstijgen. 
Visualisatie bestaat dan ook uit twee fundamentele stadia, de creatie- of 
ontwikkelingsfase ("kyérim"), waarin het beeld wordt opgebouwd en de 
perfectie- of voltooiïngsfase ("dzogrim"), waarin het beeld weer wordt opgelost in 
de leegte van het bewustzijn. Op deze wijze bestrijdt men het dualistische 
denken met zijn eigen middelen. 

De Tantrische visualisatietechnieken zijn een middel om de geest flexibel 
te maken en te openen voor datgene dat niet in concepten te vangen is. Zo zijn 
er bijvoorbeeld oefeningen waarbij men in het hart van een boeddhafiguur een 
kleine erwt visualiseert met daarin weer een andere figuur zo groot als het 
universum. Hoewel dit logisch onmogelijk is, heeft de geest het vermogen zich 
dit voor te stellen als het zijn beperkte conceptuele wereldbeeld loslaat. Er wordt 
gezegd dat onze karmische visie perfect geconditioneerd is om samsara waar te 
nemen. In Tantra keert men dit om en leert men de wereld met een Zuivere 
Visie als een mandala waar te nemen. Men traint zich net zolang in visualisatie 
tot ze net zo precies en helder wordt waargenomen als de wereld van materiële 
vormen. Op dat moment kan de aanvankelijk slechts intellectuele gedachte dat 
men de schepper is van zijn eigen wereld en zijn eigen droom droomt als 
levende werkelijkheid ervaren worden op een nivo voorbij het begripsmatige 
verstaan. De initiatie door een leraar legt hiervoor de kiem, die door 
geconcentreerde jarenlange, vaak in eenzame retraite doorgebrachte oefening tot 
ontluiking wordt gebracht. 

In Tantra the principle of deities is a way of communicating. It is 
difficult to relate to the presence of enlightened energies if they have no 
form or ground for personal communication. The deities are understood 
as metaphors, which personalize and capture the infinite energies and 
qualities of the wisdom mind of the buddhas. Personifying them in the 
form of deities enables the practitioner to recognize them and relate to 
them. Through training in creating and reabsorbing the deities in the 



9a. - vajra en bel in een mudra 

9b. - Vajrasattva yab/yum, vredige yidam voor purificatie en genezing 
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10. - Vajrakilaya yab/yum, toornige vorm van de yidam voor het verwijderen 
van opstakels. 
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practice of visualization, he or she realizes that the mind that perceives 
the deity and the deity itself are not separate.'45 

De metafysische basis achter de visualisatietechnieken wordt gevormd 
door de leer van de drie lichamen, de "trikaya". Het zijn drie nivo's of 
dimensies waarop de Boeddha-natuur in de wereld aanwezig is en die in feite 
onlosmakelijk zijn. "Dharmakaya" is het "absoluut volmaakte lichaam", dat 
analoog is aan de Geest van de Ontwaakte als universeel principe van 
verlichting. Het is de lege open ruimte, latente ongeconditioneerde kracht, de 
basisgrond met het potentieel vermogen van creatie; de lege essentie. 
"Sambhogakaya" is het "vreugdelichaam", dat analoog is aan de Spraak van de 
Ontwaakte als de communicatieve kracht van compassie. Het is het nivo van 
subtiele energie en de lichtlichamen van de gevisualiseerde yidams, boeddha's 
en bodhisattva's. "Nirmanakaya" is het "creatie- of manifestatielichaam", dat 
analoog is aan het Lichaam van de Ontwaakte. Dit is het nivo van materiële 
manifestatie en het handelen in de wereld. Het betreft hier bijvoorbeeld de 
tastbare historische verschijning van personen als Boeddha Shakyamuni en 
Guru Padmasambhava of die van de Tibetaanse meesters, wiens wijsheidsgeest 
telkens weer in een nieuw lichaam incarneert. Deze meesters worden "tulku's" 
genoemd hetgeen Tibetaans is voor nirmanakaya. Alle abten van de grote 
Tibetaanse kloosters zijn dergelijke tulku's. Zo wordt bijvoorbeeld ook 
gesproken over de Veertiende Dalai Lama. 

Dharmakaya wordt het vormeloze lichaam genoemd en sambhogakaya en 
nirmanakaya zijn vormlichamen. Dharmakaya is het absolute nivo, 
nirmanakaya het relatieve. Door identificatie met een sambhogakayaboeddha in 
de meditatie realiseert men de eenheid van het absolute en het relatieve, van 
leegte en vaardige middelen. De sleutel tot de integratie van vorm en leegte, 
lichaam en geest ligt dus op het intermediërende nivo van de Spraak, de wereld 
van de zuivere vormen en de subtiele energiën, het sambhogakayanivo. In deze 
dimensie bestaat geen tijd, maar de poort is in het heden. Terwijl het gebruik van 
taal juist hetgeen is dat dualisme in de wereld fixeert, zo niet doet ontstaan, 
wordt op dit nivo taal gebruikt om het dualisme te overstijgen. Zo is de letter 
"AH" een symbool voor de absolute preverbale staat. Verder zijn zowel de klank 
als de vorm van de zogenaamde "zaadlettergrepen" erg belangrijk (afb. 11).146 De 
zaadlettergreep is de meest geconcentreerde vorm van de yidam, die de eenheid 
van leegte en compassie belichaamt en wiens vorm men gedurende de 'sadhana' 
(Tantrisch visualisatieritueel) aanneemt. 

Het geheime Mantra-Vajrayana 

Na de creatiefase van de mandala en voor de oplosfase doet men "mantra
meditatie" om de yidam te verwerkelijken. Mantra betekent "dat wat de geest 
beschermt", met name tegen zijn eigen negativiteit. Een mantra is de 
boeddhavorm in klank. Vaak bestaan mantra's uit combinaties van 
zaadlettergrepen en de naam van de yidam. Door de mantra telkens te herhalen 
komt men de aard van de godheid nader. Je zou kunnen zeggen dat het 
bewustzijn op diens verlichte frequentie gaat trillen en zo getransformeerd wordt 
in de yidam. Doordat men zichzelf in de vorm van een boeddha visualiseert 
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11.- 'HUM' 
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bezit men ook diens verlichte kwaliteiten en daarom kan men ook de activiteit 
van een boeddha verrichten. Dit is een belangrijk punt, waaraan een subtiel 
psychologische mechanisme ten grondslag ligt. Men is het niet zelf die de 
verlichte activiteiten, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van ziektes en 
obstakels uitvoert, maar het is de specifieke boeddha, waarin men zich 
visualiseert, die dit doet. 

Al naar gelang de aard van een bepaalde activiteit die verricht dient te 
worden, visualiseert men zich in de yidam die hier het meest voor geschikt is. 
Er zijn zowel vredige, toornige, mannelijke en vrouwelijke boeddha's, alsook' 
vredige en toornige yab/yumparen, die in vereniging zijn (afb. 9 en 10). Lichaam, 
spraak en geest van het individu zijn enkel het open kanaal waardoor de 
zegenrijke kwaliteiten van de boeddha-activiteit stroomt. Deze boeddha's 
worden zowel gezien als krachten in het innerlijk, en als verlichte wezens die 
ooit in een vorig universum als mens geleefd hebben en op het moment van 
verlichting de eed hebben afgelegd levende wezens te helpen. In het ritueel 
wordt hen gevraagd dit ook daadwerkelijk te doen. Daartoe spreekt men vaak na 
de invocatie-mantra een actie-mantra uit. Of dit succesvol is hangt vooral af van 
de zuiverheid van de samaya, de connectie die men heeft met de guru in de 
vorm van de yidam en in hoeverre dit verbond als non-dualistisch gerealiseerd 
is. De Dalai Lama zegt: 

Mantra's are vocalizations of syllable sequences which evoke the 
presence of a deity and transform the person who vocalize them, if his 
training and attitude are sufficiently "ripened", into that deity. By this 
transformation, one is protected from ordinary "pride" and "appearances" 
and, hence, Mantrayanascholars explain "mantra" by an etymological 
devision into "man", mind, and "tra", protection. 

...There are two factors in mantratraining, pride in oneself as a deity 
and vivid appearance of that deity. Divine pride protects one from the 
pride of being ordinary, and devine vivid appearance protects one from 
ordinary appearances. Whatever appears to the senses is viewed as the 
sport of a deity; for instance, whatever forms are seen are viewed as the 
emanations of a deity and whatever sounds are heard are viewed as the 
mantras of a deity. One is thereby protected from ordinary appearances 
and through this transformation of attitude, the pride of being a deity 
emerges. ' 4 7 

Mantra's zijn dus geenzins betekenisloze lettergrepen, zoals door 
sommige westerlingen wel beweerd is.148 Ze zijn eerder overladen met 
betekenis, hetgeen niet hetzelfde is. Wel is het zo dat het reciteren van mantra's 
een middel is om de gewone gedachtenpatronen, interpretatiegewoontes en 
betekenisstrukturen te doorsnijden. Sogyal Rinpoche noemt mantra's 'datgene 
wat de geest tegen zichzelf beschermt', ofwel datgene wat de Boeddha-natuur 
tegen het ego beschermt. Door middel van het zingen van mantra's kan men de 
'atmosfeer' van de geest veranderen. Mantra's zijn dan ook een vaardig middel 
waardoor de in het visualisatieritueel beoefende zuivere perceptie en het gevoel 
van mededogen voor alle levende wezens in het dagelijks leven geïntegreerd 
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kan worden. Tijdens het lopen of werken "rust" men dan in het ritme en de 
weldadige klank van de mantra, de klankspiegel van gedachten en emoties. Als 
men bijvoorbeeld door Dharamsala wandelt, kan men overal Tibetanen 
tegenkomen, die zachtjes zingend als zoemende bijtjes rondlopen. Met name 
het bekende "OM MANI PADME HUM" ("oh, juweel in de lotus"), de mantra 
van Avalokiteshvara (Chenrezig), de Bodhisattva van compassie en beschermer 
van Tibet, wordt voortdurend door zowel geestelijken als leken herhaald. 
Sommige mantra's worden slechts uitgesproken op specifieke momenten in een 
ritueel, terwijl andere, zoals deze, voor ieder ogenblik geschikt zijn. 

De verschillende zangstijlen, die men tijdens de rituelen gebruikt, dienen 
overeen te stemmen met de verschillende doeleinden die een ritueel kan 
beogen. Zo moet een meditatiemelodie stevig ingezet en lang uitgesponnen zijn 
als het stromen van een rivier. Om een yidam te produceren is de melodie trots 
en kalm, als de wandelpas van een koningin. De woeste actiegoden vragen om 
felle korte melodieën als donder aan de hemel en de riten van verzoening en 
genezing dienen snel en helder gezongen te worden als de bliksem aan het 
firnament. Bij het zingen maakt men gebruik van speciale uit het sjamanisme 
voortkomende zangtechnieken. Bön betekent in de oude taal van Zhang-Zhung, 
een streek van Tibet, "to chant". Hier vindt men zijn inspiratie in diergeluiden, 
zoals het krachtig brullen van de tijger, het grommen van de leeuw, het krijsen 
van de havik en het knorren van het varken. Ook voor de instrumentale 
gedeelten staat de natuur model.149 

Bij het leren van de gezangen wordt de exacte imitatie van het timbre, 
ritme en de intonatie van de meester als zeer belangrijk beschouwd. Het 
basisprincipe van de groepszang is dat van "one voice, one melody". Niet alleen 
weerspiegelt zich in één deel, één stem, het gehele universum, maar dient het 
geheel, alle stemmen, ook als één stem gezongen te worden. Een veertiende 
eeuwse tekst, toegeschreven aan een negende eeuwse bron, geeft de volgende 
algemene regels voor het chanten: 

Establishing your voice in a melodic intonation, 
chant with relaxed breathing. 

Abandon whispering and loudness of voice. 
Avoiding uncleanness due to speed, extreme slowness, 

weariness (due to) lethargy and inertia, shortening (due 
to) hurry and raging — 

Abandoning these, chant softly and restrainedly. 

Firstly, the sound is not very loud; 
Next, according to what is useful and not harmful, 
Use melodies belonging -to one's class and region; 
Finally, going slowly, chant with clarity. 
... Softening your chanting voice, listen to the sound of others. I 5 0 

Het doel van de complexe akoestische technieken, die gebruikt worden, is 
om een synthese te produceren tussen techniek en esthetiek, die helpt om de 
"deur van de stem" te transformeren in de mandala van klank, en zo de aard 
van de godheid in het eigen innerlijk te produceren. De mantra is de 
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boeddhavorm in de vorm van klank. Hoewel er in de meeste boeken over het 
Tibetaans-Boeddhisme niet veel over muziek en zang geschreven wordt, bestaat 
de rituele praktijk toch vooral uit zingen. De Boeddha zag in de gezongen 
recitatie het meest volkomen middel waarmee zijn volgelingen zich de Dharma 
eigen zouden kunnen maken en de door hem gepredikte leer zouden kunnen 
onthouden. Alle rituele teksten worden dan ook gezongen en het is de meest 
gebezigde rituele handeling. Het brengt de hele Sangha samen en het principe 
van "one voice, one melody" heeft ook een egaliserende werking binnen de 
hiërarchische kloostersamenlevingen.151 Het zingen vormt een voorwaarde 
voor de progressie op het pad. Met een toenemende complexiteit kan het 
chanten worden ingedeeld van het zingen van afzonderlijke letters, naar 
lettergrepen, woorden, hele teksten, het uitvoeren van een ritueel met simpele 
instrumentale begeleiding en naar het mediteren op de godheden, waarvoor 
meestal ook complexe instrumentale composities worden gebruikt. Modificatie 
van klinkers, die als de moeders van de fonologie, de bron van de oorsprong van 
woorden worden gezien, schept daarbij de melodie. 

Vijf basis klinkerintonatiepatronen kunnen worden onderscheiden. Een 
uitgerekte of rechte "A", een gebogen "I", een verlaagde "U", een staande "E" en 
een omhooggetrokken "O". Vaak worden de teksten zo langzaam gezongen, dat 
aan iedere letter aandacht kan worden besteed. Alle intonaties zijn gebaseerd op 
nadruk van articulatie en spierspanning versus relaxatie van lichaam en keel. 
Daarbij maakt men gebruik van de romp van het lichaam, de keel, gehemelte, 
tong, neusholte, tanden, lippen en het hoofd, wat wil zeggen het 
resonantiegebied tussen keel en neus.152 De stem brengt het hele lichaam in 
trilling en met de aandacht worden energiebanen en chakra's gestimuleerd. Met 
name de diepe keelzang ligt ten grondslag aan de spontane productie van 
boventonen, meestal een octaaf en een kwint hoger dan de betreffende 
grondtoon. Tegelijkertijd met het hele lage en diepe geluid van de keelzang, dat 
door de Tibetanen als het meest geestelijke geluid wordt beschouwd, omdat het 
door zijn lage diepte het meest "disembodied" klinkt, gaan de boventonen 
meetrillen, waarin soms spontaan melodietjes ontstaan. Zo kan met één stem de 
harmonie van een heel akkoord gezongen worden. De boventonen zijn voor 
het ongeoefende oor aanvankelijk nauwelijks hoorbaar, maar ze kunnen van 
een helderheid zijn, waarvan men voor hun ontdekking het niet voor mogelijk 
had gehouden, dat de menselijke stem in staat zou kunnen zijn zoiets voort te 
brengen. De heilige kluizenaar en dwaze wijze Milarepa, die zeer veel liederen 
heeft geschreven en bekend stond om zijn speciale zangstijl, wordt in de 
iconografie vaak afgebeeld met zijn hand om de oorschelp, zodat het innerlijk 
geluid een duidelijker hoorbare resonantie krijgt. Voor wie zich in boventonen 
verdiept, wordt het plotseling heel duidelijk hoe verschijnselen, zoals in dit 
geval klanken, spontaan uit het niets verschijnen om er vervolgens weer in te 
verdwijnen, net zoals gedachten dat doen. Zoals de beweging van de dans uit 
rust ontstaat en er weer naar terugkeert, zo ontstaat klank uit stilte en lost er 
weer in op. Ze verstoort de stilte niet, maar maakt deze juist door het contrast 
"hoorbaar". Daarmee accentueert en articuleert de klank de stilte, net zoals een 
visualisatie uit leegte ontstaat en er weer in oplost, waardoor men het Zicht van 
de inherent lege aard der dingen ontwikkelt. Vorm is leegte, leegte is vorm. 

Als kernidee voor de gezangen formuleerde Padmasambhava in "Voicing 
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a request for a spontaneous thought" de gedachte dat hulp altijd komt van een 
spontane gedachte over de illusoire aard van wereldse verstriktheid.153 

Bevrijding komt van het spontane lied. Hij maakte gebruik van de Tibetaanse 
sjamanistische traditie om het Boeddhistische ideeëngoed te verspreiden. Dit 
vinden we niet alleen in de beeldentaal en rituelen terug, maar ook in de 
gezangen en muziek. Terwijl het in het sjamanisme echter niet ongebruikelijk 
is om klanken zonder meer te zingen, kenmerkt het Boeddhisme zich doordat de 
klanken altijd betekenis hebben. Hier ligt een duidelijk onderscheid met de 
sjamanistische traditie. In de Tibetaanse volkszang vinden we dit zomaar zingen 
van klanken nog steeds terug. In de geestelijke gezangen zoekt men echter 
telkens weer het grensgebied op tussen klank en betekenis. Bijvoorbeeld door 
het gebruik van mantrische klanken en het zeer langzame zingen van woorden, 
waardoor het klankaspekt ten opzichte van het betekenisaspekt versterkt wordt. 
Padmasambhava stelde dat alles geoorloofd was, zolang de boodschap van de 
Dharma in de woordklanken maar niet verloren gaat. Want hoewel het juiste 
ritme en de intonatie waarmee gezongen wordt als uiterst belangrijk beschouwd 
worden, is het toch de combinatie met het geloof, de devotie en de betekenis, die 
aan het gezang en de mantra's hun werkzame kwaliteit geven. 

Zo vertelde Geshe Thubten Wang Dak in Dharamasala het verhaal over 
een vrouw, die tijdens een hongersnood in Tibet mantra's reciteerde, terwijl ze 
stenen kookte en at, en zo wist te overleven. Toen ze opmerkzaam gemaakt 
werd op het feit dat ze deze mantra's foutief reciteerde, ging ze de mantra's op de 
voorgeschreven wijze reciteren en merkte toen tevens dat ze de stenen niet meer 
kon eten. Haar geloof in de kracht van de mantra was minder geworden. Toen 
ze het weer op haar eigen wijze ging doen, lukte het weer. Dit verhaal gebruikte 
de lama om te illustreren dat de persoonlijke betekenis van een mantra 
belangrijker is dan de letterlijke. Telkens weer wordt de nadruk gelegd op het op 
individuele wijze contact leggen en eigen maken van het symbolisch materiaal 
dat door de Boeddhistische leer in haar specifieke culturele vorm wordt 
aangereikt. Bovendien is het zo dat alle Tibetanen het Sanskrietwoord "padma" 
(=lotus) uitspreken als "peme" of "pema", dus als het zuiver de klank zou zijn, 
die aan een mantra haar kracht zou geven, dan zouden alle Tibetanen 
eeuwenlang hun meest gereciteerde mantra's krachteloos gebruikt hebben. Dit is 
in tegenspraak met de praktijk van alledag, waarin mensen baat vinden bij het 
reciteren van deze mantra's. De mantra's die in het Tibetaans-Boeddhisme 
gebruikt worden zijn vaak een verbasterd soort Sanskriet. 

Om geauthoriseerd te worden om deze mantra's te reciteren, dient men 
een speciale transmissie van een lama te krijgen. Deze transmissie heet "Lung". 
Dit is hetzelfde woord als dat voor de innerlijke wind wordt gebruikt. De 
gedachte is dat met het reciteren van de mantra de zegen van de Boeddha's 
meekomt. Sogyal Rinpoche noemde de mantra als zijnde de wind, die het 
innerlijk vuur aanwakkert. "Mantra-recitation empowers the Lung", zei Geshe 
Thubten Wang Dak, en staat daarmee aan de basis van het verkrijgen van 
speciale vermogens ('Siddhi's'). Het is een purificatiemiddel en van wie heel 
veel mantra's gereciteerd heeft, wordt gezegd dat ze ziekten kunnen genezen 
door te blazen. Voor de Tibetaans-Boeddhist is het ideaal om zijn laatste adem 
uit te blazen met de mantra van zijn yidam op de lippen, zodat hij zich in het 
'bardo' hiermee kan verenigen. Daarom wordt door de lama's aangeraden 
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voortdurend de mantra te herhalen, zelfs tot in de slaap aan toe, als de 
vertrouwen-wekkende klank van de Boeddha, de nauwelijks aanwezige 
grondtoon van het spirituele bewustzijn hoorbaar in alle geluiden en gedachten. 

De Bardo's 

De transformatie van lichaam, spraak en geest in die van een boeddha is 
een energetisch proces van innerlijke alchemie, waarbij het psycho-fysiologische 
complex van skandha's en elementen gezuiverd wordt, zodat gedachten en 
emoties het bewustzijn niet verwarren, doch dagen als innerlijke wijsheid, het 
wezen van de yidam. Om deze transformatie te bewerkstelligen dient het ego als 
het ware te sterven, zodat men aan de bodhicitta of verlichtingsgeest geboorte 
kan schenken. Hiertoe doorloopt men in de Tantrische visualisatierituelen 
("sadhana's") symbolisch de stadia van dood en wedergeboorte, zoals die 
beschreven staan in het door Padmasambhava gecomponeerde Tibetaans 
Dodenboek. Traditioneel wordt dit boek in het oor van de stervende of 
overledene gefluisterd om hem verlichting of een goede wedergeboorte te 
helpen doen vinden. Letterlijk betekent Bardo Thödal "bevrijding door te 
luisteren (naar de Dharma) tussen-twee (in de tussentoestand)". Het beschrijft de 
tocht van het bewustzijn door de transitiefasen, de bardo's. 

Er zijn vier soorten bardo's, waarbij er één in tweeën wordt verdeeld, 
zodat er over in totaal zes bardo's gesproken wordt. Er is het "pijnlijke" Bardo 
van het Sterven, het "lumineuse" Bardo van Dharmata, het "karmische" Bardo 
van het Worden en het "natuurlijke" Bardo van het Leven, dat verdeeld is in 
een Meditatiebardo en een Droombardo. In feite verkeert men altijd wel in een 
of ander bardo, men is immers voortdurend in transitie. Alleen wordt dit niet 
altijd als zodanig ervaren. In het Tibetaans Dodenboek wordt gesteld dat men 
eigenlijk voortdurend in iedere situatie één fundamentele keuze heeft. Herkent 
men de natuur van zijn eigen geest in de spiegel van de waarneming, of leeft 
men in de illusie dat de projectie werkelijk bestaat? Trungpa Rinpoche schrijft: 

Bardo means gap; it is not only the interval of suspension after we 
die but also suspension in the living situation; death happens in the living 
situation as well. The bardo experience is part of our basic psychological 
make up. There are all kinds of bardo experiences happening to us all the 
time, experiences of paranoia and uncertainty in everyday life; it is like not 
being sure of our ground, not knowing quite what we have asked for or 
what we are getting into. So this book is not only a message for those who 
are going to die and those who are already dead, but it is also a message for 
those who are already born; birth and death apply to everybody constantly, 
at this very moment. 1 5 4 

In het Bardo van het Sterven lossen de elementen waaruit lichaam en 
geest zijn opgebouwd in elkaar op; aarde in water, water in vuur, vuur in lucht 
en lucht in ruimte. Daarna is er een innerlijke oplossing van de mannelijke en 
vrouwelijke creatieve essentie (witte en rode bodhicitta) in het hart. Als dan ook 
de negatieve gedachtenstaten zich uitdoven daagt voor één moment het heldere 
licht van de leegte. Dit herkennen als de natuur van de geest schenkt bevrijding 
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in de Dharmakaya ("Waarheidslichaam"). Gezegd wordt dat dit zo'n totale 
ervaring van licht en ruimtelijkheid is, dat wanneer men niet in meditatie 
getraind is, men hier gemakkelijk door overweldigd raakt. Is men wel geoefend 
en herkent men ook, dan vindt bevrijding plaats door de verening van de 
"luminescentie van het pad" met de "moederluminescentie van de 
werkelijkheid".155 

Herkent men echter niet, dan verliest men het bewustzijn, om 
vervolgens weer te ontwaken in het Bardo van Dharmata, het Bardo van de 
Werkelijkheid. Hier heeft men een lichaam van licht en de oude 
gewoontepatronen en projectiemechanismen van de geest, die voor één 
moment waren gestorven, gaan weer werken. Als uitstraling van de lege essentie 
van het Dharmakaya verschijnt hier het hele conglomeraat van elementen, 
skandha's en emoties in een vertoon van lichten en klanken, de wereld der pure 
vormen van het sambhogakaya ("vreugdelichaam"). De verschijningen worden 
beschreven als associatieketens in een mandala van vijf "boeddhafamilies"; 
Vajra, Ratna, Padma, Karma en Boeddha (afb .12) . l 56 Al de verschillende 
yidams staan hiermee in een "bloedrelatie". De zuivere vorm van de vijf 
skandha's wordt in de mandala door mannelijke boeddha's gerepresenteerd en 
hun vrouwelijke partners staan voor de zuiverheid van de vijf elementen. De 
vredige vormen van deze vijf "dhyani-boeddha's" ("boeddha's van het innerlijk 
schouwen") worden met het hart geassocieerd. Wanneer ze niet als de yidam en 
het produkt van het eigen bewustzijn herkend worden, dan verschijnen zij in 
een toornige vorm als "heruka's" (=naakte, ongeklede), die met het hoofd 
worden geassocieerd.157 

Ieder deel van de mandala vormt in zichzelf weer een mandala en het 
Tibetaans Dodenboek beschrijft in totaal tweeënveertig vreedzame en 
achtenvijftig toornige godheden. Aan de poort van ieder deel van de mandala 
staat een felle poortwachteres, een "dakini", de actieve uitstraling van de dhyani-
boeddha, die één van de Vier Onmetelijkheden (liefde, compassie, vreugde en 
gelijkmoedigheid) als het antidoot tegen de aan de betreffende boeddhafamilie 
gerelateerde ego-emotie belichaamt. Zij worden omhelsd door vier 
poortwachters, die vier manieren om met negativiteit en destructieve emoties 
om te gaan representeren. Deze "vier karma's" (acties) zijn pacificatie, toename 
of verrijking, magnetisering/kracht en onderwerping/vernietiging. I58 

De vredige vormen van de dhyani-boeddha's zijn zo sereen, dat ze totaal 
niet reageren op ego's spelletjes. Deze vredige boeddha's inspireren tot openheid, 
maar dat is bedreigend voor het door territoriumdriften gedreven ego. Het 
boezemt de net overledene angst in en deze angst manifesteert zich dan doordat 
dezelfde dhyani-boeddha's zich nu in hun toornige vorm manifesteren. De 
krachtige afschrikwekkende dynamische vorm van deze rauwe uit schedels 
bloeddrinkende boeddha's dient de intellectuele trucs van het paranoïde ego te 
overdonderen. De angst laat geen ruimte voor afleiding maar dwingt tot 
concentratie. Telkens weer worden er dus gelegenheden geboden om bevrijding 
te bereiken door de projectie te herkennen. Tegelijk met de heldere lichten van 
de dhyani-boeddha's dagen echter de doffe lichten van de zes werelden van 
hergeboorte, waar men onder invloed der emoties naar toegelokt wordt. 
Trungpa Rinpoche vergelijkt de keuze met een situatie in het dagelijks leven, 
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12a. - Mandala van de vijf Dhyani-Boeddha's 

12b. - Mandala van de symbolen van de vijf Boeddhafamilies 
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wanneer men wel weet wat men eigenlijk moet doen, maar uit weerzin 
lieverhet oude vertrouwde patroon zal blijven volgen.159 Ook in het bardo zal 
de macht der gewoonte mogelijk 'sterker zijn dan het onder ogen willen zien van 
de waarheid. Zo loopt men de kans op bevrijding op het sambhogakayanivo mis 
en wordt men verder gedreven op de winden van het karma naar het Bardo van 
het Worden. 

Nu verlaat men de verlichte sfeer van pure vormen en heeft men een 
gedachtelichaam. Alles wat men in het bardo meemaakt is zeven keer zo intens 
als in het normale leven. Wanneer men in de spiegel kijkt ziet men geen 
reflectie en voetstappen laten geen sporen in het zand na. Men komt tot het besef 
dat men dood is en verschijnt voor Shrinje, de "Heer van de Dood", die in de 
spiegel van het karma kijkt en goede en slechte daden afweegt. We zien hier ons 
hele leven voor ons geestesoog afspelen, waarbij we het in feite zelf zijn die ons 
gedrag beoordelen. Door herinnering van het onderricht kan men dit 
herkennen. Herkent men de rechter niet als de yidam, de boeddha van het 
mededogen en de natuur van de eigen geest, dan zal men bang worden en naar 
een fysiek lichaam op zoek gaan om beschutting te vinden. Men zal dan 
aangetrokken worden door een man en vrouw in vereniging. Wanneer men 
hen als de yidam en zijn partner kan zien, dan kan men geboorte voorkomen en 
het nirmanakaya bereiken. Dan zal men in een volgend levend zeker weer met 
de Dharma in aanraking komen. Voelt men echter verlangen naar de vrouw en 
agressie en jaloezie naar de man, dan wordt men hulpeloos de baarmoeder 
binnengezogen en als man herboren. Voelt men verlangen naar de man en 
jaloezie en agressie ten opzichte van de vrouw, dan wordt men als vrouw 
geboren.160 

Zo komt men weer in het natuurlijke Bardo van het Leven terecht. Dit 
wordt onderverdeeld in een Meditatiebardo, dat betrekking heeft op de dag en 
een Droombardo als onderdeel van de nacht. Het Bardo van het Sterven wordt 
analoog gezien aan het in slaap vallen. De diepe slaap correspondeert aan het 
Bardo van Dharmata en de droom is analoog aan het Bardo van het Worden. 
Hoe men reageert tijdens zijn dromen is een graadmeter hoe men zal reageren 
in het bardo. In de droomyoga tracht men zich dan ook bewust te worden van 
het feit dat men droomt. Wakker worden is tenslotte als weer herboren worden. 
Zo doorlopen we iedere dag de stadia van dood en wedergeboorte. 

De dood als spiegel van het leven 

In de Boeddhistische visie sterft men eigenlijk ieder ogenblik en wordt 
men met iedere gedachte en emotie die opkomt weer herboren. Voordat een 
gedachte of emotie is ontstaan, is er een leemte, de Dharmakaya. Uit de leemte 
ontstaat spontaan een impuls als natuurlijke expressie van de potentie van de 
leegte om vormen te baren. Dit is het sambhogakaya of de zuivere dualiteit als 
een versiering van de non-dualiteit, die ze in wezen is. Laat men deze impuls 
voor wat het is, dan verdwijnt ze weer in de ruimte van de Dharmakaya, maar 
laat men zich verleiden tot een oordeel ("Heer van de Dood") en raakt men hier 
emotioneel in betrokken, dan kristalliseert de in principe neutrale energie van 
deze impuls zich tot een vluchtige illusoire vorm, die we als een gedachte of 
emotie kunnen benoemen op het nivo van nirmanakaya. De potentie om te 
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kunnen voelen en denken heeft dan inhoud gekregen.161 Sogyal Rinpoche stelt: 

... What happens now in our life is exactly what happens in the 
bardostates at death, since essentially there is no difference; life and death 
are one in "unbroken wholeness" and "flowing movement". I 6 2 

De integratie van de tegenstelling leven - dood vindt in de zitmeditatie 
plaats door te rusten in het gat tussen de uitademing, die is als een sterven en de 
inademing, die is als een weer geboren worden. Analoog hieraan is de poort naar 
de heldere ruimte op het moment dat de ene gedachte verdwenen is en de 

eende zich nog niet heeft aangediend. Wanneer men op deze wijze enigzins 
vertrouwd is geraakt met leegte, is er de ruimte om na een initiatie in de 
visualisaties direct met de innerlijke potentie tot ontwaking te werken. 

De egoloze natuur van de geest is in zichzelf vormeloos en ongrijpbaar, 
maar net zoals men een kristal voor een lichtstraal kan houden, zodat dit zich 
breekt en men aan de hand van het kleurenspectrum de aard van het licht 
analyseert, zo manifesteert zich in het kristalperspectief van de mandala de 
Boeddha-natuur als een prisma van de elementaire energieën in de kleuren wit 
(water), geel (aarde), rood (vuur), groen (lucht) en blauw (ruimte). De yidams 
visualiseert men zich dan ook niet van vlees en bloed maar van 
driedimensionaal regenboogkleurig licht. Als projectie van boeddhaschap zijn ze 
iet zo inherent leeg van onafhankelijk bestaan als ego. Terwijl ego echter 
cbaseerd is op overlevingsdriften en het grijpen naar een zelf (dag dzin), krijgt 
ten hier een zelfbeeld aangereikt dat voorbij de beperktheid van leven en dood 

reikt en daarmee inspireert tot loslaten van concepten. 
Vajrayana betekent "Diamanten Voertuig", hetgeen naast de kristallen 

elderheid ook verwijst naar de onvernietigbaarheid van shunyata. Het 
vertrouwen in de onverwoestbare Boeddha-natuur ontwikkelt men door in de 
adhana's mentaal het stervensproces door te maken, hetgeen tevens een 

'.oorbereiding is op wat in de tussentoestand van het bardo zonder de 
escherming van een fysiek lichaam in alle hevigheid kan losbarsten. Zo begint 

nen in de mahayogatantra's met een meditatie op de "drie samadhi's". 
Voordat de eigenlijke visualisatie begint, mediteert men op leegte, de 

"Samadhi van Zoheid", de afwezigheid van een inherent zelfstandig bestaan van 
cnomenen. Dit is als het statisch uiteen laten vallen van de elementen, de dood 
ïn het conceptuele denken en is analoog aan het Bardo van het Sterven, dat 

:ulmineert in het dagen van het licht van Dharmata, de absolute bodhicitta. 
Vanuit de ruimte van dit inzicht stralen dan golven van compassie naar alle 
richtingen, de "Samadhi van Allesdoordringende Compassie". Dit is de relatieve 
nodhicitta en analoog aan het Bardo van Dharmata. De eenheid van leegte en 
compassie (wijsheid en vaardige middelen) stolt zich dan in de "Samadhi van 
Dorzaak" tot een zaadlettergreep (afb. 11).163 Deze bestaat uit een combinatie van 
ankers,' die als vrouwelijk gezien worden, en medeklinkers, die als mannelijk 

beschouwd worden. Het is nu alsof het gehele bewustzijn, waarbij taal zo'n grote 
rol speelt, zich reduceert tot de meest minimale vorm van een zaadlettergreep 
rs referentiepunt van referentieloosheid met de gehele potentie van de 
ormeloze zelf-existerende energie van het universum in zich. Deze fase wordt 
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als analoog gezien aan het Bardo van het Worden. 
In de visualisatie straalt de zaadlettergreep licht uit naar de omgeving, die 

daardoor gepurificeerd wordt en verschijnt als het paleis van de godheid. Op 
uiterlijk nivo is dit de plaats waar het ritueel wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld de 
tempel. Het innerlijk nivo van de mandala wordt weerspiegeld op het altaar en 
op geheim nivo wordt het paleis van de godheid gevormd door het eigen 
lichaam, het kostbare voertuig van de menselijke geboorte. De yidam wordt uit 
de zaadlettergreep geboren. Het vajravertrouwen ("Vajra-pride"), dat men zelf 
een boeddha is, manifesteert zich soms als een cirkel van vuur met daarin een 
maliënkolder van vajrascepters als protectiering rond de mandala, de magische 
cirkel. Hoewel er eigenlijk geen sprake is van een binnen en een buiten, staan 
aan de poorten van de mandala de mannelijke poortwachters met hun gezichten 
naar buiten gericht, zodat negatieve invloeden, zoals twijfel, de sacrale ruimte 
niet binnen kunnen dringen. De vrouwelijke poortwachters hebben hun gezicht 
naar binnen gericht, zodat de gegenereerde positieve energie niet kan 
ontsnappen. 

De kyérim (opbouwfase van de visualisatie) vindt zijn vervolmaking 
wanneer men alle verschijnselen ziet als het lichaam van de boeddha waarop 
men mediteert, alle klanken als zijn spraak (mantra), en gevoelens en gedachten 
waarneemt als het wijsheidsspel van de yidam, die onlosmakelijk is van de 
wijsheidsgeest van de lama door wie men in de beoefening is ingewijd. 
Concentratie op de vorm van de yidam met de geest, zijn mantra met de spraak 
in combinatie met handbewegingen ("mudra's") met het lichaam, vormen zo 
een verweven patroon van beelden, klanken en lichaamsbeleving, dat uit leegte 
geboren in een verdiept ervaringsnivo van leegte weer oplost. De achterliggende 
gedachte is dat deze methode de realisatie van de eenheid van samsara en 
nirwana gemakkelijker maakt, dat men ook het alledaagse als een mandala, een 
heilige wereld ervaart. 

De Tantrische meesters zeggen dat een dergelijke toestand, waarin alles als 
zuiver wordt waargenomen en alle wezens als boeddha's worden gezien, niet 
nieuw gefabriceerd wordt, maar altijd al bestaan heeft. In hun ogen zijn het de 
samsarische projecties die telkens als gevolg van karmische neigingen opnieuw 
geschapen worden. De gevisualiseerde mandala is de zelfreflectie van het 
ongeschapene, die voor wie er oog voor heeft spontaan verschijnt als expressie 
van de natuur van de geest in het Bardo van Dharmata. Wanneer de visualisatie 
geperfectioneerd is, ziet men de grote gelijkheid van samsara en nirwana, zodat 
men niet meer oordeelt en voor- of afkeer heeft, maar de wereld ziet zoals hij is. 

Toewijding 

Als de rituele acties volbracht zijn, lost de hele mandala zich op van 
buiten naar binnen, zoals adem op een spiegel zich ook naar het centrum toe 
samentrekt en men ontspant zich in de lege ruimte, waarna de mogelijke 
verdiensten van het ritueel toegewijd worden aan het heil en de bevrijding van 
alle levende wezens. Door de toewijding wordt het ritueel verzegeld. Door de 
mogelijke verdiensten weg te geven, kunnen ze niet meer verloren gaan. 

Alle rituele oefeningen uit het Tibetaans Boeddhisme dienen namelijk 
volgens "Drie Edele Principes" uitgevoerd te worden: "Goed in het begin" is de 
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bodhicitta-aspiratie; de motivatie waarom men het ritueel uitvoert. "Goed in het 
midden" is éénpuntige concentratie en het loslaten van het grijpen; de houding 
waarmee het ritueel verricht wordt. "Goed aan het einde" is de toewijding van 
de verdiensten; een bespiegeling waarom men het ritueel uitgevoerd heeft.164 

By the power and the truth of this practice; 
May all beings have happiness and the causes of happiness, 
May all be free from suffering and the causes of suffering, 
May all never be separated from the sacred happiness, 

which is devoid of suffering 
And may all dwell in the great equanimity, 

free from passion, agression and prejudice.165 

Tantrische muziek 

Tot slot van deze inleiding wil ik nog enige opmerkingen maken over de 
buitengewoon krachtige Tantrische orkestmuziek, die 'Rolmo' wordt genoemd. 
De betekenis van de instrumentale muziek van het Tibetaans-Boeddhisme is 
minder expliciet als in een gezongen tekst, maar niet minder belangrijk. Want 
hoewel deze bijzondere muziek voor een ongeoefende luisteraar aanvankelijk 
een kakafonie van vreemde geluiden moge lijken, is er hier zeker geen sprake 
van zoiets als "rituele herrie", doch van vaste composities waarin iedere klank 
zijn betekenis heeft. Muziek wordt beschouwd als een krachtig middel om 
emoties, cognitie en intenties te transformeren in de kwaliteiten van een 
boeddha. De muziek als zodanig dient dan ook de perfecte eigenschappen van 
een boeddha te weerspiegelen en een muzikant dient zich hiervan bewust te zijn 
en zich hiermee te identificeren. De muzikant in het Vajrayana is dan ook voor 
alles geestelijk geïnspireerd en gemotiveerd. Vanwege de verreikende invloed 
die muziek op het bewustzijn kan hebben, neemt men in de oudere 
Hinayanateksten vaak een ambivalente houding aan ten opzichte van de 
muziek. Zo zou ze bijvoorbeeld kunnen aanzetten tot losbandigheid. In 
tegenstelling tot in het Vajrayana wordt in het Hinayana weinig gebruik van 
muziek gemaakt. In Tantra probeert men echter niet de vlam der passie uit te 
doven, maar te transformeren tot een licht op het pad. Muziek is daarvoor 
elementair. 

"Even in our strict monastic traditions, we realize that we need 
music for rituals. ...Especially in Tantric rituals music and dance become 
very important. The players and dancers have to have contact with, and 
show, the nature of the deities in the ritual".166 

'"When we practice Hinayana paths of discipline and study, then we 
need only simple chants and a few instruments, such as drums and 
conches. When we practice Mahayana and especially the Tantra's, 
meditating on deities, then we need very beautiful chants and much 
instrumental music". 167 
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"Music in ceremonies is an offering ('mchod pa') to please the ears 
of the deity: it is like inviting a guest to your home and offering him the 
best you have... There should be as much music as possible; but, if no 
instruments are present, the offering is equally good, since we always offer 
instrumental music mentally... Only the phenomenal bodies of Buddha's 
can receive such offerings; and since they themselves have no need for 
them, the music is for our own benefit, to help us admire their 
qualities".168 

Muziek heeft vooral de functie van offer. De materiële aanwezigheid van 
muziekinstrumenten is daarbij analoog aan de deur van het lichaam, de klank 
aan de deur van de spraak, en de betekenis aan de deur van de geest. Klank 
vormt hier de schakel tussen materie en zingeving. Bij een muzikaal offer is er 
altijd sprake van de interactie tussen gever en ontvanger. Volgens Atisha, de 
stichter van de Kadampasekte (elfde eeuw), is het daarbij wenselijk dat de 
muziek de geest overweldigt en toch betekenis heeft. '6 9 In haar betekenis en 
door een grotere schoonheid dient het onderscheid met de seculiere muziek te 
liggen. Dit onderscheid komt uiterlijk gezien vooral tot uiting door de 
verschillende instrumenten die bij de volksmuziek in tegenstelling tot de 
geestelijke muziek worden gebruikt. Zo worden in de kloostermuziek nimmer 
snaarinstrumenten gebruikt, terwijl deze bij de volksmuziek een grote rol 
spelen. Dit lijkt een tamelijk recente ontwikkeling, want er bestaat de observatie 
van een Chinese pelgrim aan India, dat de Boeddhistische heilige Asvagosha: 

... spontaneously beat the bell and drum; gave accord to lute and 
guitar; the sound eased sadness, made the crooked straight; his accords 
made harmony reign immediately.170 

Ook is er een bekende parabel, waarin een 'veena'-speler bij de Boeddha 
komt en vraagt of hij zich bij de meditatie nu moet ontspannen of concentreren. 
De Boeddha vraagt hem dan hoe hij de snaren van zijn veena stemt, waarop de 
man antwoord: "niet te strak en niet te slap", waarop de Boeddha zegt, dat zijn 
geest bij de meditatie ook deze middenweg aan moet houden.171 Hoewel in de 
teksten dus af en toe aan snaarinstrumenten wordt gerefereerd, worden ze 
tijdens Tantra-ceremonies niet gebruikt. 

Opvallend is echter dat ze wel vaak als stil offer op de Tibetaanse altaars 
staan afgebeeld. Zoals uit één van de vorige citaten al bleek worden de gemaakte 
offers altijd aangevuld door ontelbare hoeveelheden verbeelde offers en dit geldt 
ook voor de muziek. Dit maakt dat vanuit het perspektief van de uitvoerder het 
geheel van de geofferde muziek altijd meer is, dan het geheel van de gespeelde 
muziek. De muziek is daarom niet alleen fundamenteel verschillend van de 
gehoorde geluiden, maar zij is ook verschillend voor iedere speler. Dit gegeven 
heeft onder etnomuzikologen nogal voor verwarring gezorgd. Zo stelt Vandor 
dat vocale muziek belangrijker is dan instrumentale.172 Een door Ellingson 
hierover ondervraagde kloosterabt zag de validiteit van deze vraag echter niet in, 
omdat aan iedere uitvoering mentaal geprojecteerde instrumentale muziek door 
de luisteraar als offerande wordt toegevoegd.173 Dit wordt duidelijker wanneer 
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we naar de creatieve oorsprong van deze muziek kijken. 
Zo schrijft Evans-Wentz in zijn vertaling van het Tibetaans Dodenboek 

dat de geproduceerde muziek de tegenkant vormt van de geluiden die het eigen 
lichaam produceert, wanneer men de vingers in de oren stopt om de geluiden 
van buiten uit te sluiten. I74 Acht klanken worden door hem onderscheiden, die 
terugkeren in de verschillende muziekinstrumenten: een bonzend, een 
schallend en een suizend geluid, geluid van een schelp waarop geblazen wordt, 
belgerinkel, een klagend geluid, een loeiend en een schril geluid. De bron van de 
composities ligt in deze spontane geluiden, die in het bewustzijn opwellen 

nneer een begaafde yogi in diepe meditatie verkeerd, die hij in dromen of 
visioenen waarneemt en die in het bardo klinken. Wanneer een lama, die zelf 
een emanatie is van een boeddha een nieuw lied zingt, geeft hij niet alleen een 
demonstratie van de creatieve vrijheid van zijn verlichte staat, maar geeft ook 
een voorbeeld van de muziek, die voortkomt uit een transcendente orde van 
ervaring, vertaalt naar en in de condities van de fenomenologische wereld. Het 

neppen, of misschien beter gezegd het ontdekken van nieuwe muziek, een 
nieuw lied en een nieuw ritueel gaan meestal samen.175 

Twee stadia kunnen onderscheiden worden waarin muziek helpt om de 
ittitudetransformatie van de kleingeestigheid van ego in de grootmoedigheid 
an de boeddha's te bewerkstelligen. In de eerste fase bereikt een begaafd 
ndividu de direkte ervaring van de mandala van godheden en de door hen 
;erepresenteerde visie "zoals het is" door meditatie, dromen of gewoon 
pontaan, en vertaalt hij of zij deze ervaring van de boeddha's in muzikale 
:omposities voor het heil van anderen. In de tweede fase is het de uitvoering 

n dergelijke composities, die mogelijk in de uitvoerenden en de luisteraars 
n corresponderende attitudetransformatie kan oproepen, die leidt tot de 

iirekte ervaring van de mandala van boeddhavormen en hetgeen zij 
representeren. De spontane manifestatie van de Dharma in woord en klank 
opborrelend vanuit het bewustzijn van de natuur van de geest van een creatieve 
neester is dan tot ritueel geworden.176 

Ondanks dat het als zeer belangrijk wordt beschouwd de muziek en 
rituelen exact uit te voeren, - men kent verschillende soorten muziekschrift, die 
verigens alleen voor het instuderen worden gebruikt en daarna worden 
ernietigd -, is het niet enkel imitatie van de verlichte toestand van de schepper 
an het ritueel dat de participanten drijft. Immers, wanneer men ook 

denkbeeldige muziek offert, is iedere muzikant, zanger en zelfs luisteraar op zijn 
:urt de schepper van de uitvoering. Ook hier is dus weer de ruimte voor het 

eggen van een persoonlijk contact met de door de traditie aangereikte vormen. 
it weerspiegelt de Boeddhistische visie dat de mens zelf schepper is van zijn 

ligen wereld. De Tantrische muziek vormt het akoestische equivalent van de 
^visualiseerde mandala van godheden en vormt dus als zodanig een middel 

:im het boeddhapotentiëel te realiseren. Zowel de visuele als de klankmandala 
eiken hiertoe een structuur aan, waarvan men zich de relativiteit bewust is en 
aarbinnen de ruimte aanwezig is voor een persoonlijke beleving. Dit houdt de 

traditie levend en organisch. 
In sommige gevallen is er een direkte relatie tussen de strukturen van de 

gevisualiseerde mandala's en de muzikale uitvoeringen, waarin de geometrische 
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orde van de gevisualiseerde mandala deel voor deel getransformeerd wordt in de 
klankmandala en omgekeerd. Een grote mandala bestaat vaak uit mandala's in 
mandala's als wielen, die draaien in wielen, kringen in kringen. Een groot 
ritueel bestaat dan ook vaak uit meerdere kleinere rituelen. In de muziek 
vinden we dit in cyclische passages terug.177 De soort muziek die gespeeld wordt 
hangt af van het soort ritueel dat men uitvoert. De muziek wordt bepaald door 
de specifieke combinatie van object en functie. Zo wordt er verschillende 
muziek gespeeld voor de lama-, yidam-, dakini- en beschermerbeoefening, en 
ook verschilt ze bij offerrituelen en genezingsrituelen of rituelen die gericht zijn 
op realisatie van een boeddha-aspekt.178 

Een opvallend onderscheid is dat tussen de vredige en toornige stijl, 
afhankelijk van wat voor soort boeddhavorm het in een ritueel betreft. 
Combinaties hiervan binnen een ritueel zijn echter zeer gebruikelijk, zodat de 
meer rustige stukken wrorden afgewisseld met de woestere passages. De vredige 
passages hebben meestal een langzaam tempo en zacht vloeiende melodielijnen, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van instrumenten als drums, zeeschelpen, 
'silnyan' bekkens en de hoboachtige 'gyaling'. Deze zijn meestal gewijd aan de 
lama en vredige yidams en dakini's. De woeste passages zijn meestal zeer luid, 
up-tempo met plotselinge interrupties en fluctuaties. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van drums, bub'chalbekkens, schedeltrommels, dijbeentrompetten en 
de lange telescopische hoorns, de dungchen. Deze passages zijn meestal gewijd 
aan de protectors, of aan toornige yidams en dakini's. Nadat de betreffende 
visualisaties in het ritueel eerst gezongen zijn, volgt er meestal een 
instrumentaal tussenspel dat betrekking heeft op de gezongen passage, waarin de 
participanten aan het ritueel de gelegenheid krijgen in de tekst gesuggereerde 
visualisaties te actualiseren. De daarbij passende klanken van de muziek 
vormen daarvoor een belangrijk hulpmiddel. Voor de muziek laat men zich 
zowel door de innerlijke klanken als door natuurgeluiden inspireren. 

Beschrijvingen van het horen van muziek zijn gedoemd inadequaat te 
zijn. Men moet het eigenlijk zelf horen. Over de Tibetaans-Boeddhistische 
muziek kan ik wel zeggen dat een ieder die een live-uitvoering heeft 
meegemaakt dit niet licht zal vergeten. Net zoals bij de visualisaties het gehele 
kleurenspectrum een rol speelt, zo wordt bij de muziek van het gehele 
toonspectrum gebruik gemaakt. De klanken zijn zo intens en extreem dat ze zich 
nauwelijks op band laten vastleggen. Ze zijn zo indringend dat gesprekken en 
gedachten verstommen en dat men de sensatie kan hebben, dat men de klanken 
niet alleen met de oren waarneemt, maar dat ze door iedere porie van de huid 
binnendringen alsof het gehele lichaam een transparant membraan wordt, dat 
gedwongen is mee te trillen met de uitgezonden vibraties. Het lijkt alsof het hier 
inderdaad een klankspiegel van het eigen innerlijk betreft. Misschien is dit de 
reden dat veel westerlingen, die voor de eerste maal deze klanken horen, de 
sensaties die erdoor opgeroepen worden niet altijd even prettig vinden. Vooral 
de passages gewijd aan de toornige boeddha's en de protectors kunnen zo heftig 
zijn, dat Strawinky's "Sacre du Printemps" er lieflijk bij klinkt. De combinatie 
van hele diepe lage tonen van grote trommen en lange hoorns en de hele hoge 
schrille klanken van bellen en hobo's scheppen een ruimtelijkheid, die verder in 
de muziek ongekend is en daarmee bij sommige toehoorders een vreemde 
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mengeling van angst en respect oproept. Een schoonheid voorbij kwalificaties 
als mooi of lelijk, maar voor een ieder die het hoort vooral ontzagwekkend en 
daarmee aan één van zijn functies beantwoordend. Lama Lhalungpa: 

Ritual as known to the lamas has assumed multiple meanings. As a 
preliminary to meditation practice by an initiate, it -serves to heighten his 
consciousness. Musical sound, canonically ordered, affect a man's psychic 
condition in such a way as to render him more receptive to the truth. I79 

Een opvallende en belangrijke rol in de rituele muziek wordt gespeeld 
door de blaasinstrumenten. Symbolisch zijn zij van belang door de associatie 
met ademhaling en omdat bij het bespelen ervan lucht door middel van lucht 
tot trilling wordt gebracht. Symboliek is vooral effectief wanneer ze heel concreet 
is. Adem wordt direkt omgezet in klank. De blaasinstrumenten liggen wat dat 
betreft dus dicht bij het gebruik van de menselijke stem. 

Allereerst zijn er de 'dungkar' (afb. 13a), de witte Indiase zeeschelpen, 
waarvan de natuurlijke klank van oudsher de klank van de Dharma weergeeft 
en die ook in het Hindoeïsme gebruikt worden. Vooral de naar rechts spiralende 
schelpen staan in hoog aanzien en zijn zeer kostbaar. Ze worden meestal door 
zeer jonge monniken bespeeld, omdat ze als één van de gemakkelijkste 
instrumenten gelden. Soms hebben ze de signaalfunctie om de monniken tot 
een gebedsbijeenkomst te roepen en wanneer ze tijdens een ritueel worden 
bespeeld worden ze geassocieerd met de vredige boeddha's. Ze worden altijd in 
paren gespeeld, waarbij de spelers eikaars tonen overnemen, zodat er 
voortdurend een toon klinkt. 

Dit geldt ook voor de 'dungchen' (afb. 13b), die altijd in identieke paren 
gemaakt worden, wat natuurlijk niet van de schelpen gezegd kan worden. De 
lungchen' of 'radong' zijn twee tot vijf meter lange telescopische koperen 

hoorns, die de baslijnen van de muziek spelen. De belangrijkste tonen hiervan 
:ijn een grondtoon, een middenregister dat een octaaf hoger is en het hoge 

register dat dan weer een kwint hoger ligt. Ze worden meestal geassocieerd met 
de toornige boeddha's, maar soms ook met de vredige boeddha's. De dungchen 
spelen een grote variatie van attacks, fluctuaties, stops, toonsprongen van een 
vijfde of een octaaf, crescendo's en decrescendo's, verschillende wijzen waarop 
de klanken van de twee 'identieke' instrumenten elkaar overlappen, tremolo's 
en vooral tonen, die van iets lager en zachtjes naar iets hoger en zeer luid 
aanzwellen om vervolgens op een vlak toonpunt weer weg te sterven. 

De hoge melodielijnen worden gespeeld door de hoboachtige 'gyaling' 
(afb. 13c), die ook in paren gespeeld en gefabriceerd worden. De twee gyaling 
spelen altijd identieke rijk geornamenteerde melodielijnen, waarbij men gebruik 

taakt van circulaire ademhaling; een techniek waarbij men doorgaat met 
jitademen door de mond, terwijl men door de neus inademt. Deze techniek 
gebruikt men ook een enkele keer bij de dungchen en de dungkar, maar dient bij 
de gyaling altijd gebruikt te worden. Traditioneel wordt ze aangeleerd door met 
•en rietje in een glas water te blazen, waarna men boter in het water doet om het 
noeilijker te maken. De gyaling wordt meestal met de vredige boeddha's 
geassocieerd, hoewel ze ook wel bij beschermersrituelen bespeeld worden. In 
sommige 
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13d. - metalen kangling 

13c. - Gyaling 

13b. - Dungchen 

13e. - Nga 

13 f . - Nga 

13a. - Dungkar 

13g. - Bub 'dial bekkens 

108. 13h. - Silnyen bekkens 



Kagyüpakloosters worden ze nimmer tegelijk bespeeld met de kangling, die 
meestal met de toornige boeddha's en dakini's, of woeste beschermers 
verbonden is. De metalen versie van de kangling (afb. 13d) wordt, in 
tegenstelling tot die van mensenbeen, in de grote orkestrituelen gebruikt 
vanwege zijn helderder toon. Ook zij worden in paren bespeeld en gemaakt. 
Meestal bestaat hun partij uit drie of vier klaroenachtige stoten. 

De dynamiek in de muziek wordt gedragen door de uit het sjamanisme 
van Centraal-Azië voortkomende drum, de 'nga' (afb. 13e, 13f). Deze kunnen 
wel een meter in doorsnede zijn, en zijn aan twee kanten bespannen. In de 
meeste kloosters hangen ze in een speciaal rek en wordt er met kromme stokken 
op geslagen. De speelwijze is verbonden aan de vier soorten rituele aktie: 1. 
Pacificatie (Zhi) van ziekte, boze krachten, wensen, vervuiling en onwetendheid. 
2. Uitbreiding (Rgyas) van levensspanne, rijkdom, religieuze verdiensten en 
verworvenheden. 3. Kracht (Dbang) om interne en externe tegengestelde 
krachten met het wenselijke te doen instemmen. 4. Toornige (Dragpo) actie voor 
de vernietiging van obstakels. De drum vertegenwoordigt de hartslag van de 
Dharma. Reeds de Boeddha sprak over de "drum of deathlessness". 

- If you do the pacifying drumbeat, 
do it in accord with that (peacefulness). 
The drumtechnique is beating slowly and loosely (soft). 

- If you do the extending drumbeat, 
it's graceful, in accord with heroism (with reverberation): 
the drumtechnique is beating clearly and ringingly. 

- If you do the power drumbeat, 
do it nicely, in accord with passion. 
The technique is beating pleasantly and beautifully. 

- If you do the fierce drumbeat, 
do it roughly, in accord with anger (fast and overpowering). 
The technique is beating pleasantly and beautifully. 
If you do a flowing stream of fierce beats, 
let them fall like a meteorite! 1 8° 

In het Vajrayana-Boeddhisme leren de instrumentalisten meestal alle 
verschillende instrumenten bespelen. De jonge monniken beginnen dan met de 
zeeschelpen en de drum, omdat deze als het gemakkelijkste gelden. Daarna 

olgen de dungchen en de gyaling, die als het moeilijkste gelden en waarvan de 
spelers naast de gebruikelijke religieuze verdiensten als gevolg van het 
offerritueel vaak ook dubbel betaald krijgen. Het leren bespelen van de 
verschillende muziekinstrumenten dient gezien te worden binnen het geheel 
van de kloosterfuncties, waartoe bijvoorbeeld ook het koken, serveren van thee, 
het vegen van de vloeren en het lesgeven in en ontvangen van de verschillende 
kloosterdisciplines behoren. Na de abt is de belangrijkste post in het klooster, die 
van 'umtze', de muzikale ceremoniemeester. Hij bespeelt ook het muzikaal 
gezien belangrijkste instrument, de 'bub'chal'-bekkens (afb. 13g). Deze worden 
ook wel 'rolmo'-bekkens genoemd. Rolmo is ook de naam, die aan de religieuze 
muziek in haar totaliteit wordt gegeven. 

Rond het spel van de bekkens is de structuur van de muziek opgebouwd. 

109 



De umtze, die ze bespeelt, zet ook de gezangen in en geeft het tempo van de 
uitvoering aan. Dit tempo wordt onder meer bepaald door de hoeveelheid tijd, 
die voor het betreffende ritueel beschikbaar is. De bub'chalbekkens zijn het 
centrale instrument van de Tibetaanse religieuze muziek en worden vaak 
middels de zogenaamde "rebound-" techniek ('phar) bespeeld. Hierbij laat men 
de twee van verschillende soorten metaallegeringen gemaakte schotelbekkens 
stuiterend op elkaar kletteren, van langzaam naar steeds sneller, tot het inherent 
potentieel aan ontwikkelde energie tussen de elkaar als twee Maagdenburger 
halve bollen aanzuigende, maar ook weer afstotende bekkens hun climax bereikt 
hebbén en de beweging op natuurlijke wijze uitsterft, als het energiepotentiëel is 
uitgeput en men weer eens met zijn vleugelbekkens dient te klappen. Het 
linkerbekken van de Bub'chal is altijd iets hoger van klank (vrouwelijk), dan het 
rechterbekken (mannelijk), waardoor de klank lichtjes gaat zweven, terwijl als 
gevolg van de bijzondere metaallegering boventonen opklinken. De drum volgt 
met zijn slagen altijd het bekkenspel van de umtze. 

Hold the cymbals like an animal (sentient being) eating grass 
(demonstrated with jaws). Your hand should be good. Get to know the 
nature of your instrument, and listen to their "voice" whether it is good or 
bad. ...The way you should play the cymbals is by learning to feel their 
own nature, their weight and their power. The cymbals have their own 
power of rebound ('phar) and if you learn to feel and control this, then the 
cymbals will play themselves. Great strength is not necessary. When you 
strike one pair of the cymbals together, if you hold them loosely and are 
conscious of their 'phar, then they will continue to strike against each 
other, faster and faster, until their 'phar is exhausted; and this is a 'beat'. It 
won't come until your hand is good and this comes with practice. ' 8 I 

Hoewel het ideaal is dat de bekkens zichzelf spelen, is hiervoor eerst veel 
oefening nodig. Idem dito is het ideaal van het Boeddhisme het spontane vrije 
handelen, maar ook hiervan wordt verondersteld dat men zich eerst dient te 
zuiveren van zelfzuchtigheid middels religieuze oefeningen, voor men zich 
hieraan kan overgeven. Het ideaal van het Boeddhisme vindt dus zijn 
weerspiegeling in de muziek en vice versa. Opvallend is dat terwijl het in het 
sjamanisme juist de geest van de drum is, die het bewustzijn van de speler 
overneemt, in het Tantrisme, mogelijk juist als contrast met het sjamanisme, 
het de bekkens zijn waaraan een min of meer autonome kernfunctie wordt 
toegeschreven, terwijl de drumslagen van de soms nog pas tien jaar oude 
drummers, het bekkenspel van de ervaren umtze volgen.182 Zo worden de 
novices van jongst af aan in de klankwereld ingewijd. 

Naast de 'phar-techniek maakt men bij het bespelen van de 
bub'chalbekkens ook gebruik van enkele bekkenslagen en tremolo's door de 
duimen te laten klapperen. Dit laatste mondt dan weer uit in 'phar. De 
acceleraties, die dit teweeg brengt bouwen in de muziek een grote spanning op, 
die tot een climax oplopen. Als gevolg van het pulserende ritme van de bekkens 
kenmerkt deze muziek zich door ongelijke tellen. Hierdoor wordt het voor de 
luisteraar moeilijker om een "houvast" te vinden in de muziek. Hij wordt 
uitgenodigd het "grijpen" los te laten, zich over te geven aan de grenzeloosheid 
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van de lege ruimte. In de iconografie worden de bub'chalbekkens vaak bespeeld 
door Shang-Shang, de mythologische vogel, die het rijdier is van Amogha-
siddhi, heer van de Karma- (actie)familie en symbool van de gevleugelde 
(egoloze) mens. ' 8 3 

Soms wordt naast de bub'chalbekkens nog gebruik gemaakt van een ander 
type bekkens, de 'silnyen-bekkens' (afb. 13h). Deze zijn iets lichter van toon en 
volgen als echo's de slagen van de bub'chalbekkens. De bub'chal, die horizontaal 
bespeeld worden, worden dan geassocieerd met de toornige boeddha's, terwijl de 
silnyen, die verticaal bespeeld worden, geassocieerd zijn aan de vredige 
boeddha's. Een enkele keer maakt men in de Tantrische muziek ook nog gebruik 
van een gong om specifieke accenten te geven. 

Naast de mentaal geprojecteerde snaarinstrumenten, de blaas-en de 
slaginstrumenten, is er nog een vierde klasse instrumenten, die vooral van 
ritueel belang is. Dit zijn de "rinkel- en ratelaars", bespeeld door het heen en 
weer bewegen van de polsen. Vaak worden deze instrumenten bespeeld door de 
abt en de aanwezige hoge lama's en tulku's. Zij klinken op cruciale momenten 
in het ritueel, zoals bij het oproepen en oplossen van de godheden. Men heeft 
dan de vajrabel, de 'drillbu', die de klank van leegte vertegenwoordigt, in de 
linkerhand, terwijl men met de rechterhand de 'damaroe' bespeelt. Dit is een aan 
tweezijden bespannen zandlopervormig trommeltje met twee touwtjes met 
bolletjes eraan, die bij het bewegen van de pols aan weerszijden op de 
trommelvellen terechtkomen. Het gelijktijdig weerklinken van beide zijden 
van de damaroe symboliseert de eenheid der tegenstellingen, zoals die van 
absolute en relatieve waarheid, het omwisselen verbeeldt de wisselvalligheden 
van de wereld der vormen en gedachten. Kapala-Damaroes zijn gemaakt van de 
schedeldaken van een man en een vrouw en zijn soms met mensenhuid 
bespannen. Deze zijn speciaal met de toornige boeddha's en de protectors 
verbonden. De bel wordt soms ook gebruikt voor het ritmisch ondersteunen der 
gezangen. Het bespelen van deze instrumenten vormt op zichzelf al een dans en 
is nauw gelieerd aan het uitvoeren van de mudra's, de rituele handbewegingen, 
waarbij men soms de instrumenten, meestal de bel gecombineerd met de 
vajrascepter, vasthoudt zonder dat men deze altijd laat klinken. Tijdens cruciale 
momenten in een ritueel, zoals bij creatie- en oplosfasen der visualisaties of het 
afweren van negatieve krachten, wordt ook het lichaam als instrument gebruikt 
middels vingerfluiten, vingerknippen en handenklappen. Dans en klank 
versmelten in het raamwerk van de gevisualiseerde mandala en vice versa. 

In de Tantrische symboliek komt zowel verschuiving als verdichting 
voor, waardoor eenzelfde symbool naar verschillende ideeën kan verwijzen en 
verschillende symbolen hetzelfde idee weergeven. Middels gezongen teksten, 
ondersteunende muziek, dans en iconografie worden lichaam, spraak en geest in 
hetzelfde betekenissysteem geïntegreerd. Het paradoxale is dat de taal van dit 
symbolensysteem zijn betekenis ontleent aan het doorbreken van conceptueel 
denken om te komen tot een directe ervaring van de werkelijkheid zoals die is. 
Met het zingen van de mantra's begeeft men zich in het schemergebied tussen 
betekenis en reine klank, terwijl het bespelen der muziekinstrumenten met hun 
vele boventonen, wat ook voor de stem als instrument geldt, de poorten tussen 
het hoorbare en het onhoorbare openen. Als vaardig middel tot realisatie van 
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transcendente wijsheid is er dan nog het loeien van de grote hoorns, het bonzen 
van de drums, het rinkelen van de bellen, de schrille tonen der gyaling, het 
klagend schallen van de kangling, het suizen der zeeschelpen, het kletteren van 
de bekkens en het ratelen der damaroes in een dynamische klankmandala, 
waarbij extremen elkaar in evenwicht houden, in een uiterste poging het 
onzegbare op te roepen. 

Samenvatting van enkele hoofdpunten 

Om voor mijn onderzoek naar het ritueel gebruik van de dijbeentrompet 
een beeld te schetsen van de context waarin deze rituelen plaats vinden, heb ik in 
dit hoofdstuk kort een aantal hoofdpunten uit het Tibetaans Boeddhisme 
aangestipt. 

- Men gaat er in het Boeddhisme vanuit dat alle wezens naar geluk streven, maar 
onwetend zijn over hoe ze dit kunnen verkrijgen en waarom ze lijden. 

- Boeddha Shakyamuni ontdekte middels meditatie de 'natuur van zijn geest'. 
Tevens zag hij dat ieder levend wezen de potentie had om dit ook te doen. 

- Deze natuur van de geest wordt beschreven als in essentie leeg van 
onafhankelijk bestaan, van nature helder en intelligent, en zich manifesterend 
als het ongeremd stromen van compassie. Realisatie en leven in de herkenning 
hiervan betekent vrijheid van lijden. 

- Omdat het zo moeilijk is dit zelf te herkennen, is het gebruik in het 
Boeddhisme dat men onderricht van een leraar volgt, die in een ononderbroken 
lijn van overdracht tot aan de Boeddha staat. 

- Hoewel er zeer veel Boeddhistische geschriften bestaan, is het Boeddhisme in 
essentie nog steeds een orale traditie, waarin de meester-leerling relatie een 
sleutelrol bij de transmissie van kennis speelt. 

- Ondanks dat de Boeddha en de leraar als zijn plaatsvervanger de leerling de 
weg wijzen, dient deze zelf het spirituele pad te bewandelen dat zich in de 
Tibetaanse traditie laat onderverdelen in 'drie voertuigen'; het Hinayana, 
Mahayana en het Vajrayana. 

- Om de natuur van de geest te leren herkennen, keert men in de meditatie zijn 
aandacht naar "binnen" om de geest te kunnen observeren. 

- Als contemplatie-oefeningen reflecteert men hiertoe op vier gedachten; de 
kostbaarheid van de menselijke geboorte, de vergankelijkheid van al dat 
ontstaat, de onontkoombaarheid van de karmische wet van oorzaak en gevolg 
en het allesdoordringende lijden van samsara. 

- Als hulp op het spirituele pad neemt men toevlucht tot de Boeddha, de 
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Dharma en de Sangha. 

- Een analyse van de phenomenologische wereld toont dat alles vergankelijk is 
en leeg van onafhankelijk bestaan. 

- Goed en slecht in de wereld hangt af van hoe we met de dingen omgaan. Niets 
is gefixeerd, alles is transformeerbaar. Het is de geest die dingen vastzet. De geest 
is schepper van samsara en de geest is schepper van nirwana. 

- Deze geest is net zo leeg van onafhankelijk bestaan als de objecten, doch geen 
vacuüm, maar bezit intelligentie en scheppend potentieel. 

- Het bevrijdende inzicht in leegte roept compassie op voor hen die in het lijden 
verstrikt zijn. 

- Men bewandelt het spirituele pad dan ook niet voor zichzelf alleen, maar voor 
het heil en geluk van alle voelende wezens. Egocentrisme is het obstakel dat 
overstegen dient te worden. 

Voordat men het Vajrayana kan beoefenen dient men zich eerst de 
kenmerkende Mahayana-motivatie van liefde en compassie voor alle voelende 
wezens, die ontelbare malen de eigen moeder zijn geweest, eigen gemaakt te 
hebben. 

- Guru Padmasambhava wordt gezien als degene die het Boeddhisme naar Tibet 
heeft gebracht. Hij wordt als een tweede boeddha beschouwd, en de boeddha van 
dit tijdperk genoemd. Hij is uitgegroeid tot een cosmisch principe dat de 
universele leraar, de verpersoonlijking van de natuur van de geest, symboliseert. 
Om dit te realiseren verenigt de adept zijn geest met de wijsheidsgeest van de 
lama door de beoefening van 'guruyoga'. 

- Om de geest te trainen de wereld zuiver waar te nemen en als versnelling van 
het proces dat in meditatie wordt doorgemaakt, visualiseert men in het 
Vajrayana-Boeddhisme zichzelf als een boeddha in een mandala en wordt 
mantrabeoefening gebruikt. 

- Het ontvangen van initiatie en het hebben van een persoonlijke leraar zijn 
daarvoor van centraal belang. 

In het Tantrische sadhana-ritueel, dat creatie- en oplosfasen kent, vindt een 
simulatie van het stervensproces en de wedergeboorte plaats. Op deze wijze 
transformeert men de verwarring van zijn ego in de wijsheid van een boeddha. 
Dit wordt gesymboliseerd door de lotus, die uit de modder groeit. 
Padmasambhava betekent 'lotus-geborene'. 

- In de Tantrische muziek, die vooral de functie van offer heeft, wordt een 
klankmandala geschapen die analoog en ondersteunend is aan de 
gevisualiseerde mandala. Muziek prepareert de geest voor een non-conceptuele 
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ervaring van de waarheid. 

- Het doel van alle Boeddhistische rituelen is uiteindelijk de wereld waar te 
nemen zoals zij is en niet zoals we denken dat zij is. 
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OP HET SPOOR VAN DE KANGLING 

Na aankomst in Dharamsala trachtte ik me te oriënteren op mijn 
onderzoeksonderwerp, de kangling. Aanvankelijk was dit echter geheel zonder 
succes. Mensen hadden er wel van gehoord, maar het wie, hoe, wat en waarom 
bleef volstrekt onduidelijk. Ik bracht mijn tijd door met bibliotheekonderzoek en 
het volgen van cursussen Boeddhisme. Zo kwam ik ook bij de nieuwjaarslessen 
van de Dalai Lama terecht. Deze mondden uit in een twee dagen durende 
initiatie in de mandala van de duizendarmige Chenrezig, de boeddha van het 
mededogen, waarvan de Dalai Lama de menselijke incarnatie is. Tot mijn 
verbazing werden zo'n tienduizend mensen gelijktijdig geinitiëerd. Ook ik nam 
hier aan deel, maar de fijne nuances ervan ontgingen me volledig. Die werden 
me pas achteraf na jaren van onderricht en studie duidelijk. Gedurende die 
initiatie vond ik echter eindelijk een spoor naar het bot. 

Ontmoeting met ngakpa Karma Lhundup 

Tijdens één van de pauzes in de rituele plechtigheden werd aan alle 
aanwezigen boterthee uitgedeeld, waarbij het de gewoonte blijkt te zijn dat 
iedereen zijn eigen kop meebrengt. Ik wist dat toen nog niet en had er dus geen. 
Vlak achter mij zat een kleine wat gezette man met lange haren in een knot 
gebonden en gehuld in een wit kleed. Hij bleek een extra kop bij zich te hebben 
en gaf hem mij. Ik had reeds enkele van deze lieden in de massa gezien en zij 
intrigreerden mij door hun uitzonderlijke uiterlijk. De meeste monniken zijn 
immers kaal en dragen een rood gewaad. Het bleek een Nyingmapa te zijn. Dit is 
de oudste school binnen het Tibetaans-Boeddhisme en heeft de naam dat haar 
praktijken nog nauwe banden met inheems sjamanisme vertonen. Hij sprak 
goed Engels, maar was na afloop plotseling verdwenen. 

De volgende dag kwam ik laat bij de tempel aan en alle zitplaatsen leken 
bezet. Gelukkig vond ik toch nog een plekje en wel vlak naast het betreffende 
heerschap, alsof deze voor mij was vrijgehouden. Hij bood me brood aan en we 
aten. Na afloop sprak ik hem op straat aan en besloot hem recht op de man af te 
vragen waar ik naar op zoek was. Hij vroeg waar ik vandaan kwam en was 
verheugd te horen dat dit uit Nederland was. Hij bleek namelijk een 
Nederlandse sponsor te hebben (!). De vertegenwoordigster van de Dalai Lama in 
Nederland bleek zijn verblijf in het klooster te betalen. Zelf was hij Tibetaan, 
maar het is duidelijk dat Nederlanders om deze reden een streepje voor bij hem 
hadden. Ja, ook ik was verheugd over deze coïncidentie. We maakten een 
afspraak voor de volgende avond, waarbij hij mij beloofde me alles te vertellen 
wat hij wist over "the bone". 

Gewapend met mijn walkman, frisse batterijen en verse tapes, maar 
bovenal met mijn speciale troefkaart, twaalf foto's van mijn eigen 
dijbeentrompet (zie kleurenblad 1), begaf ik mij de achtste maart op weg naar het 
Nyingmapaklooster, dat even buiten de stad in de bergen lag (zie kleurenblad 2). 
Toen wist ik nog niet dat nog vele malen zouden volgen en op deze winderige 
maanloze nacht had ik een bonkend hart, vervuld van opwinding dat ik 
eindelijk mijn eerste echte interview zou gaan houden en dat ik het doel van 
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mijn reis naderde. Voor ik vertrok had ik nog een keer mijn onderzoeksvoorstel 
onder uit mijn rugzak opgediept en een lijst met vragen opgesteld. Door dit 
voorstel er af en toe bij te pakken kon ik nagaan wat ik ook al weer weten wilde 
en inhoeverre mijn inzichten zich in de loop van het onderzoek gewijzigd 
hadden. 

Bij het klooster Zilnon Kagyeling aangekomen klopte ik aan bij de kamers 
waar nog licht brandde en vroeg naar Ngakpa Karma Lhundup, "my man". 
Verstoorde reakties en vage verwijzingen deden me aankloppen bij een kamer 
waar een oud vrouwtje, met het archetypische heksuiterlijk dat in West-Europa 
allang is uitgestorven, me woedend de deur wees. Zij sprak slechts Tibetaans, 
maar het was volkomen duidelijk dat ik hier ongewenst was. De kamer 
binnenglurend zag ik een lama op een bed zitten, die aan een andere monnik 
naast hem onderricht scheen te geven over een schedeldak, die hij in zijn hand 
had. Ongewenst of niet, ik had hier het gevoel aan het juiste adres te zijn. De 
vrouw bleek later de vrouw van de abt van het klooster te zijn, de wonderlijke 
regenmaker Yeshe Dorje Rinpoche, en toen ik later een meer vertrouwde gast 
van het klooster werd, openbaarde zij zich als één van de warmste en hartelijkste 
mensen, die ik ooit ontmoet heb. 

Karma Lhundup (zie kleurenblad 8 en 10) bleek echter niet aanwezig te 
zijn en enigszins ontgoocheld begaf ik mij weer op de terugweg. Ik had 
inmiddels de gewoonte ontwikkeld om zonder licht in het pikke donker te 
wandelen, om van de buitengewone omstandigheden waarin ik verbleef gebruik 
te maken, om andere zinnen te trainen dan mijn ogen. Bovendien kon ik zo 
batterijen sparen. Hier werd ik later wel wat voorzichtiger mee, toen ik een keer 
zonder enige andere reden doodleuk bijna de berg afkukelde. Hoewel ik later 
vernam dat het doen van een zogenaamde "dark retreat", waarbij men zich voor 
een lange periode terugtrekt in een donkere grot, heel gebruikelijk is voor een 
Nyingmapa, hield Karma Lhundup zich op dat moment gelukkig niet met dit 
soort dingen bezig en op mijn weg terug naar het dorp herkende ik in het vage 
lantaarnlicht van degene, die me op het pad tegemoetkwam het witte kleed van 
een "ngakpa". Dit is de klasse van rondtrekkende lama's, die zich bezighouden 
met exorcisme. Het was Karma Lhundup. Hij bleek een dubbele afspraak te 
hebben gemaakt, maar had de andere persoon niet kunnen vinden. "We didn't 
have the karma to meet", concludeerde hij. Wij hadden dat dus gelukkig wel. 
Onderweg vroeg hij hoe lang ik al studeerde. Zes jaar vond hij maar lang, want 
in India duurde de studie der antropologie naar zijn zeggen maar vier jaar. Ik 
vroeg hem of hij de kangling zelf gebruikte en dit bleek inderdaad het geval te 
zijn. In zijn kloostercel aangekomen bood hij me een pakje ranja met een rietje 
aan. "First drink, then talk", zei hij. In zijn kleine kamer stonden twee bedden 
met daartussen een altaartje, waarop wat beelden stonden en enkele foto's van 
lama's. In een hoek stond een grote staf met een drietand. Ook stond er een klein 
éénpits-olietoestelletje van het type dat heel India veroverd heeft en een enkele 
pan, die zo te zien zijn nut reeds bewezen had. Wat onwennig bood ik Karma 
een "kata" aan, die hij vervolgens nonchalant op het altaar wierp. 

Een kata is een rituele witte offersjaal, waarvan het bij Tibetanen de 
gewoonte is die aan te bieden aan hoge lama's of boeddha-beelden. Het is een 
teken van respect en dat men met zuivere intenties komt. De ervaren 
Tibetanenganger vergeet niet bij een bezoek aan een lama zoiets mee te nemen, 
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net zoals een drinkbeker bij een groot ritueel of een klein zakje om de 
uitgedeelde offergaven in mee te nemen. Het gebruik is namelijk dat aan het 
einde van een ritueel de geofferde gaven aan de aanwezigen worden uitgedeeld. 
Een kwart stukje banaan is dan nog wel zo even naar binnen te werken, maar bij 
handen vol met popcorn of half-verkruimelde droge koekjes ligt dit wat 
moeilijker. Te meer omdat vaak nog even doorgezongen wordt en je dan niet 
weet of je wel kan eten. Laten liggen is natuurlijk uitgesloten, maar op de een of 
andere manier bleef ik maar vergeten zo'n zakje mee te nemen, zodat het maar 
al te vaak voorkwam, dat ik na het bijwonen van een ritueel met handenvol 
gezegende gaven de tempels verliet, soms moeizaam wat in een broekzak 
gepropt. Karma Lhundup wist duidelijk wel hoe het moest en had die dag 
kennelijk een ritueel bijgewoond, want uit zijn tas haalde hij een plastic zakje, 
waaruit hij me wat koekjes aanbood. 

Het gesprek dat volgde heb ik hier om in de inleiding genoemde redenen 
letterlijk weergegeven. Ieder gesproken woord heb ik precies zoals het op de band 
staat weergegeven. Daarbij heb ik geen passages weggelaten, die op het eerste 
gezicht misschien minder interessant zijn. Niet alleen zijn die er nauwelijks, 
maar men begint dan ook weer met poetsen, waarbij het einde al snel zoek is. Ik 
heb dan ook al het kromme Engels, de herhalingen en versprekingen erin laten 
taan. Ik ben van mening dat door het in het geheel weergeven van dit gesprek 
net alle slipsporen vandien, er in de tekst iets extra's doordruppelt over de 
personen, die het gesprek voeren. Om de leesbaarheid te bewaren heb ik wel al 
mijn "hm hm's", die ik ongeveer na iedere door Karma gesproken zin uitte om 
hem aan te sporen verder te spreken, weggelaten. Paralinguïstische fenomenen, 
zoals de vertellersstem, die Karma Lhundup opzette wanneer hij een anecdote 
vertelde, leverde natuurlijk ook moeilijkheden op bij deze representatie van het 
gesproken woord in tekst. Zijn goede luim, welke zich uitte in een voortdurend 
lachen, vond ik echter dermate essentieel, dat dit hier wel is weergegeven.184 

Opmerkelijk vond ik de explosie in de tijd, die plaatsvond door met deze 
transscriptie bezig te zijn. Niet alleen vond een intensieve herbeleving plaats 
van een gesprek "daar en toen" in het "hier en nu", maar doordat dit zo'n 
langdurige bezigheid was, dijde het gesprek ook uit in de tijd. Uiteindelijk is door 
de transscriptie van het gesproken woord in schrift het auditieve document van 
ruim een uur tijd getransformeerd tot een geschreven tekst met de grootte van 
de ruimte, die het in dit essay inneemt. Een auditief gebeuren met een bepaalde 

idsspanne heeft zo visueel vorm gekregen in de ruimte van de pagina's. 
Nadat we ons op één van de bedden hadden geïnstalleerd, haalde Karma 

Lhundup zijn kangling te voorschijn, terwijl ik mijn vragenlijst pakte. Het 
interview is ongestructureerd en ik maakte alleen gebruik van mijn vragenlijst 
op enkele dode punten in het gesprek. Het gesprek neemt een aanvang als ik 
mijn cassetterecorder heb aangezet. Mijn doel was zo veel mogelijk over de 

angling te weten zien te komen. 

Hen eerste gesprek over de Kangling 

3- Good! It works! (de cassetterecorder loopt) 
K- Okay, good! 
B- Eh.., I would like to know which bones are used, and why, and in what way? 
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K- Yeah, yeah, so like here you see this (heeft zijn kangling in zijn hand) is a 
bone of a human being and this is this part of the human being (wijst op eigen 
dijbeen), yeah. And it seems this right hand side is higher than the lower (wijst 
op de twee knokkels van het kniegewricht). This shows this is the bone from the 
right leg. 
B- Aha. 
K- Yah, if it is from the left leg, then this (linker knokkel) is higher. 
B-1 see. 
K- So if the bone is from a male, or a boy, then we use the right bone, if it is from 
a woman, girl, lady, then we use the left bone. O.k.? So this a human bone... 
B- Why is., why is that? 
K- Eh.. This is because...eh... And what usually the best bone is, a bone of a sixteen 
year old girl, who is expecting baby, baby is born and she dies. 
B- Aha. 
K- That bone is best bone. We call that bone as bodhicitta bone, bodhisattva's 
bone. Bodhisattva means the one who has lots of compassion. 
B- Yes. 
K- Because at the time of mother, when she is dying, she had so much love for 
the child, so this bone has very., very eh.. power for compassion hi hi yeah. And 
usually sixteen year old girl in Tibet means that it must be her first child, or the 
first son. So that's why we use this bone. Or we use bones like., like you're young, 
how., what's your age? 
B- I am twenty-nine. 
K- So you are twenty-nine, I'm thirty-three and if we fight and if one of us die, 
that bone is very powerful. Because at the time of dying so much energy was been 
used, so that bone also you can use. And sometimes you can use a bone of a lama, 
or a yogi, or a nun, but bones of a., bones of a person who is., who got, you know, 
sicknesses like lepresy, t.b., things.., so bones of such people we cannot use. And 
also the bones of those people whose jobs are like blacksmiths, goldsmith, 
butcher, those who are killing animals, so such people's bones we are not 
allowed to use ha ha. 
B- No? 
K- No, because they are considered as low caste. Why are they considered low 
caste? Because blacksmiths make knives and guns to kill, that's why they're 
considered low caste. Likewise butchers are considered low caste, because they kill 
animals. For this reason they are considered low caste, with no compassion. 
Then, they have some compassion, but not much ha ha ha ha!185 

B- Aha, and you use bones from different persons for different purposes? 
K- Aahh.. usually we use the bones to call the spirits. I will do after the 
discussion..? 
B- Yes. 
K- I will do you 'puja' (offerritueel). Short puja with the bone and you can record 
it hi hi, you may record yeah. 
B- That's nice. 
K- O.k. And usually the bones., the white colour, the bone who is white colour 
or the yellow colour is considered best, yeah. This is not so good (wijst op eigen 
kangling). And we take out the marrow, you know it has marrow inside? 
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B- Yeah. 
K- The marrow you take out and this is filled up with beeswax., beeswax and 
then this produces very sharp sound. And usually it has like (omsluit zijn 
vingers rond zijn kangling) one, two, three, four, so twelve fingers it should be, 
lenght should be twelve fingers. It says: Once upon a time somebody was cutting 
a bone. Said.: "What are you doing?" "I'm cutting human bone". "How much?" 
"This much". Ha ha! Twelve fingers it has to be ha ha ha! So you see these two 
holes? (wijst op kniegewricht) 
B- Yes. 
K- And another hole is here (wijst op mondstuk). This (wijst op huid rond 
kniegewricht) we have put this leather. The skin we have put cause this part is 
very soft. 
B- Yes. 
K- So to protect this soft part we have put this skin. 
B- That's also from a human? 
K- Yes, human being.186 

B- Aha. 
K- This (de kangling) we use to call the spirits. There is a ritual in Nyingmapa 
tradition of Tibetan-Buddhism, aah.. it's called 'Chö'. 'Chö' means 'cut', or 
chop', which actually means 'to cut your ego', or cut your.., 'chop your ego', or 
cut your ego. So when you practice that Chö, or cutting your ego, so we visualize 
many, many dakini's, or the spirits and we visualize that we offer our flesh, 
bone, blood to these spirits. So that you develop such an attitude to where you 
have no attachment to your body. Or in other words you cut your ego. Because 
the ego, according to Nyingmapa, this is the root of all the other problems, 
sufferings hi. From this ego which says I, I did this, I want this, I want best, and 
the rest ones not good ones ha ha, you are the best hi. So this ego, I, you know, so 
to cut this we have a special ritual where you cut your body and give to the 
spirits, generously hi! Those who want blood, you say: "Drink my blood", those 
who want bone: "Eat my bone, eat my flesh, whatever you want, take!" Hi hi! So 
this is a ritual. And for calling the spirits we use, sometimes for calling, 
sometimes it's saying: "Listen", telling the spirit to listen. Sometimes it's to tell 
the spirits to sit down, sometimes it's the spirits to say: "Now eat and enjoy" ha 
ha. Sometimes it means: "Now please go" hi hi, "Come again" ha ha. Just like 
with human beings we say this when we invite somebody and tell them to sit 
down, like I have done to you ha ha ha!! Same thing we do with the spirits. 
B- Yes, and you., you perceive the spirits? 

- Yah, because these spirits are projection of your own mind. 
B- Yes. 
I- But eh.. once some., you are very good at visualization, then you feel that they 

come from outside, although these are from your own mind ha. So in other 
words you create such an atmosphere where there is much fear, and at the same 
time you overcome this fear hi hi and give away your body. 
B- Yeah, yeah. 
K- And raise your consciousness. So this is what it is for. In Tibetan we call it 
'kang-ling'. 
B- Kangling. 

- Kangling. "Kang" means "leg", "ling" means "flute", so you may say "leg 
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flute" ha ha, "leg flute" hi hi. Some like to say "bone trumpet", and whatever 
you may call it, this is the thing (wijst op zijn kangling). 

B- I was last year in Nepal and then I bought one myself. 
K- Yeah? Oho! 
B- I don't have it with me, but I have pictures and this is it (geef hem mijn 
foto's). 
K- Oh, they made it very fancy with all the diagrams (zie kleurenblad 1). 
B- Yeah? And this is frog skin (wijs op huid rond kniegewricht). 
K- Frog skin, and what is this one, is some metal? 
B- No, that's all skin. 
K- Oh, I see. 
B- There are also detail pictures. 
K- Very beautiful, but for practice, you should use., we just use, it should be as 
original as possible. Then it is better. Many people nowadays put silver here 
(wijst op kniegewricht en mondstuk) They put silver here, this according to the 
scriptures very strictly prohibited. Not allowed to use, but people use it for 
decoration and yeah ha! 
B- Does this have a special meaning? (wijs op gravures in het bot) 
K- This no, this I think they made mainly for tourist. Traditionally we make 
never dia., designs on kangling. 
B- No, do you think so? 
K- Like here (op zijn eigen kangling), don't see. Likewise real traditional, real 
practitioner's you never see these designs, they made it mainly for the tourists. 
This is something which is very new in India and Nepal ha ha. 
B- They told me it was very old. 
K- No, in Tibet we never., never never these diagrams. 
B- Aha, and the frog skin? 
K- Ah no, frog skin also no. 
B- I thought maybe it had to do with rainmaking? 
K- Hmm.., I think here it is made just to, only for the tourists ha ha hi. Even for 
the rainmaking you should not use this, then the frogs they come under the 
category of naga., naga, or the spirits who live under the ground. So if you use 
this skin they will get more annoyed ha ha. So things like that. But this is mainly 
for the tourists I think. I've seen more like this here in Macleod Ganj also yeah. 
Sometimes they have beautiful symbols, white metal. These are all very fancy 
things and mainly for the tourists, but real bone should be something like this 
(wijst op eigen kangling). It has nothing, just original, only the skin is extra ha 
ha, and the inside, this beeswax. Rest there is nothing. 
B- This is all red inside, some., some red substance. 
K- Yeah, the red is probably just to indicate blood. This we do sometimes, like 
usually half they paint red colour. It's just a symbol of blood ha. Very good! (kijkt 
naar foto's) Oh, this is the same one. 
B- Yeah, that's all the same one. 
K- Ha ha, very good, very fancy hi hi. Does it produce good sound? 
B- Yes, it produces very good sound, especially when I put first water in and then 
eh... You do that also? 
K- Like this (zijn eigen kangling) you don't need water. But if you don't have 
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this inside (wijst op mondstuk van bijenwas), then you may need water. 
B- It does has this. 
K- Yeah? Then you usually don't need water. The water will make the bone 
more soft and pieces of bone come out ha ha. 
B- So I better don't..? 
K- Better not use water, unless it is really necessary. But I personally feel that it 
doesn't matter wether it is in this form or this form, I feel the main thing is it 
should produce good sound. This is I think main important thing. 
B- So you think the power is in the sound? 
K- Sound yes I think, the way you produce the sound and how sharp it is. And 
also the power is here, if it is of a, as I've told you, to young people, or a woman, 

a lama, or a practitioner's, things like that, it got more power. Ooh, this all 
photos of the kangling, very good ha. 

i- Eh, the skull-damaru (schedeltrommel), is it also made of the same., of the 
same kind of persons? 
K- Eh yeah, that's right. Usually two skulls put together, like this back to back 
(doet de ruggen van zijn handen tegen elkaar). And the reason why we use these 
skulls, bones, is to remind you the impermanent nature of your own life ha. 
Like one day someone else may use my bone and blow. So to remind this, this is 
another main thing why we use these, so many bones like skulls, thighs and 
then also we use bone malas (bidkettingen). And you know the best bone malas 
are the malas.., usually they have hundredandeight (kralen), and if you get., 
make this hundredandeight out of hundredandeight different skulls. That is the 
most powerful and the best mala for a Tantric practitioner ha ha ha. 

B- They do this only in Nyingmapa? 
- Yeah, mainly in Nyingmapa. In Tibet now very difficult to get such things. 

Maybe in Tibet still easy, cause of every person that dies they feed the body to the 
birds, so they can easily get the skull. 
B- Aha, then they take the skull and the bones? 

- Yah, and also in Tibet.., like in India now something like this costs, may cost 
'00 roepies (roepie = tien cent), like this in Macleod Ganj. But in Tibet you get it 

free. People are very honoured, they feel very honoured if somebody wants to 
use for religious purpose ha ha, so very easy to get in Tibet hi. So as long as this 
(wijst naar de kangling op de foto's) is producing good sound, then that's good. 
B- Well, it does. 
I Ha ha. 
B- So nowadays they don't make it here? 

- Eh no, whatever we, they get is I think somewhere from eh.. Tibet, Indian 
border, Assamside. 
B- Airfuneral is not allowed here? 

- Eh no, it is not allowed according to Indian law hi. So here we cremate or burn 
the bodies. 

Sometimes I've seen also use metal., metal kangling? 
• Yeah, metals are used by other traditions like Gelugpa, Sakya they use. But 
ostly Nyingma, like us Kagyüpa, we use this human bone. This is more 

|." iwerful ha, to call the spirits yeah. The metal one is probably, again for the same 
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purpose, but it's mainly for, for what you call? For good look ha ha yah! And in 
Nyingma in Tibet ngakpa's they always carry this here (wijst op zijn linkerzij), 
always carry with them. 
B- Always? 
K- Always yeah, like my grandfather he always used to carry here in his belt, just 
here ha ha. (houdt kangling aan zijn linkerzij) And nowadays people like, this is 
very fancy (laat een op maat gemaakt tasje zien) Case! Kangling case ha ha ha!! 
B- Ha ha, so your family is Nyingmapa? 
K- Nyingmapa yah, and Kagyüpa mixed. 
B- Tt goes from father to son? 
K- Father to son yah. And this Nyingma Kagyii, only names are different. They 
are very close to each other. And Sakya Gelugpa very close to each other. 

B- And is there a special initiation ritual? 
K- Yes, there is initiation, where a lama authorizes you to use this kangling and 
he authorizes you to use damaru and the bells. There is a special initiation, yes. 
B- I have read once that eh.. you have to eat a piece of the flesh of the person who 
is deceased, is this true?187 

K- Hi hi yes yes, this when very high level yeah, very high level you eat. 
B- Did you eat? 
K- Eh, so far no. 
B- No? 
K- No, but one has to if one wants to be a good practitioner, small part, just a 
symbolic, symbolic flesh. Flesh of a human being, flesh of an horse, flesh of an 
elephant, which are usually forbidden. But in Tantric practice, it's very strange 
Tantric practice, those which are forbidden, we purposely do it ha ha he he hi 
hi!! Sometimes many Tantric practitioners appear very crazy to the people, 
because of these external misbehaviors ha ha. 
B- Can you explain this? 
K- Like usually ehh.. for example eating elephant's meat, horsemeat is 
considered very very bad in Tibetan society, but Tantric practitioner may eat this. 
So the people look at them and say: "Oh, they eat elephant's meat" and this and 
feel dirty. So it is something against people. And real Tantric practitioners as 
Milarepa said, Milarepa you know? 
B- Yeah. 
K- He said that: "When people look at him, he's crazy. When he look at the 
world and the people, they're crazy". So he said: "Everybody is crazy" hi hi hi ha 
ha ha ho ho ho! And when a Tantric practitioner reaches high level then he goes 
beyond all these ordinary concepts of rules and regulations and disciplines of 
"you have to do this and you have to".. Real practitioner just do whatever comes 
into the mind. So in the west I think he might just ended up in a psychiatric 
hospital or something like that hi hi ha ha ho ho! Think not that he is really 
mad, but he has gone beyond all this ordinary concepts of rules and regulations 
and laws and such things ha ha. 
B- He knows what he does? 
K- Yeah, yeah and it is like self-produced? Self-manifested... It's like spontaneous 
self-produced. Which means that it appears very crazy at that very moment, but 
it is not. Because he has gone beyond all the things we consider important he he. 
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And sometimes what we consider important, they may consider very least 
important. And which we consider least important they might consider very 
important, they make it very big. So when you say: "yes", they might say: "no". 
So things like that is very common in Nyingma practitions. 

B- Is that also why a Nyingma practitioner can be married? 
K- That's right and also sometimes Nyingma practitioner even might start acting 
like animals ha ha. Which is o.k. for the practitioners, it's a very good sign, that 
he is really coming closer to the truth. 
B- In what way? 
K- He is trying to., he is beginning to understand the basic thing of the mind and 
the nature. Because what animals do is the simplest and basic thing. What we do 
is try to pretend ha ha, most of the time ha ha! That we are good, we are 
intelligent ha ha ha, we can think ha. 
B- Ja, ja, and in what way starts he behaving like an animal? 
K- This again only when they reaches high levels. Then it seems what we 
consider important is no more important for them. So they just start acting and 
doing whatever comes in their mind. So many times it happen to be like acting 
of an animal or something like that, may even start barking like dog ha ha ha! 
But for them barking, if they start barking when they talk, the barking is not 
barking talk, but probably they are saying some mantra, which we don't 
understand ha yah. And sometimes when they start acting crazy, they take others 
sickness and obstacles on them. This is one reason many of them start acting 
crazy. 
B- They do this to heal? 
K- Yah, they take others, or you take my sickness upon you and then you start, 
because of the energy, you will start acting like crazy ha ha. This is also possible. 
B- But then he... he gets rid of it? 
K- Yah, just by itself, without any effort ha ha. 
B- Hm..., that's good. 
K- Yeah, this is with everything. Look if you get angry, next time you watch, first 
time you're very angry, next day less anger, less anger, one day it just disappears 
by itself. You don't have to go after this to disappear it ha ha, you know, just goes 
by itself. Likewise when you have sorrow, as time pass by, it just goes by, it self-
disappears somewhere ha ha. So we were told in the scriptures, and lama told, 
when our feelings are there, like angry, happy, let it just come, but don't go after 
it ha ha. 
B- They will just go? 
K- Yah, if manifested, like a cloud from the sky, then it start raining, then the 
cloud disappeared, like that ha ha. 

B- Let's see, I had some more questions. Do you use it also for rainmaking, 
weather rituals? 
K- Eh yah, but this mainly our lama does. 
B- Aha, is he still doing it? 
K- Yah, he is still doing it. So whenever people request him, but usually Tibetan 
government request him on important days like eh tomorrow, but tomorrow is 
going to be good weather I think, on New Year's day, His Holiness birthday, they 
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ask him to stop it, to stop weather. But they have to tell him at least three or four 
days in advance, so that he can prepare and stop. And what people have been 
doing is they just wait for the last minute, and the last minute when it starts 
raining they come and ask him to stop. Then it's too late for him and it starts 
raining and then they blame on our lama, think he could not stop ha ha, which 
is not true, because it needs preparation, lots of mantras and ..(onverstaanbaar), at 
least three or four days in advance ha ha. 
B- And it works, you think? 
K- It works yah, if the time is given it works, it should work ha ha! 
B- Can you tell me how it works? 
K- Mainly he visualizes his own deity, or you call it deity? Deity yes, so through 
the power of his meditational deity (yidam) he can direct the weather, it should 
rain or it should stop. Now when he stops, what he does is, actually he is sending 
the clouds to another place ha ha. 
B- So it will rain in the next village? 
K- Yah, so when he is making rain he is calling the clouds from another place to 
here hi hi. 
B- And he uses the bone? 
K- Yes bone, to call the spirits, to help him stop or make rain. 
B- I've read these spirits are "Dharmapalas"? 
K- Dharmapalas yeah, protectors yes. There are eight great protectors and they are 
the ones that usually help him to make rain or stop rain ha. 
B- And they are different from the wrathful deities? 
K- Eh yeah, they are very powerful and more powerful than us, but because lama 
has done so many meditations he is more powerful than them. And they can 
come like his servant, you know, and he can tell them what he wants to do ha 
ha! And also this stopping rain and making rain not only depends on the lama, 
but also the relationship between the lama and the people to whom he is going 
to stop or make rain. If the relationship is not pure, then it may not work. If they 
don't have faith in him, then it may not work ha ha. 
B- People look a bit strange to Nyingmapa? 
K- Yah, so it's a teamwork, it's a teamwork. 
B- Between the people and the lama and the Dharmapalas? 
K- The people, the lama and the Dharmapalas yah. It has to be teamwork. And 
when all are in, how you call., harmony? Harmony yah, then it is very easy. 
Otherwise ha ha, it may not be easy. 

B- (Rommel in mijn vragenlijst) Do you know where it comes from, the bone, 
the use of the bone? How long it's used? 
K- Hmm, do you know when Milarepa came to Tibet? Eleventh century, I think. 
So sometime in the eleventh century another Indian mahasiddhi we say came 
from India and his name was BuddhiDharma. BuddhiDharma, or we call in 
Tibetan Phadampa Sangye and he was just like Indian sadhu. Now and he was 
the one to first use this bone, cause he was trying to call the spirits and they were 
not coming. Or in other words he was calling the dakinis to feed on his body, but 
they were not coming. So he looked around the cemetery, you know cemetery, 
and he saw one human bone, and he just took out the marrow and he started 
blowing three times. First time he said: "Please listen". Second time he said: 
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"Now come". Third time he said: "Come here, right now!" And they all came, 
like clouds, big clouds ha ha. And he was the first person to use this bone, 
human bone. 
B- So it wasn't been used in India before? 
K- It seems not. It seems he was, I was told by my lama that he was the first 
person to use a human bone in Tibet. He was an Indian mahasiddhi, but he used 
it in Tibet. 
B- What was his name? 
K- Phadampa Sangye. 
B- Phatabam...? 
K- Phadampa Sangye, Pha-dampa Sangye. 
B- Can you write it? 
K- Yeah, yeah, I can write (schrijft name op). So this tradition of Chö, 'cutting the 
root of ego-ritual', has started from this Indian mahasiddhi. And he was the first 
to use human bone. 
B- Buddhidharma? 
K- Buddhidharma. 
B- Is it not the same as Bodhidharma? 
K- Not Buddhadharma. 
B- Bodhidharma? 
K- Bodhidharma, yes Bodhidharma. 
B- That's the same? 
K- Yeah same, Bodhidharma or Phadampa Sangye ha. 
B-1 see. 
K- Then some Chinese are saying he also came to China, but I don't know how 
far it is true. 
B- Yeah, because in Zen...188 

K- Yah, I've seen some pictures of Zen, that he is same name ha ha, probably the 
same mahasiddhi, because they can live for many many years, as long as they 
wanted hi hi. Because they have got the power to live long, so he might have 
gone to China and everywhere. 
Î- Yah, you have met these kinds of people? 

K- No, I have never met, so far not. And also they have the power to walk on 
wind. It means, it is like we might take three months to go to Tibet by walk and 
they might take just one day ha ha. 
B- Ha ha, ja ja, then they do it with their breath? 
K- Hi hi yah breath. 
B- Or do they transform their bodies? 
K- Yah, sometimes they just think and they reach there ha ha. Sometimes they 
ride on the sunrays. Sunrays are very fast, so they were riding on the sunrays to 
the place they wanted to go hi hi. 
B- You practice these things, or you try to learn? 
K- Hi hi no no, I only try to... try to have more compassion hi. Because this is the 
essence. If somebody can fly in the sky, it's bit surprising because no one else can 
fly, but apart from that it is nothing great. You don't need to fly, there are many 
aeroplanes hi hi, you know. But the main thing is the generation of good mind, 
good heart, compassion. This is very very valuable, and nothing can equal this 
value hi hi hi compassion! So what I try to do is try to have more compassion 

125 



and good feelings for others ha ha ha. 

B- And I have heard talks from lamas at Tushita and they talk about wrong and 
right view and positive and negative karma. And I also read about emptiness 
and non-duality and I think non-duality... well, then where is wrong and where 
is right? 
K- In Nyingma, in Dzogchen, there is no wrong, there is no right. No buddha, no 
samsara hi hi, no male, no female hi hi. It is all one, which appears to be separate 
ha ha. 
B- So. when you eat elephant's meat, you don't get negative karma? 
K- Yeah, that's right. Because in Dzogchen we try to go beyond all this thinking: 
"This is high, this low, this is buddha, this is samsara, this is hell, this is heaven". 
You go beyond this, so there is no good, no bad hi hi. 
B- What do you think about these six worlds (van hergeboorte)? Are they a 
metaphor for a state of mind or do they really exist? 
K- No, they are just different stages, different states of the mind., different states 
of mind, but for ordinary people it is good to help, good to have something to 
see. Like they have in the schools, they have video shows and things like that, so 
they understand better hi hi hi. Something like that. Even the statues. For 
ordinary people like me, it's good to have statue. Once you go higher, then not 
necessary statues ha ha. Even this is not necessary (wijst op zijn kangling). Even 
this becomes pretty useless. All this becomes useless, but for the beginners may be 
it is good to have something, you know, solid, so that... 
B- To help them? 
K- It's easier to understand yeah. 

B- Has Nyingmapa this thought about reincarnation and with good karma you 
get better rebirth? 
K- Yah, relatively speaking, relatively speaking. Yes, if you do good, it's good, if 
you do bad, bad, but then this is at a very basic level hi hi. In the real Nyingmapa 
teaching with the Dzogchen teachings, you have the completion of all the stages, 
where there is no such things hi hi as bad karma and good karma. And it is very 
amazing that we are not getting tired of these things hi hi you know. We take 
more and more interest in these things like black and white, and big and small, 
and good karma and bad karma ha ha. In Nyingma-texts they say: "Oh we 
should be tired of these things and forget" hi hi ha ha. 
B- Yeah, it seems to me in this idea that you get good karma and will be reborn in 
a better place, then you still will be reborn, whereas the goal is enlightenment, 
and so you will not become reborn.. 
K- And also everything we were told is illusion. When everything is illusion, 
then bad is also illusion, good is also illusion, illusion is illusion ha ha. So you 
see where it reaches ha ha. 
B- The BuddhaDharma is also illusion? 
K- Yeah, yeah, something like that. 
B- But because illusion is also illusion.. 
K- Yeah, yeah, Buddha himself said in one of the teachings that he never came to 
this world, he said, and he never taught any teachings. He said: "All this is your 
illusion" ha ha, that he came and he taught, taught us teachings hi hi. Said: "All 
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this is your illusion. I never came and I never taught" hi hi ha ha ho ho, he said 
that in one of the texts hi hi ha ha. 
B- Ha ha, but still you go on as., as practitioner? 
K- Yeah hi hi. (stilte) 
B- This view, is this unique to Nyingmapa? 
K- Very unique to Nyingma, yes very unique. 
B- The other schools don't.accept? 
K- Eh, other schools they have their own methods ha ha, yeah and they may not 
accept like this, but they may realize after many years of studies or meditations 
hi hi. 
B- They do more discussion? 
K- Yeah more discussion and in Nyingmapa more meditation, more 
contemplation on the mind and emptiness and things like that, Nyingma and 
Kagyü. But Gelugpa they spend almost twenty-five years, thirty years in 
discussion and a form of debating. 

B- Can you tell me something about the way the sound of music, or chanting, or 
of the trumpet, eh the vibrations of the sound, how they relate to the body 
energy, the subtle energies? 
K- This, I don't know really. 
B- You don't know? 
K- No, and also we never think about these things, which as you said. Many 
people have asked me the same question and I have no answer ha ha ha! Cause I 
never thought about this. Also my lama never told me anything on this. And 
also it never strike my mind to ask my lama this question ha ha. 
B- But when you sing or you blow, you just concentrate? 
K- Yeah, yeah. 
B- In what way do you blow? 
K- Mainly to call the spirits to feed on my body. And sometimes telling: "Come 
soon, eat all, don't leave anything" ha ha. I'll play for you after, you'll hear. 
B- May be you can tell me about technique of blowing? 
K- Yah.. As I am blowing, if you taped, you can copy and the same thing you can 
do. Another thing very important is, if possible avoid other people blowing into 
your bone, then it get cracked ha ha. 
B- It might get cracked? 
K- Yeah, you have to really respect this and keep it for your own hi hi. 
B- Some have already blown on it. 
K- Because I had a bone and somebody blew it and it got cracked, and I was told by 
my lama that you must keep for yourself. 
B- It's very personal? 
K- Yah, not let others, everybody blow, especially don't ha ha allow the girls to 
blow hi hi or something like that ha ha. 
B- Cause my bone is here (in het mondstuk) a bit split. You think I can put some.. 
K- Beeswax. 
B- Beeswax, that's the best? 
K- What you do when you put beeswax is eh.. Close this (opening bij het 
mondstuk) and then you put through this (opening bij het kniegewricht) melted. 
O.k. then let it become some sort of semi-solid, then you put iron rod across and 
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then it makes good sound. 
B- Aha, that's the way they do it. There is only., only a small., small thing here, 
so it's not... 
K- Yah. 

B- (rommel weer in mijn papieren) You answered a lot of questions already. 
K- Yeah? ha ha! 
B- Yes really, (stilte) Gelugpa use it also? 
K- No, they don't use. They use the other bone, eh not bone, silver or white 
metal trumpets. They don't use this bone. 

B- And you visualize your body as ugly, or as being eaten, where as I've been told 
it is also a very precious thing to be born as a human being. Well, when you say 
ugly, you have ugly and you have beautiful, so..? 
K- Yah, so here not ugly, but you cut off your.., in the visualization you cut off 
your skull and put it down.189 You put all body into the skull and visualize fire 
boiling the flesh, everything and becoming very delicious and all., call all the 
spirits, or the dakinis to feed on this and the more they take, the more it becomes. 
And your consciousness is raised, it's no more in the body hi hi, in the 
visualization.. 
B- Because your skull is..? 
K- Yeah, yeah. So it's like.., like practising non-attachment. So in practically you 
don't give your body, but it's a technique to practise non-attachment and to 
overcome this fear of death ha ha. 
B- And you do it often? 
K- Ah yes, usually evenings we do and when I was in retreat we use to do it four 
times in a day. Sometimes in the middle of the night also and usually we have to 
do it at a cemetery, or on a mountain, or near water, or a pond, or a river, or 
where., or a place where there were many fightings, so many people killed, such 
places. Or a place where people belief there is ghost hi hi, such places we have to 
do. And this is done to overcome the fear of death. And it seems once you have 
overcome the fear of death, you have overcome all the other fears hi hi. And 
you'd have very strong confidence in yourself hi. 

B- But here they have no cemeteries? 
K- Eh, no. 
B- So you go to the mountains? 
K- Yeah mountains, or we can do in the room and think that you are at a 
cemetary hi hi. There are many techniques in Buddhism yah. Especially in 
Nyingma, it's all like.. Like you offered me the kata, is very good offer, offering, 
external offering. But in Nyingma tradition you can offer the same kata millions 
and millions with your visualization ha ha! Which has much more power, 
although you cannot see the kata yourself ha ha, it doesn't cost anything. 
B- Yah, but will you know it, when I visualize..? 
K- No, it's only yourself. So Nyingma is., even somebody has without any 
money can practise this hi. 

Hier liep mijn cassette af en waren er precies drie kwartier verstreken. Het 
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omdraaien van het bandje was voor Karma Lhundup het moment om de 
beloofde Chö-puja te gaan houden. 

K- You want to make me do the Chö? 
B- Yes. 
K- O.k. (pakt zijn bel uit een speciaal tasje) I'll do you a very very short Chö, but 
very full of meaning ha ha ha ha! Short Chö hi. 
B- You want to tell about the meaning? 
K- Hi hi hi hi hi! (Het is duidelijk dat het nu niet de tijd van praten meer is en 
Karma Lhundup haalt rustig zijn trommel te voorschijn.) 
B- That's a big one! 
K- Yah. 

Zeer geconcentreerd begint Karma Lhundup nu met de puja. Zowel zang, 
als het bespelen van de damaroe-trommel, de bel en de dijbeentrompet worden 
door hemzelf gedaan. Het duurde ongeveer vijf minuten. 

K- Hi hi, so when you reach your country, you can practise, same sound ha ha. 
B- And what did you sing about? 
K- Again same thing, I called all the spirits to feed on my body ha ha ha yah, and 
raised my consciousness. And because of this I accumulate much merit, and with 
this merit I thought that, this merit should.., I should not keep the merit, but 
merit should be, I should give credit of this merit to all the sentient beings to get 
enlightened some day ha ha ha! This is the brief. 
B- And with the bell you use the dorje (vajrascepter)? 
K- Dorje no, or I just took out yeah. 
B- Ah, you just took out. 
K- Yeah, but in some parts of Tibet there is a tradition where they hold the vajra, 
vajra here (rechterhand), while doing it with the drum, you hold it here. But 
tradition here, our lama he doesn't hold, so we don't hold the vajra. 
B- I see. I also saw one made of yak bone. Is it also used? They told me it was 
especially Nyingmapa, but you., you don't use it? 
K- Eh no, usually we use metals, and best ones can be silver or gold ha ha... 

This is the shortest Chö. 
B- Yah? 
K- Yes, shortest. 
B- There are very long ones? 
K- Yah, very long ones. Like the day after tomorrow, we will do whole day. 
B- Whole day? 
K- Yah, whole day. 
B- Here? 
K- Yah here, whole day. You can come. 
B- Can I come? 
K- Yeah sure. 
B- At what time does it start? 
K- Nine o'clock we start, but we all may not be here, because., because of Tibetan 
Uprising day hi hi. So some might go down and some will stay here and do the 
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puja, but it goes on from nine to eleven-thirty and then two to four-thirty or so 
ha. Also there are Chö's for about half an hour, but this is the most brief and very 
concentrated hi hi... telegram. This is like telegram ha ha. Yah, I was invited for 
that birthday party or something like that., thought if it is at home I will do this 
for that person, but., could not find ha ha ha! 

(Ruimt zijn tekst op) This whole text, all Chö. 
B- All Chö? 
K- Yah. In Dharamsala only very few people practise this tradition. Now I think 
there are more Americans doing this hi hi, practising this tradition, more 
Americans than the Tibetans in Dharamsala. 
B- Is it the same as Shedur? 
K- Shedur yah, yah, that's right Shedur, Dur, Shedur. 

B- Eh.., would you like to teach me eh.. about meditation? 
K- Eeehh..., you see Nyingmapa is not like other tradition, where you mainly 
learn from the text. Here, much things you have to do yourself. Like we have the 
preliminary practises. And the first part of the preliminary practises is offering 
one hundred thousand prostrations. Things like that, we have. So if you're 
prepared to do such things, then sure. I think you can ask our lama to teach you. 
B- He speaks English? 
K- No, but I can help you, translation yeah. 
B- So, I have to ask him? 
K- Yeah, yeah, yeah, yeah. 
B- And first do one hundred thousand prostrations? 
K- Prostrations yeah, things like that. Five sets of hundred thousand practises he 
would give you ha ha. And once you finished the preliminary practises, then 
he'd give you more teachings. It's very slowly, but everything you have to do 
yourself. And not much discussions and asking questions like this, but more 
other practice and repeating the same thing over and over again. One hundred 
thousand prostrations and then after that there is a four line stanza, which is 
called "Generation of Bodhicitta". And you have to recite that hundred thousand 
times, with all the visualizations and thinkings. And after that there is called 
purification, "Vajrasattva's Purification", that you have to do hundred thousand 
times. And there is a "Mandala Offering", which you have to do hundred 
thousand times. And the last one is.., Guru Padmasambhava? 
B- (instemmend) Hm hm. 
K- His mantra, you have to do hundred thousand times. So this takes at least 
eight or nine months, if., you have nothing else to do ha ha. 
B- Yeah, yeah, I see. Well, that would now not be possible for me, I'm afraid. 
K- Ha ha, yeah. And also it's not good to rush. 
B- No. 
K- It's good that you want to do, but not good to rush, think again and again, and 
see all the possibilities, and conditions favourable ha ha yeah. 
B- Well, I read ten years about meditation and different.. Hinduism, Buddhism, 
Taoism, eh.. done meditation and., but eh.. I like the Nyingma philosophy and 
eh.. ha I like you very much, so., ha. 
K- And things like this Chö is the very final. Yeah, even Gelugpa's have 
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admitted that Chö is very strong. But they said it's not good if this spreads in 
Tibetan society, then they said they will have no monks studying in their 
monasteries ha ha. 
B- Then? 
K- Then they will have no monks studying in their monasteries.190 

B- Aha. 
K- Cause that takes at least twenty, twenty-five years. Whereas this kind of 
teaching may take., two years, three years, four years, five years. Because these are 
very directed, very to the point ha ha. Not much memorization or discussion, 
but more., from your heart ha ha hi hi. 
B- So when I should have time, then I could come and learn? 
K- Yeah, yeah, sure. Next time when you have more time, you can come. And 
also you know we will have better system in our monastery, cause we have a 
programme and plan, slowly going to set up programmes to teach westerners 
about these preliminary practises. So., you can write me hi hi. 

B- Yah, yah. You have some advice on how to meditate hi? 
K- Ha ha, eeh.. in Nyingma tradition they say there is no eh.., there is nothing to 
meditate upon. And Guru Rinpoche himself he said: "There is no meditator and 
there is nothing, no object to meditate upon, so where is the meditation" ha ha 
ha! But then my lama told me that: "Meditation actually means; always be aware 
of your mind, what it is doing". He said: "This is the main meditation". Said: 
"Meditation, of course when you are beginner, somebody is beginner, then it is 
good to have straight body and all kind of concentration, but when as you go 
higher and higher, then it seems meditation just simply means, be aware of your 
mind, of what you are doing hi hi. Or, be aware of your mind, so that you always 
have compassion and generosity towards others, whatever you do. And make 
others feel happy, and be aware that all the time you have this kind of a mind hi 
hi. And any time, if our mind says it's hurting, or you hurt that or this person, 
then we have to be careful" ha ha ha. This is what my lama told me and also as 
you go higher and higher in Nyingma, meditation does not depend on your body 
posture. You can sit in any way hi hi. You may even sleep and meditate, that's 
also meditation, when you eat is meditation, when you drink meditation, when 
you walk is meditation ha ha! 

And also I think slowly slowly if you read the teachings of Padmasambhava, 
especially there is a text called "Bardo: The Book of Dead". 
B- Yes, I've read this. 
K- This is very good. This is real Nyingma teaching. Very good I think, Bardo 
teachings hi hi. 
B- You use the trumpet also with death-rituals? 
K- With? 
B- The trumpet, the bone, you use it with death-rituals? 
K- Which is dass? 
B- Death, when someone has died. 
K- Oh yeah sure, sure. 
B- So you use it? 
K- Yes, very important, yeah. 
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B- You said, it's for calling up the dakinis.. 
K- Yah dakinis. 
B- What are the dakinis? 
K- Dakinis are., the spirits that you have projected from your mind. And they are 
usually in the form of very beautiful girls ha ha yeah. 
B- Is this also for women who..? 
K- In different colours, white, yellow, red, green, darkblue. 
B- How many are there? 
K- There are, you can visualize millions and millions actually. 
B- Aha. 
K- You have to visualize as if the whole universe or the whole sky is full. You 
know like I've heard in some places in the world the crops have been destroyed 
by pest you call it? So they come in huge group which has destroyed in few 
minutes whole crop, insects. Like that you enjoy, you eh visualize that so many 
are coming like this. And also like us, it seems the dakinis also have different.. 
different eh levels. Like some are very powerful, so they get the best one. But 
some have no eyes, so to them also you give, afterwards, whatever is left. So 
things like that. And the whole idea is to purify this ordinary concept of giving 
high and low. You know things like that ha ha. 

B- Yeah, well, when I have more questions can I come..? 
K- Yeah, yeah sure, you can come. 
B- Then I think about. 
K- Then eleventh, twelve, thirteen, fourteen, we are not free. We are going to 
someone else's house to do Shedur... Shedur, She., dur, ha Dur ceremony ha ha. 
So after eleven, fourteen, fifteen, sixteen, so after seventeen you can come. 
B- Would it be possible for me to see a Shedur? 
K- Eehh... She.. Shedur? I will check with my lama. Because since we are going to 
do it in a private house, I don't know how they will feel, cause they are., ha ha. 
Usually in the monastery we welcome everybody. But there, I don't know how 
they will welcome ha ha. 
B- Yah, yah, so someone is sick? 
K- Yah. You know Kalsang Guesthouse? 
B-1 stay there. 
K- You stayed there? 
B- Yeah. 
K- So then talk with Kalsang, owner of the house. We are going to do at his 
house. So you can tell him: "Please, let me stay in the Dur ceremony" ha ha! 
B- And he lives near the hotel? 
K- Yeah, yeah, he lives near the hotel. And we're going to do it at his house for 
four days. 
B- Starting eleventh? 
K- Yah, because one of his brother's son., eh daughter fell from the roof, died. So 
to avoid future accidents we are going to do this Dur ceremony hi hi hi. 
B- Last year I was there and he had a dead monkey on the roof. 
K- Oh, I see hi hi hi. 
B- You know why is that? 
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K- Ha, I don't know really ha ha. 
B- You don't know. Ha ha, he said it was for good luck. 
K- Yeah, to keep away the evil spirits. Yah, to ward off the evil spirits. 
B- And she fell from the roof? 
K- From the roof yeah. So to avoid future accidents.. 
B- Oh ha, my room is on the top ha ha! 
K- Oh yeah, so one lama adviced him to have this Dur ceremony done for four 
days. Otherwise it seems more misfortunes are waiting for the family hi hi. 
B- O.k. I'll ask him, thank you. 
<- O.k. ha ha! Here, where do you stay? 
B- I stay in Kalsang. 
v- Oh yeah? Now also? Now? 
B- Now, yeah, yeah. 
C- Oh, I see, very good ha. And how many days you will stay in Dharamsala? 

B- Eh.. well, I think., maybe until half of april. 
1 •',- Oh, so you have long time left, very good. 
B- Yah. 

- Oohkay..! 

Na afscheid genomen te hebben, verliet ik enigzins uitgeput na dit 
ïerverende gesprek het klooster weer. Ditmaal echter met het cassettebandje als 

een kostbaar juweel onder mijn arm geklemd. Oef, dat was dat. Het onderzoek 
I egon vorm te krijgen. Dit eerste gesprek met Karma Lhundup kan voor mijn 
onderzoek gerust een "dialogic breakthrough" genoemd worden. Achteraf was 
het misschien zelfs wel een'life-changing dialogue".'91 

' amenvatting van enkele hoofdpunten 

- De dijbeentrompet wordt nog steeds door Tibetaanse ngakpa's van de 
Nyingmatraditie bij een ritueel genaamd Chö en het weermaken gebruikt. 

- De beste kangling wordt gemaakt van een vrouw, die in het kraambed is 
erleden. 

Chö is het doorsnijden van het ego, de bron van alle problemen. 

Door te blazen op de kangling roept men dakini's op om het eigen lichaam aan 
1 n te offeren. 

3oor de angst voor de dood op te roepen en te overwinnen, overwint men alle 
gsten. 
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BOEDDHISME EN ANIMISME 

In de komende hoofdstukken wil ik het gesprek met Karma Lhundup 
nader uitwerken. De dijbeentrompet wordt met name gebruikt bij rituelen, die 
gewijd zijn aan de Dharmaprotectors, bij regenrituelen, bij genezingceremonies, 
het raadplegen van orakels en als belangrijkste bij de Chö. In de speurtocht naar 
de herkomst van deze rituelen stuiten we nu op een schemergebied waar 
Boeddhisme en Bön, de oude animistisch-sjamanistische natuurreligie van 
Tibet, elkaar ontmoeten. 

Boeddhisme en Bön 

Net als bij eigenlijk alle orale tradities over de hele wereld, werd in de 
oorspronkelijke sjamanistische religie van Tibet het gehele universum als 
bezield door natuurkrachten in de vorm van goden en demonen beschouwd. In 
het ruige hoogland van Tibet, waar men maar al te vaak aan weer en wind is 
overgeleverd, wordt nog steeds gedacht dat men deze krachten beter te vriend 
kan houden. Religie, offerandes en magische middelen nemen dan ook in het 
dagelijkse leven een centrale plaats in, om op deze wijze ongeluk af te weren en 
de wens voor gunstige omstandigheden tot uitdrukking te brengen. De enige 
manier waarop het Boeddhisme in Tibet wortel kon schieten was door deze 
oorspronkelijke geloofswereld als het ware in takt te laten en te absorberen. De 
Tantrische vorm van Boeddhisme met zijn nadruk op transformatie bleek 
hiertoe het meest geschikt. Het bestaan van goden, geesten en demonen wordt 
door de lama's op uiterlijk nivo erkend, doch op innerlijk nivo als een projectie 
van de angsten van de waarnemer beschouwd en op geheim nivo in hun ware 
aard als leegte gezien. Sogyal Rinpoche illustreerde dit in een onderricht dat hij 
gaf over Chö-beoefening, waarbij hij zijn leraar Dudjom Rinpoche aanhaalde: 

Dudjom Rinpoche explains very clearly in a text called Richö that 
attachment and aversion, hope and fear are the demonic forces. When 
they become externalised or become kind of energy forces, they become 
what's called gyalpo and senmo. Even though they are within the mind, 
there are people for whom the mind becomes reality. For such people the 
demons become real. 

The extraordinary thing about the Tibetan Buddhist tradition is that it's so 
open. It does not deny that everything is possible. Everything is embraced, 
because Tibetan Buddhism is not just one approach, but many. The 
problem comes when we actually believe in these kind of spirits and 
things as if they are real. In that way we loose the Buddhist principle. In 
fact these phenomena are simply the projection of the mind. If you start 
taking them very seriously and start worshipping spirits then it goes 
against the principle of Refuge. This is very important. But also there are 
spirits that exist. There are spirit worlds.192 

Zo zien we dat het geloof in geesten een plaats heeft gekregen binnen het 
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Tibetaans Boeddhisme, maar dat wanneer men eenmaal toevlucht heeft 
genomen tot de Boeddha, Dharma en Sangha, men de aanbidding van geesten en 
andere niet-verlichte wezens dient op te geven. Voor de oorspronkelijke Bön-
religie was de enige manier om de komst van het Boeddhisme te overleven de 
aanname van een aanzienlijk deel van de Boeddhistische visie, zoals 
bijvoorbeeld de leer van de leegte. Zo hebben beide religies elkaar beïnvloed. 

Het feit dat het Tibetaanse schrift ontwikkeld is om Boeddhistische teksten 
uit het Sanskriet in het Tibetaans te vertalen, heeft ongetwijfeld een belangrijke 
rol gespeeld bij de door de komst van het Boeddhisme beïnvloedde reformatie 
van Bön. Dit blijkt bijvoorbeeld wanneer we de ontstaansmythe van het 
Tibetaanse volk bekijken. Hierin wordt verteld hoe in de oertijd, voordat de 
mensen bestonden, de Bodhisattva Avalokiteshvara een aapgod naar Tibet 
stuurde om te mediteren. Deze werd verleid door een heks, 'de Menseneetster 
van de Rotsen, die in Tibet als een bezetene te keer ging', en die met hem wilde 
paren. De aap wilde zijn celibaatsgelofte niet breken, maar de heks dreigde hem 
een andere heks te gaan zoeken om zich voort te planten, zodat het hele land 
met hun demonenkinderen bevolkt zou raken. De aap ging toen in conclaaf met 
Avalokiteshvara en besloten werd toe te geven aan de wensen van de heks om 
grotere ellende voor de levende wezens te voorkomen. Er werden zes apen 
geboren met verschillende karakteristieken en zij zijn de voorvaderen van de 
zes Tibetaanse stammen. Na drie jaar leefden er vijfhonderd apen. De oude aap 
ging toen naar de berg Meru alwaar hij van Avalokiteshvara vijf zaden van 
gewassen kreeg, van rijst, gerst, bonen, gierst en tarwe, zodat de apen steeds beter 
te eten kregen. Hierdoor werden hun staarten kleiner, leerden ze spreken en 
werden langzamerhand tot mensen, de voorvaderen van de Tibetanen.193 

De aap en de heks zouden samen in de vruchtbare Yarlungvallei van Tibet 
hebben geleefd, waar nog steeds de heilige grotten zijn waar ze hebben gewoond. 
Deze vallei is tevens de plaats waar de eerste Tibetaanse koning zijn paleis 
bouwde in 127 BC, het jaar waarnaar het begin van de Tibetaanse jaartelling later 
is teruggevoerd. Opvallend aan dit mythische verhaal is de sterke relatie tussen 
volk en landschap en de wonderlijke overeenkomst met de moderne 
evolutieleer dat de mens van de apen stamt. Tevens wordt verwezen naar de 
overgang van een nomadische samenleving naar een sedentaire met gebruik 
van landbouw. Padmasambhava refereerde aan deze mythe in zijn laatste 
woorden voor hij Tibet verliet om de Rakshasa-demonen in hun rijk te bekeren. 
Het verhaal van de aapgod en de heks, dat van pré-Boeddhistische oorsprong 
lijkt te zijn, blijft bestaan, maar heeft door de verwijzing naar de oorspronkelijke 
Boeddha-natuur een Boeddhistische inhoud en moraal gekregen. 

"Noble Prince, Tibetan Kings, ministers, and all people, listen to me. 
This snowy land of Tibet was not personally visited in the past by the truly 
and completely enlightened Shakyamuni. Tibet was not within his 
domain of conversion. At that time it was a country inhabited by animals. 

When 'the Blessed One was about to pass into parinirvana, he gave a 
prophecy to the bodhisattva Avalokiteshvara and blessed him. 
Avalokiteshvara then sent an emanation of his mind, a monkey 
bodhisattva, to Tibet. Simultaneously Tara Goddess sent an emanation of 
herself as a rock demoness to Tibet. These two became the father and the 
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mother, whose offspring multiplied into the Tibetan race. 
Since the father of the Tibetans was a monkey, they are restless and 

gullible. Since their mother zoas a rock demoness, they have little 
compassion, are fond of misdeeds, and dislike the Dharma. Fortunately, 
their parents were emanations of the Great Compassionate One and Tara. 
Otherwise Tibetans would be incorrigible".,94 

Er is een gezegde in Tibet dat stelt dat goden, demonen en mensen 
allemaal dezelfde houding hebben. Alledrie bewegen ze zich binnen het cyclisch 
bestaan, streven naar genot en vermijden pijn, kunnen een goede behandeling 
waarderen en reageren negatief wanneer iemand ze kwaad doet. Alledrie dienen 
ze daarom gelijk behandeld te worden. De Boeddhistische ngakpa's, die de 
kangling hanteren, zijn de rituele specialisten op dit gebied van de door goden en 
demonen bezielde natuur. Zij lijken de rol van de Bönsjamanen te hebben 
overgenomen. Verhaald wordt hoe Padmasambhava in zijn toornige vorm als 
Dorje Tröllo gezeten op de rug van een zwangere tijgerin door Tibet trok om 
daar de Böndemonen te bezweren.195 Hij onderwierp ze en liet ze een eed 
afleggen voortaan het Boeddhistische Dharma te beschermen in ruil voor de 
erkenning van hun bestaan en offerandes. Deze elementaire natuurkrachten 
worden "Dharmapala's" genoemd. Zij behoren tot de categorie der "samaya-
gebonden beschermers". De beschermers zijn een bepaalde energie, die nadat de 
beoefenaar in de aard van de yidam is geïnitieerd, ervoor zorg dragen dat 
wanneer de initiant misbruik maakt van de Dharma, de persoon in kwestie een 
lesje wordt geleerd, zodat hij weer op het pad geraakt.196 Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de Dharmapala's en de locapala's; beschermers van 
de Dharma en die van een bepaalde plaats. 

Net als in het animisme, "the belief in spiritual beings" , wordt ook door 
de Tibetaans-Boeddhisten verondersteld dat iedere plaats en iedere tijd zijn voor 
de meeste mensen onzichtbare gestalten kent, die de energie hiervan 
domineren. 1 9 7 Hierover wordt zowel gesproken in termen van entiteiten of 
wezens als in meer abstracte termen als energetische krachten. Opvallend is dat 
de krachten van beneden vooral met plaats verbonden zijn en die van boven 
met tijd. De mens staat bloot aan beïnvloeding van boven en beneden, maar 
oefent op zijn beurt door de interdependente wisselwerking ook weer invloed op 
zijn omgeving uit. Bewust of onbewust is er het contact met onzichtbare 
elementaire krachten in de omgeving, die hun weerspiegeling hebben in de geest 
en vice versa. 

Invloed van zon-, maan- en sterrekrachten 

De krachten van boven worden vooral bestudeerd in de astrologie. 
Astrologie is een belangrijke tak van studie in de Tibetaanse traditie en is nauw 
verbonden met de medische wetenschap. In Dharamsala is zelfs een medisch-
astrologisch centrum. De gespecialiseerde opleiding tot astroloog duurt daar vijf 
jaar. Verondersteld wordt dat net als plaatsgebonden krachten de planetaire 
krachten soms een demonisch effect ("dön") kunnen hebben. In hun reis door 
ruimte en tijd kunnen ze een verduisterend effect hebben en degene die erdoor 
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getroffen wordt kan slachtoffer worden van epilepsie, paralyse, aanvallen van 
plotselinge bewusteloosheid.1 9 8 Dit wordt middels de gewone medicinale 
geneeskunde als moeilijk geneesbaar beschouwd, hier dienen mantra's en 
speciale rituelen toegepast te worden. Dan worden de ngakpa's ingeschakeld die 
dus ook een goede kennis van de sterren dienen te hebben. 

Het astrologisch systeem is gebaseerd op een maankalender en een 
dierenriem met twaalf tekens, die gecombineerd met de vijf elementen een 
zestigjarige cyclus te zien geeft; ongeveer de duur van één mensenleven. In de 
Nyingmatraditie zijn de belangrijkste dagen van de maand de tiende 
(Padmasambhavadag) en de vijfentwintigste (Dakinidag) dag, ofwel tien dagen 
na nieuwe maan en tien dagen na de volle maan, waarbij de wassende maan 
mannelijk wordt genoemd en de afnemende maan vrouwelijk. Op deze dagen is 
het voor iedereen die een samayagelofte heeft afgelegd zaak om een "tsok-offer" 
te doen. "Tsok" betekent "verzameling" en bij dit ritueel, waar naast mentale 
ook materiële offerandes worden gebracht, verzamelt zich de Sangha van 
beoefenaars en worden middels invocaties boeddha's, bodhisattva's, lama's, 
yidams, dakini's en protectors opgeroepen om deel te nemen aan het offerfeest. 
De Dzogchenmeester en Chö-beoefenaar Namkhai Norbu Rinpoche zegt dat het 

oed is om juist op deze dagen een offerande te doen, omdat de maanstand 
samenhangt met het subtiele energiesysteem van winden, druppels en kanalen. 
Zo wordt er dus telkens weer nadruk gelegd op de correspondenties tussen de 
"binnenwereld" en de "buitenwereld". 

Hoewel van alle Tibetaanse dokters verwacht wordt dat ze enige kennis 
n de astrologie hebben, zijn niet alle astrologen dokters. Het Boeddhistische 

gebruik van de astrologie bestaat onder meer uit het maken van een 
geboortehoroscoop, waarbij men uit de constellatie der sterrenbeelden een 
bepaalde karmische potentie af kan lezen. Met behulp van deze kennis kan men 
als het ware de goede zaden stimuleren en de kwalijke neigingen onderkennen. 
Op sommige dagen in het jaar is de karmische potentie van al het handelen 

?rsterkt, zoals op de vier feestdagen waarop gebeurtenissen uit het leven van 
Shakyamuni Boeddha worden herdacht; zijn verlichting en sterfdag, de dag 
waarop hij voor het eerst de Dharma verkondigde, de eerste volle maan van het 
nieuwe jaar, en de dag waarop hij zijn moeder uit de hemel bevrijdde. Gezegd 

ordt dat op deze dagen de karmische effecten van het goede en slechte 
handelen met honderdmiljoen keer vermenigvuldigd worden. Gedurende een 
maaneclips worden de effecten van het handelen duizend maal versterkt en 
s edurende een zoneclips tienduizend keer.199 Het zal duidelijk zijn dat op al die 
c igen het doen van religieuze oefeningen, zoals het tsokoffer, benadrukt wordt. 

aatsorakel 

"Losar" is het Tibetaanse nieuwjaar en waarschijnlijk het belangrijkste 
feest van de Tibetanen. Het valt op de eerste nieuwe maan van februari en het is 
voor de Tibetanen zoiets als nieuwjaar, kerstmis, sinterklaas en jarig zijn in één. 
Zoals gezegd vinden dan in Dharamsala de openbare Dalai Lamalessen plaats. 

Gedurende deze tijd wordt ook ieder jaar het "Staatsorakel van Nechung" 
;raadpleegd. Voor allerlei zaken worden door Tibetanen aan lama's divinaties 
jvraagd of orakels geraadpleegd en er zijn vele verschillende methoden. Wat 
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het Boeddhistisch gebruik hiervan betreft, laat het duidelijk invloeden van de 
oude sjamanistische volksreligie zien. Zelfs de hervormde sekte der Gelugpa's 
bleek niet bestand tegen de kracht die van deze praktijken uitgaat. Het 
Staatsorakel wordt nog steeds bij belangrijke zaken door de Tibetaanse regering 
geraadpleegd. 

Gedurende het ritueel gaat het speciaal hiervoor opgeleidde orakel in 
trance, zodat de beschermer Dorje Drakden zich via hem kan manifesteren. Vlak 
voor de diepste trance blazen twee monniken met ieder een dijbeentrompet hard 
in een oor van het medium om deze protector op te roepen. Het medium gaat 
dan woest dansen met een hoed op het hoofd van meer dan dertig kilo, die hij in 
normale toestand niet op zijn hoofd zou kunnen houden. De omstanders 
houden vol ontzag de adem in en deinzen achteruit, wanneer het medium met 
zijn zwaard zwaait. Wanneer hij begint te spreken maken verscheidene 
monniken notities. Meestal spreekt hij, zoals dat bij orakels gebruikelijk is, in 
zeer cryptisch taalgebruik, dat later dan geïnterpreteerd dient te worden. 
Wanneer het medium terugkomt uit zijn trance is hij meestal geheel uitgeput 
en weet niets van hetgeen gedurende de trance is voorgevallen.200 

Er wordt over het algemeen gezegd dat trances de levensspanne verkorten 
en het is dan ook geen baantje dat men vrijwillig verkiest. Men wordt hiervoor 
vaak tegen wil en dank uitgekozen. Wil men echter als medium kunnen dienen, 
dan moet men eerst een purificatieproces doorlopen en een aspekt daarvan is de 
confrontatie met het uit het bewustzijn verdrongene, dat de vorm aan kan 
nemen van datgene wat in die specifieke cultuur als negatief of kwaadaardig 
geldt. Het idee is dat bij het reinigen van de psychische kanalen eerst datgene 
naar buiten komt dat ze verstopt, dus verduisteringen en negativiteit. 

Dit vindt ook bij het "normale" meditatieproces plaats. Lama's 
waarschuwen hun leerlingen ervoor gedurende deze fase op de weg naar 
verlichting niet ontmoedigd te raken. Door de Tantrische oefeningen wordt de 
verwerking van oud karma versneld, zo stellen zij. Hierdoor kan men plotseling 
ziek worden, overvallen worden door gevoelens van droefheid, onheus 
bejegend worden, door vrienden verlaten worden of hallucinaties krijgen en 
dergelijke. Men kan het idee krijgen gek te worden en overweldigd worden door 
gevoelens van eenzaamheid, door alles en iedereen in de steek gelaten te 
worden. In feite is het echter ego dat in de steek wordt gelaten en begint men zich 
de afwezigheid van een "ik" te realiseren. Het geestelijk pad is dus niet van 
gevaren ontbloot, integendeel, daarom is begeleiding van een ervaren meester 
noodzakelijk. Langzaam maar zeker worden alle valse zekerheden uitgehold, de 
tak waar men zich aan vastklampt afgezaagd en komt men zonder beschutting in 
de lege ruimte te staan. Wanneer men tijdens dit proces van ontmaskering van 
illusies zijn spirituele ambities opgeeft, zal men er niet veel beter van worden. 
De vergelijking die Sogyal Rinpoche daarvoor gebruikt is die van iemand, die 
zich jaren (levens) lang niet gewassen heeft en dan in eerste instantie onder de 
douche veel vuiler lijkt te worden. Ophouden met oefenen in het midden van 
het proces is als het uitdraaien van de kraan, terwijl je je net ingezeept hebt. 

Potentiële mediums beschikken over een bepaalde gevoeligheid waardoor 
het verwerkingsproces van karma sneller plaats kan vinden en daardoor ook 
dramatische vormen aan kan nemen. In Tibet bestond een heel netwerk van 
mediums over het hele land verspreid, waarvan het Staatsorakel van Nechung 
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wel het belangrijkste was. Zeker in politiek opzicht, want vanaf de zeventiende 
eeuw bestaat er een speciale relatie tussen dit orakel en de Dalai Lama. Dit uit 
zich onder meer wanneer Dorje Drakden zich via de trance van het medium 
manifesteert. Dan eist hij van iedereen totale onderworpenheid en respect, maar 
buigt hij voor een beeld van Padmasambhava, die hem beteugelde en voor de 
Dalai Lama. Deze laatste biedt hij dan de witte sjaal (kata) aan. Halverwege de 
veertiger jaren, toen de burgeroorlog in China nog in volle gang was, wees het 
Staatsorakel al op het gevaar dat uit het oosten dreigde. Niets wees verder in die 
tijd op een Chinese inval en de Tibetaanse regering, die grote verdeeldheid 
kende, sloeg de waarschuwingen in de wind. Steeds vaker wees het orakel echter 
op het gevaar en in 1959 vluchtte de Dalai Lama verkleed als eenvoudige 
monnik op advies van het orakel naar het zuiden, naar India. Het medium is 
hem korte tijd later gevolgd. In Dharamsala leefde hij in een kopie van het 
Nechungklooster, dat daar is opgebouwd te midden van de gebouwen, die 
dienen als zetel voor de Tibetaanse regering in ballingschap. Inmiddels is het 
toenmalig medium overleden en opgevolgd door een nieuw vehikel voor Dorje 
Drakden.201 

Beschermers 

Uit het voorafgaande dient men niet te concluderen dat het zichzelf 
visualiseren in een boeddhavorm hetzelfde zou zijn als bezeten raken door een 
beschermer of protector. Integendeel, het medium visualiseert zich voor de 
trance juist in een toornige boeddhavorm om zo de komst van de Dharmapala 
beter te kunnen verwerken. Zo visualiseert het medium van het Staatsorakel 
zich voor zijn trance in de vorm van Hayagriva, een toornige vorm van 
Padmasambhava. Het was namelijk in de vorm van Hayagriva, de "Koning met 
de Paardenek", dat Padmasambhava de uiterst moeilijk te temmen Gyalpo Pehar 
onderwierp. Hij gaf hem de naam Dorje Drakden en stelde hem aan als protector 
van het Samyeklooster, het eerste klooster van Tibet. Samye heeft als 
nevenklooster Nechung, de plaats waar het medium van het Staatsorakel zetelt. 
Het is dus niet zo dat bij de offerrituelen aan de protectors er telkens mensen in 
trance gaan, maar wel worden zij door de lama's benaderd in een toornige 
boeddhavorm. Er is dus wel een relatie tussen de toornige boeddhavormen en de 
protectors, maar zij zijn zeker niet hetzelfde.202 

Deze relatie heeft tevens te maken met het verbond dat indertijd door 
Padmasambhava gesloten is met de wilde geesten en demonen van Tibet. 
Wanneer men deze krachten in de gewone vorm zou benaderen, dan zouden ze 
niet erg onder de indruk zijn, maar door de vorm aan te nemen van 
Padmasambhava of een toornige yidam worden zij herinnerd aan het verbond, 
waarbij zij in ruil voor offerandes en erkenning van hun bestaan beloofd hebben 
de Dharma en haar beoefenaars te beschermen. Over het algemeen worden aan 
de Dharmapala's zaken geofferd als bloed, vlees, alcohol en de zogenaamde 
"gouden drank". Uiterst belangrijk is ook het offer van zogenaamde torma's. 
Letterlijk betekent "torma" zoiets als "wegwerpen" ("to throw away"). Het zijn 
kegelvormige figuren gekneed van deeg, waarin men zijn eigen negativiteit 
projecteert en dit middels de offerande aan de beschermers zuivert. Van belang 
hierbij is ook het zogenaamde "restoffer". Dit is een offerande aan al die wezens, 

139 



die niet in de tijdens het ritueel geschapen mandala zijn uitgenodigd, maar ook 
zij dienen dus niet vergeten te worden. Dit offer wordt dan uit de tempel 
gedragen en gedeponeerd op een schone plaats, die meer dan zeventig passen 
van het altaar afligt. 

Door het brengen van de offerandes wordt door de beoefenaars het deel 
van de belofte van Padmasambhava aan de beschermers vervuld. Vervolgens 
worden de beschermers dan aangespoord om zich aan hun deel van de gelofte 
van het verbond te houden. Zo wordt dus tijdens het beschermersritueel het 
oorspronkelijke verbond, dat Padmasambhava met hen aanging, door de 
beoefenaars vernieuwd en herbekrachtigd. Opvallend hierbij is dat, terwijl men 
bij gebeden die gericht zijn aan de boeddha's altijd uiterst vriendelijk en nederig 
hen om hulp vraagt, dit bij de beschermers niet zo veel zin heeft. Zij dienen 
gecommandeerd te worden, voordat ze tot actie over gaan. Daarom is het ook zo 
belangrijk dat men zich eerst in een toornige yidam visualiseert voordat men de 
beschermers benadert, anders zullen ze niet luisteren en mogelijk juist 
geïrriteerd raken. Niet alle beschermers zijn namelijk ook boeddha's. 
Sommigen zijn in Dharma geïntereseerd en andere weer niet. Ze bestaan in alle 
soorten en maten, en hebben hun eigen hiërarchie, waarbij gesproken wordt 
over generaals en ministers etc.203 

Alle verschillende scholen van het Tibetaans-Boeddhisme doen aan 
beschermersverering, waarbij bij de ene school de ene beschermer belangrijker is 
dan de andere. Ook zijn sommige protectors streekgebonden en kennen 
sommige kloosters en ook bepaalde families hun speciale eigen protectors. 
Tijdens de rituelen worden ze opgeroepen middels mantra's, mudra's en 
dijbeentrompetgeschal. De muziek, die men hun offert, is woest en ruig met 
bekkengekletter, luide trommels en grote hoorns. De zang is over het algemeen 
snel en dwingend, kortom uiterst krachtig. Dit laatste geldt ook voor hun 
iconografie. De beschermers worden zo angstwekkend mogelijk afgebeeld en 
beschreven. Ze zwaaien met lijken, dragen benen versierselen, hebben 
monsterlijke koppen en drinken uit schedels gevuld met bloed. Sommigen van 
hen, zoals mGon dmar rkangling can ("de rode Gonpo, die een dijbeentrompet 
bezit"), houden een dijbeentrompet in hun hand.204 

Filling the sky, earth, and the space in between, let passionate 
melodies, bone trumpets, and cymbals resound!... To give delight to the 
Protectors of Religion and their followers, offer beautiful brilliant music, 
like the roar of a thousand thunders'. 205 

Ekazati (afb. 14) is de belangrijkste protector van de Nyingmaschool en 
speciaal ook verbonden met de Dzogchenlijn. Ook de overdrachtslijnen binnen 
de verschillende scholen hebben weer hun eigen protectors. Als een lama 
Dharmaonderricht geeft, vraagt hij hier dan ook altijd toestemming voor aan de 
protectors en de dakini's die waken over de zuiverheid van de leer, haar 
beoefenaars en haar overdracht. Dzogchen is onder meer in die zin uniek dat 
hier een vrouwelijke protector een primaire plaats inneemt. Dit wordt uitgelegd 
vanuit het belang dat "vrouwelijke energie" en het vertoeven in ruimtelijk 
gewaarzijn zo'n prominente plaats inneemt bij de Dzogchenmeditatie. Ekazati 
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wordt beschreven als de levenskracht van het universum, het oervrouwelijke in 
toornige vorm, de meesteres van mantra. Ze wordt afgebeeld met één oog, dat de 
non-dualiteit van Dharmakaya ziet, één tand dat het hart van het demonische 
(Mara) uitbijt en één borst, die de sublieme beoefenaars voedt met het nektar der 
onsterfelijkheid. In haar rechterhand zwaait ze met het lijk van een 
samayabreker en in haar linkerhand is soms een wolf afgebeeld. Ook heeft ze in 
haar gevolg vijfhonderd ijzeren wolven als handlangers. Ze is naakt met een 
tijgervel rond haar middel. Ze is een boeddhavorm, die zich heeft 
gemanifesteerd in de dimensie van de mamo's, één van de "acht klassen" van 
natuurwezens. 

De 'Acht Klassen' 

In de visie van de lama's zijn er vele nivo's van bestaan gevuld met 
allerlei wezens, waar wij ons normaal gesproken niet bewust van zijn en waar 
we geen contact mee hebben door de afwezigheid van gemeenschappelijk karma. 
Wanneer men zich nu op het pad van de meditatie begeeft, breekt men niet 
alleen uit de burcht van concepten, waarmee het "ik" zich heeft beschermd, maar 
vindt er door het zich afwenden van de materiële wereld ook een keerpunt in de 
ontwikkeling van het karmische proces plaats. Wanneer men zich zo openstelt 
voor onbekende geestelijke krachten en deze met concentratie en devotie 
oproept, dan is het mogelijk dat er ook inderdaad een antwoord komt en men zo 
in contact treedt met dimensies van bestaan, die voor iemand die al zijn energie 
richt op het maken van een wereldlijke carrière en het verwerven van materiële 
bezittingen gesloten blijft. Zo'n persoon heeft eenvoudigweg een ander karma. 
Een beoefenaar van de meditatie echter zal door het tot rust brengen van zijn 
discursieve geest en het zich afwenden van het grof stoffelijke vroeg of laat 
gewaar worden van subtielere energieën en sferen in zijn lichaam, alswel als in 
de omgeving daarbuiten. 

In de Boeddhistische visie is de hele wereld een samenspel van wederzijds 
afhankelijke oorzaken en condities. Het pad bestaat uit een bewustwording 
hiervan. Naarmate de bewustwording van onderliggende oorzaken steeds 
subtieler wordt, wordt men ook gewaar van andere dimensies van bestaan, die 
gevuld zijn met voelende wezens. Hoewel de meeste mensen zich hier niet 
bewust van zijn, oefenen deze wezens toch invloed uit op het leven van alledag. 
In de Tantrische teksten wordt vaak gesproken over acht klassen van dergelijke 
wezens, die dan weer onderverdeeld worden in honderden subklassen. De acht 
hoofdklassen zijn die van de Deva's, de Yama's, de Mamo's, de Rudra's, de Dza, 
de Gyalpo, de Yaksha's en de Nagas. Er wordt gezegd dat deze wezens over het 
algemeen machtiger zijn dan de mensen en wanneer men niet in harmonie met 
hen leeft, kunnen ze behoorlijk lastig worden en allerlei obstakels en rampen 
veroorzaken. 

Door mededogen bewogen hebben zich daarom verlichte wezens in de 
dimensie van deze acht klassen gemanifesteerd om de negatieve energie te 
bedwingen. 2 0 6 Dit zijn de geestelijke beschermers die in de rituelen worden 
aangeroepen. Zij domineren de wereldlijke beschermers en hebben een 
brugfunctie tussen de beoefenaars en deze acht klassen van externe energie. Dit 
verklaart ook de vreemde vorm van sommige beschermers. Van verlichte 
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wezens wordt gezegd dat ze vormeloos zijn, maar dat ze zich in iedere vorm 
kunnen manifesteren en daarom nemen ze in dit geval de vorm aan van de 
wezens, die ze domineren. Zo wordt Yamantaka, hetgeen "Vernietiger van de 
Heer van de Dood" betekent, bijvoorbeeld afgebeeld met een blauwe stierenkop, 
omdat de klasse van de Yama's (Tib. Shrinje), "de geesten, die over de dood 
regeren", er voor de Tibetanen ook zo uit zien. 

De Deva's (tib. Lha) zijn de machtigste van de acht klassen en een soort 
wereldlijke goden. De Mamo's worden beschreven als een groep gevaarlijke 
vrouwelijke demonen, die zakken dragen gevuld met allerlei ziektes. Wanneer 
zij verstoord zijn, kunnen ze ook oorlogen tussen de mensen veroorzaken. Om 
dit te voorkomen manifesteerde de Koningin der Dakini's, Vajrayogini, zich in 
de dimensie der Mamo's als Ekazati. Wanneer er problemen met de Mamo's 
zijn, richt men zich tot Ekazati, zoals men zich ook tot het hoofd van een land 
richt, wanneer er problemen tussen twee volkeren zijn en men niet probeert de 
geschillen met iedere inwoner afzonderlijk op te lossen. De Rudra's of Mara's 
(Tib. bDüd) zijn een soort demonen, die allerlei obstakels kunnen veroorzaken. 
De Yaksha's kunnen pest veroorzaken. De Gyalpo's zijn arrogante aardgeesten, 
die wanneer geprovoceerd, krankzinnigheid kunnen veroorzaken. Zij gelden 
ook als zijnde de overleden geesten van spirituele beoefenaars, die weliswaar 
geestelijke kracht bezaten, maar van het pad naar verlichting zijn afgeweken en 
gevallen zijn voor de verlokkingen van het hebben van macht. Zij hebben het 
vermogen zich te manifesteren in de dromen van spirituele beoefenaars in de 
vorm van lama's, die zeer elegante leringen onderwijzen. Het betreft hier echter 
dwaallichten, waar de beoefenaar voor dient te waken en die deze dient te leren 
onderscheiden van de werkelijke leringen door vooral te letten op het gevoel dat 
hij bij de droom heeft. De klasse van de Dza wordt verantwoordelijk geacht voor 
het veroorzaken van kanker. Zij worden gedomineerd door de machtige Dza 
Rahula (afb. 15), ook één van de belangrijkste Dzogchenprotectors. Hij wordt 
afgebeeld met een onderlichaam als een slang, zijn lichaam is bezaaid met ogen, 
waarvan gezegd wordt dat het sterren zijn, en hij heeft een pijl en boog in de 
handen. Hij regeert ook over de krachten, die met andere planeten dan de aarde 
worden verbonden.207 

Dan zijn er ook nog de Naga's (Tib. Klu). Zij zijn vooral watergeesten of 
op laagliggende plaatsen te vinden onder stenen en bomen. Ze nemen meestal 
de vorm aan van kikkers, slangen en andere reptielen. Ze kunnen psychische 
wanorde veroorzaken en met name ook huidziektes, exceem en lepra. Zij 
kennen allerlei soorten en maten en de koningen onder hen staan bekend als 
bewakers van allerlei schatten, zoals ook terma's, net zoals wij in het Westen 
ook het beeld kennen van de draak, die de schat bewaakt. Tibetaanse lama's 
noemen Nederland met al haar water wel het land van de Naga's en ze zeggen 
dat het daarom ook zo'n rijk land is. Wanneer we denken aan de aardgasbel en 
de handel die we over de rivieren en de zee kunnen drijven, dan lijkt dit nog 
niet eens zo'n gekke gedachte. 

Een speciale groep van Naga ' s zijn de z o g e n a a m d e 
"grondeigenaargeesten", de Sadak. Deze ambivalente wezens die voortkomen uit 
de préBoeddhistische Böncosmologie zijn zeer aan hun plaats gehecht. Van hen 
wordt gezegd dat wanneer andere wezens hun grondgebied binnenkomen, ze 
gemakkelijk geïrriteerd kunnen raken. Volgens Karma Lhundup's leraar Yeshe 
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Dorje Rinpoche kunnen deze Sadak psychische verwarring veroorzaken bij 
spirituele beoefenaars wanneer ze in diepe meditatie verkeren.208 Voordat men 
een groot ritueel begint, doet men dan ook offerandes aan de beschermers en 
deze wezens, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van torma's, om hen om 
toestemming te vragen het land te gebruiken. Doet men dit niet en gaat men 
zomaar in de grond graven, een huis bouwen of een ritueel houden, dan zullen 
de zwakkere geesten van die plaats hieronder lijden, terwijl de sterkere onder 
hen voor obstakels en nachtmerries zorgen. Een dergelijke van groot respect 
voor de natuur getuigende visie heeft in Tibet eeuwenlang een ecologisch 
evenwicht tussen mens en natuur geschapen, zoals we dit nu nog steeds in 
Bhutan kunnen aantreffen. De komst van de Chinezen heeft dit in Tibet totaal 
verwoest. De mineraalrijke bodem wordt uitgeput, bossen worden gekapt en 
chemisch en nucleair afval gedumpt. Een doorn in de ogen van de Tibetanen. 

Dit conflikt tussen een materialistische visie, waarbij de mens het 
eigendom over de natuurlijke hulpbronnen naar zich toe heeft getrokken en een 
geestelijke visie, waarbij men niet-menselijk eigendom veronderstelt, kunnen 
we ook zien bij de confrontatie tussen de op winstbejag gerichte moderne 
maatschappij en de indianen in Amerika of de Aboriginals in Australië. 
Namkhai Norbu Rinpoche wijst op de kortzichtigheid en het antropocentrisme 
dat schuilt in het denken in termen van economische winst.209 Hij geeft als 
voorbeeld dat een groep mieren kan denken dat ze eigenaar van de grond zijn en 
een groot nest gaan bouwen. Dat is gerechtvaardigd vanuit hun visie. Als dit nu 
echter net in de tuin van een mens blijkt te zijn, lopen ze het risico door deze 
mens verpletterd te worden. Op dezelfde wijze kan de mens denken eigenaar 
van de grond te zijn, terwijl er in feite een groep machtiger wezens is, waar de 
mens zich met zijn beperkte blik niet van bewust is, die er net zo over denken en 
die getergd door het menselijk handelen hen een hoop last kan bezorgen. Het 
offerritueel aan de beschermers en de "acht klassen" van wezens heeft het 
karakter van het sluiten van een overeenkomst tussen de mensen en de 
natuurgeesten, die geschiedt in de geest van het betuigen van een wederzijds 
respect voor eikaars aanwezigheid. Lama's spreken daarom hierover als een 
vorm van "environmental healing". 

Van sommige geesten wordt echter gezegd dat ze de mensen zeer slecht 
ezind zijn. Die laten zich niet afkopen door een offerande. Zulke plaatsen staan 

bekend als "ruig" en worden door de mensen gemeden. Zoals we zullen zien 
zijn juist dat soort plaatsen aantrekkelijk voor de meesters van de Chö. De 
gewone Tibetaan waagt het echter niet dergelijke staaltjes van heldenmoed uit te 
proberen. Hij probeert zich vooral te beschermen tegen al het duistere en 
ongewisse. Naast de hierboven beschreven goden, geesten en demonen bestaan 
er nog die krachten die leven in de bergen, in de bomen (Nyen), bij de poort van 
de tent, in de keuken, bij de haard en ook die krachten die iedere persoon 
afzonderlijk weer met zich meedraagt, zoals bijvoorbeeld in zijn hart, onder zijn 
oksels, op zijn schouders (links: Phola, rechts: Drala) en op zijn hoofd.210 Tegen 
de negatieve invloeden hiervan tracht men zich te beschermen door naast de 
juiste gedragscodes in acht te nemen, alle mogelijke religieuze beoefeningen te 
doen en bijvoorbeeld ook door amuletten te dragen. Opvallend zijn de 
amuletten waarop een schorpioen staat afgebeeld (afb. 16). Terwijl dit eigenlijke 
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een symbool voor de negatieve krachten is, dient het hier als protectie tegen 
negatieve krachten. Hier lijkt dus een soort homeopathisch principe werkzaam. 
Ook Guru Dragpo, een toornige vorm van Padmasambhava kan men herkennen 
doordat hij een schorpioen in zijn linkerhand houdt, waarmee hij het kwade 
bezweert. In zijn handen vormt de schorpioen als het ware een inenting tegen 
negativiteit. 

Windpaard 

Eén van de meest bekende en opvallende manieren om ongeluk af te 
weren en gunstige omstandigheden te scheppen is het "Wekken van het 
Windpaard". Er wordt gezegd dat men door het in evenwicht brengen van de 
elementen van lichaam, natuur en geest in contact kan treden met de "zelf-
existerende" energie van het universum, die dan met de geest wordt bereden als 
een paard en in Tibet daarom bekend staat als "Lung Ta", Windpaard. Het 
wekken van het Windpaard is het opwekken van de energie van "fundamentele 
goedheid" tot een wind van vreugde en kracht. Dit is gebaseerd op het 
onvoorwaardelijk vertrouwen in de oorspronkelijke goedheid van de natuur 
van de geest en de natuur van het universum, de afwezigheid van arrogantie, 
twijfel, gehechtheid en agressie, kortom de egoloze staat.211 Men zegt dat 
wanneer het Windpaard holt of hoog is, dat het dan goed met iemand gaat. Wij 
zouden zeggen het gaat hem voor de wind. 

Wanneer de energie van Windpaard echter laag is, of gebroken, dan wordt 
iemand geplaagd door voortdurende tegenslag. Men is niet in harmonie met de 
stroom van het leven, het ego verzet zich tegen de werkelijkheid en het gevolg is 
dat men bevattelijk wordt voor alle mogelijke soorten ziekten, negativiteit, 
kwaadaardige geesten en "don". Dön komen zeer plotseling. Terwijl alles goed 
gaat met je gaat, is het alsof het geluk je plotseling verlaat, ineens ben je in een 
slechte bui of heeft je grootmoeder je onterfd. Dön is een soort koorts die je ieder 
moment te pakken kan nemen en daarom volgens Trungpa Rinpoche vertaald 
zou kunnen worden als "bezetenheid". Wanneer onze aandacht en gewaarzijn 
voor één moment verslappen, glippen neurotische gewoontepatronen onze 
geest binnen, net zoals we een kou kunnen vatten wanneer we een das vergeten 
om te doen op een gure winderige dag. 

Dön means some sense of experience of something that exists 
around us which suddenly makes us unreasonably fearful or suddenly 
makes us unreasonably agressive...or horny and passionate.... It is a 
neurotic attack of some kind which is called dön. If we approach it from 
an external point of view, ... we could say that such spirits exist outside us: 
'the ghost of George Washington hits us, so we are inspired to run for 
presidency', or whatever. 2 1 2 

De beoefening van het Wekken van Windpaard geldt als een effectieve 
manier om weerstand tegen dön en ziektes op te bouwen en gunstige condities 
voor een gezond en gelukkig leven te scheppen. De meest bekende wijze om dit 
te doen is het offeren van de zogenaamde Windpaardvlag (afb. 17). Overal waar 
Tibetanen wonen kan men deze regenboogkleurige vlaggen zien wapperen in de 

146 



17. - Windpaardvlag voor voorspoed en geluk. 
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16. - Schorpioen-amulet voor het afweren van negativiteit. 
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wind, waardoor de gebeden en de invocaties van het Windpaard worden 
vermenigvuldigd en overal heen verspreid. Ze hangen niet alleen aan de huizen 
en tempels, maar ook op die plaatsen waar men geesten vermoed, zoals bij 
rivieren, bergen, kruispunten en eenzame bomen. In de invocaties op de vlaggen 
worden alle boeddha's en ook de goden die het toeval beheersen, opgeroepen om 
ziekte, boze dromen, kwade geesten, oorlog, dön, vervloekingen en alle 
mogelijke soorten onheil af te weren en de levenskrachten te sterken. Soms 
gooit men hiertoe ook, bijvoorbeeld bij aanvang van een reis, papiersnippers in 
de lucht met daarop de beeltenis van het Windpaard en de wens dat de reis veilig 
en voorspoedig moge zijn.213 De luide recitaties van het opwekken van 
Windpaard schudt de energieke waakzaamheid van een krijger wakker. 

Regenmakers 

Wc offer, filling all directions, as if sounds were cast to the four 
winds of the sky, the act of music: That which contains the sound 
produced in the Best of Limbs [the head i.e. the human-skull drum], and 
the supremely beautiful mind-ravishing sounds born from the thigh-bone 
[trumpet]. 2 1 4 

Terwijl in het Westen de mens zijn lot vooral heeft trachten te verbeteren 
door manipulatie van zijn materiële omgeving, heeft men zich in Tibet meer op 
de geestelijke ontwikkeling toegelegd. De gedachte hierbij is dat wanneer het 
individu in staat is om in vrede met zichzelf te leven, hij gemakkelijker in staat 
is dit ook met anderen te doen, hetgeen ook weer zijn weerslag heeft op de 
omgeving. Het besef van individuele verantwoordelijkheid voor het lot van 
andere zowel menselijke als niet-menselijke wezens staat daarbij centraal. 
Onverantwoordelijk handelen heeft consequenties, die niet alleen de persoon in 
kwestie treffen, maar ook zijn medemensen en zijn omgeving. Terwijl van het 
ontwikkelen van bodhicitta gezegd wordt dat het de grootste bijdrage aan het heil 
van de levende wezens is en dat het een positieve uitstraling op de omgeving 
heeft, geldt voor het egocentrische handelen het omgekeerde. Men zaait enkel 
meer verwarring. Als consequenties van een dergelijk onevenwichtige geest en 
het uit balans zijn van de elementaire energieën van zijn constitutie worden 
niet alleen ziektes, dön, ruzies, epidemieën en oorlogen genoemd, maar ook 
bijvoorbeeld het mislukken van de oogst en alle mogelijke natuurrampen, zoals 
droogte, aardbevingen, tornado's, vulkaanuitbarstingen, en noem verder maar 
op. Verondersteld wordt dat de mens zijn eigen agressie op deze wijze 
weerspiegeld vindt. Het is de tol van zijn karma. 

Zo verklaren Tibetaanse lama's bijvoorbeeld ook de Chinese inval in Tibet 
vanuit de gedachte dat dit de uitwerking is van het negatieve karma dat in het 
verleden gezaaid is, toen de Tibetanen zelf regelmatig als agressors ten opzichte 
van naburige volken optraden. Men steekt dus daarbij min of meer de hand in 
eigen boezem. Dit wil echter niet zeggen dat men uiterlijke lotsverbetering als 
volstrekt zinloos beschouwd of zegt dat armoede niet op te heffen is, omdat het 
de uitwerking van karmische zaden zou zijn. Sogyal Rinpoche waarschuwt voor 
een dergelijke gecorrumpeerde interpretatie van de karmische wetten van 
oorzaak en gevolg. Het staat in de Dzogchengeschriften bekend als "losing the 
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Action in the View".215 

Eén van de wijzen waarop getracht wordt in te grijpen in de spontane aard 
der natuurverschijnselen is het pogen invloed uit te oefenen op de 
weersomstandigheden. Van sommige lama's wordt gezegd dat ze als gevolg van 
hun vele eenzame meditaties en mantrarecitaties speciale psychische vermogens 
hebben ontwikkeld als bijverschijnsel van hun streven naar verlichting. Karma 
Lhundup refereerde al aan deze relatieve "siddhi 's" (spiri tuele 
verworvenheden), zoals telepathie, snelwandelen, het vliegen door de lucht, 
voorkennis en ook het beïnvloeden van het weer. Het hoogland van Tibet ligt 
voor het grootste deel boven de boomgrens en om te kunnen oogsten op de 
kwetsbare bodem valt lang niet mee. Er valt hier weinig regen en een enkele 
hagelbui kan de oogst verwoesten. De taak van de regenmaker was dan ook zeer 
belangrijk en in Tibet had vroeger iedere vallei zijn eigen regenmaker, die 
verantwoordelijk was voor het gebied. Zij prefereerden om in de zomer op de 
toppen van de heuvels en bergen te wonen, zodat ze de aankomende 

olkenpatronen goed konden bestuderen. De belangrijkste taak van de 
weermaker was de oogst te beschermen tegen hagel en voor regen te zorgen in 
geval van droogte. Bij succes kon hij dan rekenen op een gedeelte van de oogst, 
maar bij mislukking liep hij het risico gestraft te worden en een 
schadevergoeding te moeten betalen.216 

De belangrijkste instrumenten, die door de weermakers gebruikt worden, 
zijn naast de kangling, wiens klank al die demonen die een regenval 
tegenwerken dient te verjagen, de vajrascepter en vajrabel, de "phurba" of 
magische dolk, en de drum. Door aan het trommelvel te voelen als ware het een 
barometer en te luisteren naar de klank is een weermaker in staat om een op 
komst zijnde weersverandering te determineren. Een slap vel en een diepe klank 
\ ijzen op vocht in de lucht, terwijl een hoge klank en een strak vel erop duiden 
dat er voorlopig geen neerslag te verwachten valt. Ook wordt gebruik gemaakt 
\ n de in het Westen als "zingende schalen" bekend staande schalen, die van 
een legering van vijf verschillende metalen worden gemaakt. Deze worden dan 
met water gevuld, waarna men vervolgens de reflecties van de wolken in het 
water bestudeert. Wanneer een wolk in de vorm van een stupa uit het oosten 
verschijnt, dient men de Gyalpodemonen aan te roepen. Wanneer uit het 
zuiden wolken komen in de vorm van de haarlokken die de toornige goden 
dragen, dan houden de Mamo's regenval tegen. Wolken uit het westen in de 
vorm van een rood paard wijzen op invloed van de Tsan-demonen en wolken 
uit het noorden in de vorm van een bruine yak, wijzen erop dat de bDüd-
demonen een obstakel vormen. De specifieke rituele acties die de weermaker 
onderneemt hebben betrekking op het lezen van deze tekens. Ook leest hij 
daartoe zijn dromen. Ziet hij in zijn dromen een grote rivier, een vrouw die 
water schenkt, wilde dieren grazen of zichzelf in nieuwe kleren, dan is regen te 

rwachten. Droomt hij echter over een groot vuur, een leeg huis of een 
wanhopige bedelaar, dan zijn dit tekenen die droogte indiceren.217 

Toen ik Karma Thundup in Engeland weer tegen het lijf liep, kwam ook 
de Chö en het regenmaken weer ter sprake. Naar aanleiding van een foto van 
Veshe Dorje Rinpoche, waarbij deze met een zwarte doek in de lucht zwaait, 
vertelde Karma Lhundup me dat deze doek gemaakt dient te zijn van de als 
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tentdoek gebruikte huid van een yak. Niet zo maar een tentdoek, maar van een 
tent waarvan de bewoners één voor één allemaal gestorven zijn. Een dergelijke 
doek van een door demonen geplaagde tent wordt als buitengewoon krachtig 
beschouwd om te helpen bij het maken van regen. In dit fragment ben ik 
benieuwd naar de relatie tussen regenmaken en Chö: 

B- When you do Chö you call up also like the Protectors and the Eight Classes of 
beings? 
K- Yes sure, Eight Classes of beings are the most important beings for ngakpa-
tradition. Because it is through them that ngakpas either make rain or stop hail, 
or catch spirits. Yah, it is very important. 
B- Through the Eight Classes? 
K- Yes, Eight Classes. 

B- A lot of Chö practitioners are also involved in rainmaking? 
K- Yes, yes, Chö practitioners have very very amazing miraculous kind of feats 
they can perform. But even I, I don't have a clairvoience, I know that, but 
however the last three years it seemed I have some sort of clairvoyant power, 
clairvoyant thing. Because I seemed to be doing.., like I told you when the lama 
send the message I was just outside his cave, it took only one minute to call me 
ha ha ha. Something like that. 
B- Sort of auspicious 'tendrel'? (samenloop van omstandigheden) 
K- So these tendrel happens, yes, and you can almost feel what is going to happen 
and not going to happen. 
B- In the rainmaking they use the same yidam? (als in de Chö) 
K- In the rainmaking you use your own yidam whatever yidam your yidam is. 
And there is a very interesting thing about yidam, one time one of the disciples 
asked my lama in South India, now he is in Switzerland, "Rinpoche, what is... 
who is your yidam?" And he said: "How can I tell you my yidam? Do you know 
the meaning of yidam?" He says: "Yidam means mind-pledge". You know 
pledge? 
B- Hm Hm 
K- "Mind-pledge". He said: "Mind-pledge you keep in your mind, you don't tell" 
ha ha ha hi hi hi. 
B- Yeah, yeah, secret. 
K- He says: "When you tell, it is no more your yidam, it must be something else" 
ha ha ha hi hi. 

Door zijn vermogen zich in een toornige yidam te manifesteren en 
daardoor een intiem contact met de Dharmapala's te bewerkstelligen, die dan 
weer regeren over die geesten en demonen die de donder, de bliksem, wind, 
hagel en wolken bevolken, wordt de weermaker in staat geacht het weer te 
beïnvloeden. Zoals uit het eerste interview met Karma Lhundup bleek, werkt 
hij daarbij niet in zijn eentje, maar heeft hij de steun en het vertrouwen van de 
bevolking waarvoor hij zijn werk doet nodig. Later vertelde Karma Lhundup me 
echter ook het bijzondere verhaal over de nu vierentachtig jarige Shölpa Lama 
Gyurme Dorje. Het gebied waar deze Shölpa Lama in Tibet als regenmaker 
werkte was zo groot dat hij niet overal op tijd kon zijn. Daarom had iedere 
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familie in de regio zijn door hem gezegende kangling. In geval van nood konden 
ze die dan op de wolken richten en erop blazen. "That was enough. So you see 
the kangling is very powerful", zei Karma Lhundup. Recentelijk was er in 
Dharamsala zo'n kangling opgedoken, en Shölpa Lama had hem herkend. Dit 
lijkt echter zeer uitzonderlijk te zijn. Over het algemeen schijnt het simpelweg 
blazen op een met specifieke mantra's bewerkte kangling niet genoeg te zijn, 
maar dient de regenmaker een heel ritueel op te voeren. 

Alvorens met het eigenlijke ritueel te beginnen trekt de weermaker zich 
terug om zich te reinigen en de preparatiemantra's te doen. Zijn gedachten 
dienen puur te zijn en hij moet in de dagen voor de ceremonie afzien van het 
eten van vlees en knoflook, en ook van het drinken van bier. Ook de offerandes 
voor de godheden dienen zuiver en van de beste kwaliteit te zijn, anders zal de 
onderneming van de weermaker geen succes hebben. De weermaker zal dan een 
middels de astrologie gecalculeerd gunstig moment kiezen. Tevens zal hij een 
gunstige plek kiezen waar hij zijn invocaties, mantra's, mudra's en dans zal 
doen. Zo dient een ceremonie om regen te maken nooit op een geheel 
uitgedroogde plek gedaan te worden. Het beste is dit op de top van een berg te 
doen, waarvan op de hellingen bronnen ontspringen. In de bronnen leven de 
watergeesten, de Naga's. Wanneer zij ontstemd zijn doordat de mensen het 
water bevuild hebben, kunnen zij regen tegenhouden. De weermaker zal dan 
ook eerst offers brengen en deze bronnen purificeren om zo de medewerking 
van de Naga's te verkrijgen.218 

In het droge hoogland van Tibet wordt het maken van regen als veel 
moeilijker beschouwd, dan het tegenhouden hiervan. Wanneer regen of hagel 
tegengehouden moet worden, zal de weermaker over het algemeen proberen om 
de wolken een andere kant op te sturen. Het kan zijn dan ze dan terecht komen 
in het gebied van een minder krachtige en onervaren weermaker. 
Nebesky-Wojkowitsj geeft de volgende beschrijving van een methode waarvan 
gezegd wordt dat ze effectief is om hagel tegen te houden: 

At the beginning of the ceremony, the weather-maker invokes the 
"mistress of the cemetery, the black ferocious one", Dur khrod kyi bdagmo 
khros ma nagmo (Trama Nagmo), who is said to subdue all those demons 
ivho bring hail. Her face has three eyes, her right hand lifts upward a 
human skin, and she blows a thigh-bone trumpet which she holds in her 
left hand. Her body is covered with ornaments made of human bone. 
Having made reverence to this goddess, the weather-maker pronounces 
thrice the magic syllable "PHAT", and he blows subsequently three times 
his thigh-bone trumpet. Next he invokes the dBang sdud kyi mkha' 'gro 
ma (dakini), and after enumerating her attributes he exhorts her to make 
powerless the "masters of hail" (ser bdag), the "masters of lightning" (thog 
dbag), as well as the country gods, the gzhi bdag, and the gods of wind, 
who, too, might cause a hailstorm. Then the magician says HUM HUM 
HUM PHAT PHAT PHAT and blows once more his kangling. The 
weather-maker now invokes a number of other deities, among them 
the gZa' bdud kyi rgyalpo rahula, the ten. guardians of the world quarters, 
the mGur lha, the "eighteen hail-masters" (ser bag bco brgyad), and the 
particular gzhi bdag of his own locality. After enumerating the offerings 
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which are symbolically sacrificed to these divinities, and having 
pronounced thrice the magic spell PHAT, he blows again thrice the 
thigh-bone trumpet, and he finally invokes the "golden bodied Buddha 
Sakyamuni". 

Should the usual mantras prove of no effect, then the following 
magical formula should be recited: 
"OM VAJRABHARAHIKROTIKALIHARINISA the evil doers, all those 
who bring the hail, MARAYA STAMBHAYA NASHAYA HUM RAM 
PHAT - RO BHYO RAM TRAG RAM, the hail RAM be cut! DZVA LA 
RAM RAM PHAT!" And if even this strong mantra does not help, then 
the weather-maker should adress himself to the great merciful 
Bodhisattva Kasarpani and recite fervently the "six syllable prayer", the 
well-known OM MANI PADME HUM. 2 1 9 

Uit dit citaat blijkt wel hoezeer Boeddhisme en animisme in Tibet met 
elkaar verweven zijn geraakt. Zelfs de Dalai Lama en de Tibetaanse regering 
heeft altijd zijn eigen weermaker in dienst gehad. Beroemd is het verhaal over 
een weermaker, die niet in staat bleek te zijn om de tuinen van het paleis in 
Lhasa te beschermen tegen een hagelbui. Toen hij ter verantwoording werd 
geroepen beweerde hij echter onschuldig te zijn, daar hij al wat in zijn vermogen 
lag gedaan had en zei hij dat de goden kennelijk hiermee hun ongenoegen 
wilden laten blijken of de Tibetaanse regering wilden waarschuwen voor een op 
handen zijnd onheil. Om zijn magische kunsten te bewijzen vroeg hij om een 
zeef en een kom water. Terwijl hij mantra's zong, ging er geen druppel water 
door de zeef heen, pas toen hij weer stopte met zingen viel het water 

erdoorheen.2 2 0 

Ook in Dharamsala was een weermaker werkzaam. De reeds genoemde 
Ngakpa Yeshe Dorje Rinpoche was abt van het Nyingmaklooster en de Chö-lama 
van Karma Lhundup. Hij werd in 1926 in de Tibetaanse provincie Kham geboren 
in een familie van regenmakers. Op vijfjarige leeftijd werd hij herkend als 
incarnatie van Mingyur Dorje, een tijdgenoot van de vijfde Dalai Lama (1617-
1682). Na op vijftienjarige leeftijd uit een klooster te zijn weggelopen ging Yeshe 
Dorje een zwervend bestaan leiden en vond zo jaren later zijn leermeester de 
tertön Dudjom Rinpoche, die het hoofd van de Nyingmapa's was. Yeshe Dorje 
Rinpoche (afb. 18) deed vele jaren eenzame retraite in de grotten van Tibet. Hij 
vertelt in "The Rammaker" hoe het hem gedurende een droge periode met veel 
hongersnood lukte om regen te maken. Naburige dorpen hoorden over hem en 
hij werd uitgenodigd. Terwijl ook het strenge en wrede districtshoofd kwam 
kijken, begon Yeshe Dorje wat ongemakkelijk met zijn gebeden en offerandes: 

At my first attempt I could not make rain and got angry at myself 
because I really wanted to help those people. So I meditated and 
transformed myself into Troma Nagmo, the black dakini which is my 
principal yidam or meditational deity for all my practices including 
weather controlling. Then I called on the God of Water, Migon Karp. He is 
like the king, the owner, or master of the water. I shook the pond, briskly, 
over and over, calling on the King of Water to help. All at once a big 
white rock came out from the water. At first I was startled. Then I realized 
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18. - Yeshe Dorje Rinpoche maakt regen en wijst met phurba en kangling naar de 
wolken. 
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that now I was going to make the rain. I continued the ritual, made 
offerings, and saw a black cloud form directly over my tent. That cloud 
started to grow gradually, becoming bigger and bigger. Soon there was the 
sound of thunder. It rained and hailed heavily on both the villages and 
the entire district. 2 2 1 

Na zijn vlucht uit Tibet werkte Yeshe Dorje Rinpoche om aan de kost te 
komen jarenlang als regenmaker in Sikkim, waarna hij naar Dharamsala 
vertrok. Daar werd hij opgemerkt door de Dalai lama, die hem als weermaker 
aanstelde. Tevens werd hij gevraagd het Nyingmaklooster te bouwen, zodat alle 
verschillende tradities in Dharamsala aanwezig zouden zijn. 

Omdat het in Dharamsala erg vaak regent en er door de Tibetanen in 
ballingschap geen landbouw wordt bedreven, bestaat Yeshe Dorje Rinpoche's 
taak als weermaker er met name uit om te zorgen dat het droog blijft, wanneer er 
grote gebedsfestivals plaatsvinden. Hoewel ik hem zelf helaas nooit hiermee aan 
het werk heb gezien, vertelde de antropoloog Peter Gold, die ik in Dharamsala 
ontmoette, het verhaal dat het een jaar daarvoor vlak voor de jaarwisseling erg 
slecht weer was. Op de dag dat de Dalai Lama zijn lessen zou gaan geven en 
duizenden devote Tibetanen zich op het plein voor de grote tempel hadden 
verzameld, pakten de wolken zich weer dreigend samen boven Dharamsala. 
Plotseling hoorde Gold boven het geroezemoes van de mensen een 
dijbeentrompet schallen en daar zag hij Yeshe Dorje Rinpoche staan in diepe 
concentratie, heftig agerend tegen de wolken: "Dro, Dro!" "Ga weg, Ga weg!" 
Nogmaals richtte deze zijn kangling op de aanstormende wolken en ja hoor, de 
wind draaide en de wolken dreven weg, waarna de Dalai Lama rustig zijn lessen 
kon geven, zonder dat deze in het water vielen (kleurenblad 3). 

Het gebeuren had het scepticisme dat Gold altijd had gevoeld ten opzichte 
van de vermeende kwaliteiten van sommige lama's een wending gegeven. Hij 
vertelde dat de rest van de dag Yeshe Dorje zichtbaar van zijn succes genoot en 
zich gewillig met een triomfantelijke glimlach op het gelaat door de aanwezige 
toeristen liet fotograferen. Toen de volgende dag de Dalai Lamalessen weer 
waren afgelopen, brak het noodweer los en kwam Gold Yeshe Dorje opnieuw 
tegen, ditmaal echter verscholen onder een paraplu! Gold wees hem op het 
slechte weer, maar Yeshe Dorje schudde het hoofd en zei in plaats daarvan: 
"Good, good".222 Ingrijpen in natuurlijke omstandigheden wordt gezien als iets 
dat slechts dan geoorloofd is, wanneer hier een zeer goede reden voor is. Zodra 
deze reden verdwenen is, is het goed dat dingen weer hun natuurlijk verloop 
kunnen nemen en in dit geval dus dat de regenbuien, die in de lucht hingen en 
de energetische potentie waarvan zij een uitdrukking zijn, zich alsnog konden 
ontladen. Het hele verhaal had ik ongetwijfeld aan een toevallige samenloop 
van omstandigheden toegeschreven, ware het niet dat ik ngakpa Yeshe Dorje 
Rinpoche zelf heb mogen ontmoeten en hem aan het werk heb gezien bij de 
Chö- en Durceremonies. Een ontmoeting, die, zoals ik in een later hoofdstuk nog 
zal vertellen, al mijn preconcepties over wat er wel en wat er niet mogelijk is in 
deze wereld danig ondersteboven heeft gehaald. 

In de Dzogchentraditie wordt de natuur en het weer veelvuldig gebruikt 
als een metafoor om de Boeddhistische visie uit te leggen. Men "zit" als een berg 
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met een blik als een oceaan, de natuur van de geest is als de heldere hemel, 
terwijl gedachten vergeleken worden met de wolken, die de helderheid slechts 
tijdelijk kunnen bedekken. Ook in Nederland gebruiken we uiterlijke 
weersomstandigheden om ons innerlijk gemoed uit te drukken. We spreken 
over depressies, buien, mist in het hoofd, een zonnig humeur, donderpreken en 
bliksemacties. Mijn moeder spreekt zelfs wel eens over het hebben van een 
sneeuwhoofd; een lichte hoofdpijn die de komst van de eerste sneeuw met 
opvallende zekerheid voorspelt. Het moge duidelijk zijn dat uiterlijke 
omstandigheden zoals regen of zonneschijn onze geestestoestand kunnen 
beïnvloeden. 

Dat het omgekeerde ook mogelijk zou kunnen zijn, is iets dat we van alle 
volkeren, die in nauw contact met de natuur leven kennen, maar dat we met al 
onze rationaliteit gevoegelijk naar het rijk van de fabelen en het bijgeloof hebben 
verwezen. Ik wil niet beweren dat het inderdaad middels geestkracht mogelijk is 
om externe omstandigheden zoals het weer te beïnvloeden, dat kan ik niet 
bewijzen. Door echter te zeggen dat zoiets onmogelijk zou zijn, sluit men zich 
voor een open onderzoek af en komt men niet verder dan te stellen dat 
toevallige natuurverschijnselen geïnterpreteerd worden in een religieus 
begrippenkader van een cultuur, waarbij de rituele specialisten onder één hoedje 
spelen met de heersende klasse om zo de naïeve bevolking en wie weet ook 
zichzelf een rad voor ogen te draaien, of zoiets dergelijks. Hoewel het heel wel 
mogelijk is, dat dit in een gegeven situatie inderdaad het geval is en een 
dergelijke benadering allerlei inzichtelijke informatie over de sociale struktuur 
van een cultuur kan opleveren, loopt men hierbij toch ook het risico het kind 
met het regenwater weg te gooien en in een simplistisch rationalisme te 
vervallen. Men onderschat daarbij de kracht van het concentratievermogen van 
de menselijke geest. Hier wil ik enkel voor een open houding pleiten om het 
mogelijk onmogelijke, maar vooralsnog niet onmogelijk mogelijke te 
onderzoeken. 

In Tibet hebben de weermakers uit de oostelijke provincie Kham een 
goede reputatie. In deze provincie vinden we ook veel Dzogchenkloosters en de 
scholen die zich specialiseerden in de beoefening van de Chö. Ook ngakpa Yeshe 
Dorje Rinpoche kwam uit deze provincie en in Dharamsala was hij tevens de 
grote Chö-specialist. De Chö is speciaal ontwikkeld om de gehechtheid aan ego te 
doorsnijden. Het lijkt erop dat om middels geestkracht externe omstandigheden 
te kunnen beïnvloeden, men eerst zichzelf dient te bevrijden van de 
conditionerende werking van deze omstandigheden, zodat de rollen als het ware 
omgedraaid kunnen worden. 

Samenvatting van enkele hoofdpunten 

- In dit hoofdstuk heb ik een begin gemaakt om de relatie tussen Boeddhisme en 
animisme te schetsen. 

- We zien dan dat in de visie van het Vajrayana het universum in essentie leeg 
is, maar dat op een relatief nivo het scheppend potentieel zich manifesteert in de 
vorm van ontelbare wezens en verschijnselen. 
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- In het Tibetaans Boeddhistische universum zijn er zowel verlichte wezens 
zoals boeddha's, yidams, bodhisattva's en sommige dakini's en beschermers, 
maar ook vooral veel niet-verlichte wezens. Niet alleen mensen en dieren, 
maar ook een heel scala aan geesten, goden en alle mogelijke soorten demonen 
en natuurkrachten transmigreren in de samsarische werelden. Al deze wezens 
zijn in de geschriften tot in grote details beschreven en geclassificeerd. 

- De dijbeentrompet wordt met name door zwervende yogi's en ngakpa's 
gebruikt om deze krachten op te roepen en te manipuleren. 

- We hebben verder gekeken naar het gebruik van de kangling bij die rituelen 
waarin de nadruk ligt om een contact te maken met krachten uit de "externe" 
omgeving. Bij de beschermerrituelen, orakels en het regenmaken worden goden 
en geesten van tijd en plaats aangeroepen en om hulp gevraagd. 

- In de volgende hoofdstukken zullen we dieper ingaan op het ritueel om de 
"innerlijke" gehechtheid te doorsnijden, de Chö. 
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DE HERKOMST VAN DE KANGLING EN HET CHO-RITUEEL 

Uit het eerste gesprek met Karma Lhundup bleek dat men bij de Chö door 
het blazen op de dijbeentrompet 'dakini's' oproept. Ook visualiseert men 
zichzelf tijdens de beoefening in een dakini als yidam en is de Chö-traditie 
verspreid door een dakini. Wanneer we zoeken naar de herkomst van het 
gebruik van de kangling en het Chö-ritueel kunnen we niet om de dakini's heen. 
Wat zijn dit voor mysterieuze wezens? 

-Iet Dakiniprincipe 

In de Nyingma- en Kagyü-traditie begint men het spirituele pad eerst met 
de uiterlijke voorbereidende oefening: contemplatie op de Vier Gedachten. 
Daarna doet men de 5 'bums', de vijf sets van honderdduizend; toevlucht 
nemen en bodhicitta opwekken met het doen van prostraties, Vajrasattva-
lurificatie, mandala offer en guruyoga. Dat is de innerlijke 'ngöndro', dat 

•etterlijk 'voor het gaan' betekent. Hoewel deze oefeningen voorbereidend 
worden genoemd, zegt men ook dat in deze traditie de voorbereiding het 
hoofdonderdeel vormt, hetgeen wil zeggen, dat ze het fundament vormen en dat 
alle elementaire aspekten van het vajrayana erin terug te vinden zijn. Er is de 
contemplatie die aanspoort tot onthechting en het bewandelen van het pad in de 
uiterlijke ngöndro. En in de innerlijke ngöndro is er het vinden van vertrouwen 
in de toevlucht, het opwekken van mededogen, het zuiveren van karma 
niddels Vajrasattva-purificatie, het leren van generositeit via het mandala offer, 
en het leren herkennen van de natuur van de eigen geest door het verenigen 
van de geest met de wijsheidsgeest van de leraar in de guruyoga. Bovendien 
maakt men kennis met visualisatie en mantrabeoefening. Daarna is men gereed 
voor initiatie in de mandala's van boeddha's, die gevisualiseerd worden in de 
zogenaamde 'sadhana's'. 

In zijn simpelste vorm bestaat de gebruikelijke sadhanastruktuur uit een 
voorbereiding, waarbij men toevlucht neemt en bodhicitta opwekt, en een 
hoofdbeoefening waarbij men zichzelf middels de kyerim als een boeddha 
visualiseert. Daarna volgen mantrabeoefening, oplosfase en toewijding. Drie 
soorten sadhana kunnen onderscheiden worden; de meditatie op de lama, 
raarbij men zich als Padmasambhava zelf visualiseert; de meditatie op de 
idam, waarbij men zichzelf in een vredig of toornig boeddha-aspekt 
isualiseert; en de meditatie op de dakini. In het Vajrayana wordt de guru 

beschouwd als de bron van zegeningen, de kracht tot transformatie. De yidam is 
de bron van verworvenheden en de dakini vormt de bron van inspiratie en 
activiteit. 

'Dakini' is een term die in het algemeen voor vrouwelijke boeddha's 
wordt gebruikt. Deze komen in verschillende gedaantes voor. Ten eerste in 
zitmeditatie als moedergodin of oermoeder, dat de verpersoonlijking van het 
scheppend potentieel van de lege ruimte verbeeld in bijvoorbeeld de vorm van 
Prajnaparamita of als Tara, toonbeeld van compassie. Ten tweede als 
vrouwelijke tegenhanger van een mannelijke partner in yab-yumhouding, 
waarin de eenheid der tegenstellingen verbeeld wordt. En ten derde in dansende 
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19. - Khandro Tsering Chödron, de spirituele consort van Jamyang Khyentse 
Chökyi Lödro en één van de grootste vrouwelijke beoefenaars van Tibet. 
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vorm, zowel vredig als toornig, waarin haar dynamische energetische aard 
uitdrukking vindt. Er bestaan dus verschillende soorten dakini's. Er zijn 
wijsheidsdakini's, die in dromen en visioenen optreden. Dit zijn verlichte 
wezens, die onderricht en geheime inwijdingen geven. Maar er zijn ook dakini's 
die zelf onderricht ontvangen. Ook zijn er vleesetende dakini's met vele 
verschillende dierenkoppen. Soms worden dakini's als vrouw geboren en soms 
manifesteert een vrouw als ze haar Boeddhanatuur gerealiseerd heeft zich als 
dakini (afb. 19). Dakini is dan een eretitel. In de Pure Visie van het Vajrayana is 
iedere vrouw de dakini en iedere man de 'daka' of 'heruka'. 

Het Sanskrietwoord "dakini" wordt in het Tibetaans vertaald met 
"khadroma", afgekort "khandro", dat "gaan door de lucht" betekent, 
"ontmoeting met ruimte". In het Engels wordt meestal de vertaling "skydancers" 

egeven (afb. 20). De dakini staat voor die kracht der inspiratie, die een 
ntellectuele realisatie tot een doorleefde ervaring maken. Het zijn katalysators 
van catharsis, die de wereld der concepten doorsnijden en daarmee de weg voor 
het naakte gewaarzijn van de ongeprojecteerde werkelijkheid openbreken. In de 
spirituele literatuur van Tibet treden dakini's vaak tevoorschijn op kritieke 
momenten in de levensgeschiedenis van een yogi, soms in de vorm van een 
mooie vrouw, dan weer als oude heks. Ze zijn de inspiratie der wijzen, de 
muzen, en de belichaming van het innerlijk vuur, het verlangen naar 
verlichting, en worden daarom vaak met een aureool van vlammen afgebeeld. 
Voor ego zijn ze angstaanjagend, maar voor de Boeddhanatuur als een minnares 
in wier aanwezigheid men zijn ware aard ervaart. Soms wordt dit heel letterlijk 
genomen. 

Met name in de Nyingmatraditie is het niet ongebruikelijk dat een adept 
van zeker nivo een spiritueel huwelijk aangaat met een vleesgeworden dakini, 
om met haar hulp zijn realisatie tot volledige bloei te brengen. Zo'n 
wijsheidspartner wordt ook wel "mudra" genoemd. Vrouwen nemen om deze 
reden soms een mannelijke partner, een "daka", als hulp voor hun inwijding. 
Aan de gemeenschappelijke beoefeningen wordt een levensverlengende 
kwaliteit toegeschreven. 

Het dakiniprincipe is in iedere vrouw aanwezig. Niettemin is het ook als 
vrouwelijke kant in iedere man aanwezig, want de Boeddhanatuur is 
fundamenteel onzijdig en vormeloos en wordt slechts in die vormen verbeeld, 
die als inspiratie voor bevrijding bij de adept een vonk van herkenning 
oproepen. Meestal worden dakini's naakt afgebeeld, als uitdrukking van de 
ongesluierde werkelijkheid, het gewaarzijn van de lege aard der fenomenen. Ze 
belichamen het "vrouwelijke" aspect van receptiviteit en ontvankelijkheid, 
"niet-doen". Dit element komt in de Tantrische symboliek onder meer tot uiting 
in het beeld van de lege vaas, het meer, de baarmoeder, de lotus en de vagina. 
Het is de eindeloze ruimte van het Grote Hart, waarin de dans der elementen 
plaats kan vinden. De primordiale oergrond wordt vanwege haar 
vormenscheppende potentie vrouwelijk genoemd. Chögyam Trungpa Rinpoche 
verklaart deze Grote Moeder als volgt: 

In phenomenal experience, whether pleasure or pain, birth or 
death, sanity or insanity, good or had, it is necessary to have a basic ground. 
This basic ground is known in Buddhist literature as the mother principle. 
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Prajnaparamita (the perfection of wisdom) is called the mother-consort of 
all the Buddhas.... As a principle of cosmic structure, the all accomodating 
basic ground is neither male nor female. One might call it 
hermaphroditic, but due to its quality of fertility or potentiality, it is 
regarded as feminine. 2 2 3 

In de meditaties kunnen mannen zichzelf dan ook als dakini visualiseren 
evenals vrouwen zich als een mannelijke boeddha kunnen visualiseren. Sterker 
nog, beiden kunnen zichzelf als een yab/yumpaar visualiseren. In Tantra is het 
niet ongebruikelijk dat de hoogste geestelijke realisatie in min of meer concreet 
sexuele termen wordt uitgedrukt, zoals bijvoorbeeld de yab-yumhouding als 
symbool voor de eenheid der tegenstellingen. De twee-eenheid guru/dakini 
belichaamt het wederzijds doordringen van wijsheid (leegte/ het vrouwelijke) 
en compassie (geschikte middelen/ het mannelijke). Om volledige bevrijding te 
realiseren dient men alle kanten van de persoonlijkheid te integreren. Dakini's 
kunnen optreden als symbool van deze integratie. 

Het dakiniprincipe wordt beschouwd als de energie, die het geven van 
leringen mogelijk maakt. Ze treden ook wel op als bewakers van verborgen 
heilige teksten (terma's). Vooral voor tertöns is het belangrijk dat ze op het juiste 
moment de dakini ontmoeten om zo de terma's te kunnen openbaren. Het 
kryptische schrift waarin deze vaak gesteld zijn, wordt ook wel dakinischrift 
genoemd. Het dakiniprincipe draagt er zorg voor dat de transcendente realisatie 
gestalte krijgt in de wereld der vormen, het leven van alledag, de meditatie in 
actie. In de iconografie worden ze dan ook vaak bij de poorten van de mandala's 
afgebeeld. 

Het dakiniprincipe wordt geassocieerd met de voorwaarden voor het 
ontvangen van inwijdingen, de omgeving waarbinnen dit plaats kan vinden. 
Uiterlijk is dit de fenomenologische wereld en verbeelden de dakini's de dans 
der elementen; aarde, water, vuur, lucht/wind en ruimte/ether. Innerlijk 
worden de dakini's geassocieerd met het subtiele energielichaam van kanalen, 
winden en essenties. Dan zijn de dakini's de belichaming van het innerlijk 
vuur, dat opstijgt door het centrale kanaal. Ze wonen op vierentwintig plaatsen 
in het lichaam, die corresponderen met vierentwintig heilige pelgrimsplaatsen 
in Azië. Door het ontvangen van initiatie wordt hun potentiële kracht gewekt. 

Dakini's en Dharmabeschermers treden dan ook op als bewaaksters van de 
samaya. Het verbreken van de samaya kan serieuze consequenties hebben, 
doordat men zich dan de wraak van Ekazati, koningin der dakini's op de hals 
haalt. Een breuk van de samaya heeft niet alleen consequenties voor de persoon 
in kwestie, maar ook voor anderen. Daarom wordt gezegd dat het aangaan van 
de samaya een stap is, die men weloverwogen dient te nemen. Zo kunnen we 
dan ook in het Tibetaans Dodenboek lezen, dat op de zevende dag van het Bardo 
van Dharmata, wanneer de kennisdragers (Vidhyadhara's) als representanten 
van de Tantrische guru dagen, er tevens zullen verschijnen: 

... Countless crowds of dakinis: dakinis of the eight charnel-grounds, 
dakinis of the four families, dakinis of the three worlds, dakinis of the ten 
directions, dakinis of the twenty-four places of pilgrimage; male and 
female warriors and servants, and all the male and female protectors of 
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Dharma, wearing the six bone-ornaments, with drums, thigh-bone 
trumpets, skull-drums, banners made from the skins of youths, canopies 
made from human skin, ribbons of human skin and incense made from 
human flesh, with countless different kinds of musical instruments, 
filling all the regions of the universe so that they rock and tremble and 
shake, making all the instruments vibrate with music so as to split one's 
head, dancing various dances, they will come to invite those who have 
kept the samaya practice and to punish those who have let it 
degenerate.-24 

Ook zij dienen als een projectie van de eigen geest herkend te worden. In 
de klassieke Sanskrietliteratuur werden de dakini's voornamelijk gezien als 
demonische wezens, die rondspoken op crematieplaatsen en andere eenzame en 
griezelige oorden, waar onbekende gevaren op de loer liggen. Deze oorden, die 
wereldse lieden angst aanjagen, werden echter door yogi's als uiterst geschikt 
bevonden om rustig te mediteren over de vergankelijkheid. Voor hen is dit juist 
een inspirerende omgeving om het spirituele pad te volgen en zo worden de 
dakini's voor hen juist "goede geesten", spirituele helpsters, die hen helpen de 
verlokkingen van samsara te overwinnen. Zoals Karma Lhundup reeds aangaf, 
bestaan deze "wezens" niet buiten de mens zelf, maar zijn het projecties van de 
eigen geest. Soms verschijnen ze ook spontaan aan de yogi als de spirituele 
impulsen, die er zorg voor dragen dat de onbewuste potenties van degene, die 
zich oprecht op het pad naar verwerkelijking heeft begeven, zich kunnen 
manifesteren. Het zijn de flitsen van inspiratie, bakens op het spirituele pad. 

De dakini gaat altijd vergezeld van de guru en de guru vergezeld van de 
dakini. Iconografisch wordt de verborgen partner uitgebeeld door de 'khatvanga'. 
Dit is een driepuntige staf, die voor de dakini de guru uitbeeldt en als 
spiegelbeeld bij Padmasambhava zijn dakini-partner voorstelt. De drie punten 
vernietigen de drie vergiften onwetendheid, verlangen en agressie. De staf leunt 
tegen de linkerkant van het lichaam. Men houdt hem bij zich, maar grijpt hem 
niet vast. Het mannelijk/vrouwelijke, guru/dakini vormt een complementaire 
eenheid, die ook zijn verscheidenheid kent. 

Zowel negatieve als positieve ervaringen in de meditatie dienen weer 
losgelaten te worden. Pijnlijke ervaringen kunnen een bron van inspiratie 
worden, terwijl ervaringen van gelukzaligheid in een obstakel kunnen 
veranderen, wanneer men zich hieraan tracht vast te klampen. Als men zich 
zijn inzichten wil toeëigenen, gaan ze verloren. Door dit grijpen wordt de 
meditatieve ervaring misbruikt om ego weer op te bouwen. Dit noemt Chögyam 
Trungpa Rinpoche (afb. 20b) spiritueel materialisme; het grootste obstakel op het 
pad. De dakini laat zich echter niet toeëigenen, want zij is volkomen toegewijd 
aan de wijsheidsgeest van de guru. Zij kan zich in haar toorn wreken door met 
haar sikkelvormige vajrames (afb. 20c) ego's illusies te doorsnijden. 

Er wordt gezegd dat zonder contact met de dakini de meditatieve ervaring 
oppervlakkig blijft. Het contact met de dakini vindt plaats, wanneer een 
intellectuele benadering plaats maakt voor een gevoelsmatige en de stem van 
het barmhartige hart kan gaan klinken. De dakini-energie heeft een speels 
karakter, dat voor een dogmatiserend intellect verschrikkelijk kan zijn. 
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The playful maiden is all-present. She loves you. She hates you. 
Without her your life would be continual boredom. But she continually 
plays tricks on you. When you want to get rid of her she clings. To get rid 
of lier is to get rid of your own body - she is that close. In Tantric literature 
she is referred to as the Dakini principle. The Dakini is playful. She 
gambles with your life. 2 2 5 

In de Demchog Tantratekst wordt het dakiniprincipe geassocieerd met het 
gewaarzijn van het lichaam. Het menselijk lichaam is als voertuig de primaire 
omgeving van de natuur van de geest. Het is de omgeving waarbinnen de 
immer aanwezige Boeddhanatuur de kans kan krijgen zich te manifesteren als 
ongeremd mededogen. Khandro of dakini wordt ook wel analoog gesteld aan de 
Sangha, het sociale lichaam, de gemeenschap van beoefenaars van de Dharma. 
Gedachten en emoties worden dan soms de innerlijke Sangha genoemd. 
Medi ta t ie technieken worden gezien als het scheppen van de 
mogelijkheidsvoorwaarden, waardoor het ruimtelijk gewaarzijn zich spontaan 
kan manifesteren. 

Het lichaam is een zeer dierbare bron van identificatie, die in het licht van 
de dood toch losgelaten dient te worden. Niet voor niets worden dakini's dan 
ook met begraafplaatsen geassocieerd en worden ze in het Chö-offer opgeroepen. 
Ook in het Tibetaans Dodenboek en bij de Durceremonie zullen we zien dat er 
aan de poortwachterdakini's geen ontsnappen mogelijk is. Zo verbeelden de vier 
dakini's van de windstreken als actieve uitstraling van de vijf boeddhafamilies 
de Vier Onmetelijkheden; gelijkmoedigheid wordt daarbij gezien als een 
noodzakelijke voorwaarde voor de andere drie: liefdevolle vriendelijkheid, 
compassie en meevoelende vreugde. Hier vertegenwoordigen zij het voor ego 
ondraaglijke mededogen. Ze zijn volkomen ontwapenend en laten het denken 
in concepten weerloos achter om de weg te openen naar de grote ruimte van het 
al-omvattend bewustzijn van een boeddha. 

De dakini's zijn de schemerwezens, poortwachters en sleuteldraagsters, die 
een brug slaan tussen zijn en niet-zijn, vorm en leegte, tussen het relatieve en 
het absolute, tussen de sterfelijkheid van het fysieke lichaam en de onmetelijke 
ruimtelijkheid van het inzicht in de natuur van de geest. Ze dwingen tot 
overgave van egocentrisme en dit vormt de grondhouding waaruit meditatie, 
zien zoals het is, kan voortkomen. Wie de compassie van de dakini kent, is zich 
bewust van de ruimte waarin impulsen verschijnen en verdwijnen en laat zich 
niet door uiterlijkheden verwarren. Het dakiniprincipe zal voor het verstand 
altijd ongrijpbaar blijven. Het is per definitie niet te definiëren, want het 
doorsnijdt intellectualiseringen.226 

Chö 

De eerste associatie van alle Tibetanen, die ik in India en Nepal naar het 
gebruik van de dijbeentrompet vroeg, was die met de Chö; de rite voor het 

doorsnijden van de wortels van de gehechtheid van ego. Tibetaanse lama's 
zeggen dat er vele honderden Boeddhistische leringen uit India naar Tibet zijn 
gekomen, maar dat er één is die zich vanuit Tibet naar India heeft verspreid en 
dit is de Chö. In dit bijzondere ritueel op het harmonische grensgebied van 
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sjamanisme en Boeddhisme, dat de essentie van de religieuze ervaring in zich 
draagt, komen we niet alleen sjamanistische elementen tegen, maar ook de 
eerder besproken Boeddhistische aspecten van zowel Hinayana (onthechting), 
Mahayana (purificatie van de motivatie), Tantrayana (transformatie van 
negativiteit en emoties) als Dzogchen (zelf-bevrijding). Van de Chö wordt gezegd 
dat het een compleet pad in zichzelf is. Chö betekent letterlijk "doorsnijden", "to 
cut". 

In het meest kenmerkende deel van de beoefening visualiseert men dat 
het bewustzijn middels de zogenaamde 'phowa'-techniek via de kruin van het 
hoofd uit het lichaam schiet en zich transformeert in de 'Toornige Zwarte 
Moeder', de dakini Tröma Nagmo.227 Deze hakt het schedeldak van het nu als 
een lijk beschouwde lichaam af. Het lichaam wordt in stukken gehakt en in het 
schedeldak gestopt dat nu als ketel dient. Het wordt gekookt middels een zeer aan 
de "tummo" (innerlijke hitte) verwante techniek en aan de boeddha's, goden, 
demonen en dakini's, die met de dijbeentrompet zijn opgeroepen, als voer 
aangeboden. Op deze wijze tracht men de gehechtheid van ego aan het lichaam 
te doorsnijden. Tenslotte wordt aan de goden en demonen Dharma-onderricht 
gegeven om hen te bevrijden en worden de verdiensten van de beoefening 
opgedragen. 

De hedendaagse yogi, dzogchenmeester en Chö-beoefenaar Chagdud 
Tulku Rinpoche (afb. 21) beschrijft in zijn autobiografie "Lord of the Dance" hoe 
hij als klein jongetje in Tibet met de Chö in aanraking kwam: 

/ had been playing alone on the rock outcrop in my mother's yard, 
and on impulse I decided to meditate. I had just turned four and had 
received no real meditation training - I knew only how to sit in correct 
posture, so that is what I did. Suddenly a yogi appeared in front of me. His 
hair was tied in topknot and was as white as snow. His moustache and 
whispy beard were also white and stood out against his skin, which was 
deep nut brown. He wore a white cloth draped around him and over one 
shoulder. In his right hand he held a Chö drum and in his left a bell, and 
he chanted in verse: 

Cut through concepts woven from dualistic appearances: A Ah! 
Abide in the citadel of self-arising awareness: A Ah! 
Waver not from the unceasing energy of awareness: A Ah! 
Like child's play, there is nothing to abandon, nothing to grasp! A 
Ah! 

He continued the above refrain, reciting many other stanzas, now 
forgotten. When he finished, he disappeared as naturally as mist dissipates 
into sunshine. I continued to sit, conceptless, in open awareness, after he 
had gone. I went to tell my mother, who was visiting with a friend an 
elderly monk named Lama Atse. I described my vision and repeated the 
verses I had heard. At that time I could remember almost all of them. My 
mother was very quiet, and Lama Atse spoke. "You saw the great siddha 
and father of the practice of Chö, Phadampa Sangye. His verses were a 
direct introduction into the nature of your own mind and a prophecy 
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21. - Chagdud Tulku Rinpoche doet de Chö-ceremonie 
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about your life". Both my mother and he cautioned me not to talk about it. 
Sometime later Lama Atse gave me an empowerment and my first 

teachings on the practice of Chö. In the following years I listened to other 
Clio teachings from other teachers as well, and each time I heard them I 
explored new depths in the fathomless meaning of this practice, which 
cultivates supreme generosity. The practitioner cuts attachment and self-
clinging at the very root in the mind and fearlessly makes a vast offering 
of everything, even his or her body itself, to whomever would partake of 
it, helpers and harmdoers alike. In the case of harmdoers, the aspiration o] 
the Chö practitioner is that they will be so satisfied by the offering that they 
will refrain from inflicting harm and will turn their minds toward virtue. 
Thus, Chö is a healing practice that can benefit those who are afflicted by 
negative forces, either the inner forces of sickness and mental turmoil, or 
the outer ones of injurious and demonic being. The suffering of afflicted 
persons and the afflictive entities is dispersed simultaneously. 

When I was about eight years old some people came from a village 
fifteen miles away and requested that my mother return with them to 
perform a Chö ceremony. There was a terrible epidemic in their area, 
probably anthrax, though they did not name it. Their animals became 
infected with open sores and their livers became horribly diseased. If 
humans touched the blood of an infected animal, they too fell ill. A 
number of persons had died and the herds were endangered. Because my 
mother could not leave at that time, she suggested that they take me 
instead. "Have faith", she assured them. "The result will be just as if I were 
there". 

I rode away with the villagers and nine good practitioners, 
including Lama Tse Gon and Lama Atse. This was the first time I was to be 
the vajra master, the presiding lama. I sat on the highest throne and was 
responsible for the conduct of the ceremony. Outwardly this meant that I 
needed to know the elaborate songs of Chö in sequence and to accompany 
myself with bell, drum and kangling, a thigh-bone trumpet. Inwardly it 
meant that the success of the ceremony depended to a large extent on the 
power of my beneficial intention, my visualisation and my ability to 
accomplish the offering through meditation. For three days we did 
intensive practice. In one section a practitioner takes the pose of Phadampa 
Sangye and sings praises. Lama Atse stopped the ceremony and said I 
should do this section. My expression and stance of mind were so 
evocative of Phadampa Sangye that tears of faith flooded Lama Atse's eyes. 
Soon after, the epidemic ceased. 2 2 8 

Transmissielijnen van de Chö 

Toen ik Karma Lhundup na zes jaar weer onverwachts tegen kwam, wilde 
ik meer weten over dit bijzondere Chö-ritueel. Snel had ik een kopie van mijn 
afstudeerscriptie met het in hoofdstuk vier weergegeven interview met hem 
naar Engeland laten overkomen. Ik moet bekennen dat ik het wel spannend 
vond om dit aan hem te laten zien. Hij had weliswaar toestemming gegeven om 
het materiaal uit het interview te gebruiken, maar om dan alles letterlijk zo op 
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papier te zien staan leek me toch wel weer wat anders. Wat als hij het maar niets 
zou vinden? Zou hij de manier waarop ik het materiaal gepresenteerd had wel 
kunnen waarderen? Het was een prachtige gelegenheid, bijna te mooi om waar 
te zijn, om te zien wat hij er zelf van vond. 

Toen ik hem mijn scriptie liet zien was hij het meest geïnteresseerd in de 
foto's en de afbeeldingen. Logisch want de meeste tekst was in het Nederlands. In 
bescheidenheid gaf hij het me weer terug, maar toen ik het hem vroeg, wilde hij 
graag een kopie hebben. Met name nadat ik hem wees op het op hem 
geïnspireerde motto, was hij eigenlijk wel trots. Toen ik hem twee dagen later 
weer sprak voor een nieuw interview, zei hij dat hij het interview van zes jaar 
geleden gelezen had. Gelukkig had hij er een goed gevoel over. "Very natural 
and authentic", zei hij, terwijl ik mijn cassetterecorder installeerde. In het 
volgende interview vraag ik hem naar de verschillende soorten Chö-
offerfeesten. Zich nu bewust van wat er met zijn woorden kon gebeuren, nam 
Karma Lhundup een actievere rol in het interview, in die zin dat hij meer nog 
dan zes jaar daarvoor aangaf wat belangrijk is, en ook wat er in mijn 'boek' zou 
moeten. In de gesprekken van 5 april 1997 en de dag erna, die ik hier in 
fragmenten naar inhoud geordend over de tekst heb verspreid, refereert Karma 
Lhundup ook herhaaldelijk aan het eerste interview, dat hij net gelezen had. Dit 
fragment begint bij het begin van het nieuwe interview: 

K- So it's recording now? 
B- Yeah. 
K- Ok, Tashi Deleh ha ha ! 

B- So you think this was a good way to...? 
K- Yes, it was very good, because it was some sort of original ha ha ha. 
B- And you could recognise your... yourself? 
K- Yes, yes I could recognise. 

B- So, I've all kinds of questions. 
K- That's fine. 
B- Little bit of this, little bit of that? 
K- No problem. 
B- So, maybe about the Chö? 
K- Ok ha ha ha! 
B- There are these different kinds of Chö? 
K- Yah. 
B- White feast, mixed feast, black and red, I don't know these are the four? 
K- Ah, actually before we discuss about the white feast, black feast, red feast, 
mixed feast, it is very important to know, as Milarepa has said, like the other day 
I mentioned to you, he said that eh he said that he's going to cemeteries, going 
to mountains, going to these dreadful places. 
B- Yes. 
K- And using damaru, kangling, bell and vajra, chanting, these are the external 
Chö. And then he says: "When you transform your body into food, and practise 
generosity, or give it away, that is called the inner Chö". Then he says: "With 
single pointed determination investigate and find out", which refers to the 
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nature of mind, and "that", he says, "is the real Chö". And then he says: "Are 
there any yogi's who posses these qualities of Chö?" And he's asking his disciples 
ha ha. So this is very important yah. 
B- So that's, the true meaning of Chö is really the Dzogchen? 
K- Yes. 
B- Is it "Tawa, Gompa, Chöpa" ("View, Meditation, Action")? 
K- Ta gom chö sum, yes. 
B- Is it the same Chö? 
K- Eh, actually this Chö comes under category of Tibetan lineage called "Shije" 
('Zhi Byed'). 'Shije' means 'pacifying', and according to His Holiness Dudjom 
Rinpoche's book called the 'Nyingmapa History', there he has classified this 
Shije as separate from four major schools of Tibetan Buddhism. He did not put 
this under any of the Kagyü, Nyingma, Sakya, Gelug, calls it Shije.229 Although 
nowadays Nyingma and Kagyü practise much of this Chö, and now lately I think 
the Gelugpa's also have their own new Chö, or something.. 
B- That's from Phadampa Sangye? 
K- Eh, Gelugpa is not from Phadampa Sangye 
B- No, eh Shije? 
K- Shije yes, Shije originated from Phadampa Sangye, the Pha Chö, that is the 
male Chö, and the female Chö originated from Machig Labdrön. 
B- They are different? 
K- They are different, because of the lineage, difference of the lineage, so Machig 
Labdrön got Chö lineage from Phadampa Sangye, as well as directly from 
Prajnaparamita, and Green Tara, and then Machig Labdrön. That is the 'mo gyü, 
means female lineage. In fact Machig Labdrön... and then Machig Labdrön, that is 
the mo gyü, that is the female lineage. In fact Machig Labdrön one time she 
boasted, she is very humble usually, but one time she boasted, she said: "Tibetans 
have to go to India to get Buddhist.eh, Buddha Dharma, and mine is the only 
teaching where Indians came from India to get my teaching" ha ha ha. Because 
they heard about this, and the Indians really thought either she is a 
Prajnaparamita manifestation or she could be demon, and she could even come 
to India and before that, they better go to her, and check her up ha ha ha. There is 
a whole story about it. 
B- Yes, I heard about that, her life story? 
K- Yes, and she had three eyes, so some thought she must be demon, but then 
her father noticed in her third eye, he noticed this syllable letter "Ah", written 
with something like one hair ha ha, so these stories... So, there is called Pha 
Chö, Ma Chö, 'nyis med kye gyüpa' means both Pha Chö Ma Chö mixed. 
B- And is the practice different? 
K- Practice is same, only the lineage is different. 
B- It's both with Tröma Nagmo, black Vajrayogini? 
K- Yes, Tröma Nagmo that..., in the Machig Labdrön's 'Chö tsok'-practice called 
'Chö Tsok Rinchen Tsewang'. Chö Tsok means; "Chö tsok" you know that, 
"rinchen" means "precious" or "ratna", "tsewang" means "garland", so "Garland 
of Ratna Chö Tsok", it is mentioned that..., what was I saying? I forgot. 
B- Whether the practice was the same, or whether they're both with Tröma? 
K- Oh yes, they are. It is mentioned first Machig Labdrön, and then Machig 
Labdrön transforms into Tröma Nagmo. (Karma begint de desbetreffende passage 
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in het Tibetaans te zingen) It goes like that, yah. So the Tröma Nagmo practice 
was there at that time, but the only thing is nowadays the Tröma Nagmo of His 
Holiness Dudjom Rinpoche's mind terma is the most populair. Otherwise there 
are other Tröma Nagmo practises also ha ha yah. So this Machig is the most 
peaceful manifestation of Prajnaparamita herself, and Tröma Nagmo is the 
wrathful manifestation of Machig Labdrön. So it should be understood in this 
way. This is something like one mind in different forms for different purposes, 
and in all the purposes the aim is same. It is to benefit others, that is to transform 
this wild mind, and tame it. That is in fact Machig Tröma Nagmo is the 
expression of the devine eh...., the devine aspect of our anger and hatred, to 
subdue our own anger and hatred. So it is something like, one of the Rinchen 
Rinpoches has given the example, that this practice of specially these wrathful 
deities is something like.., I think in Tibet out of certain wood some insects grow. 
After that these very insects, who grow out of the wood, eats up the wood. So it is 
something like that. Same anger grows out, this anger eats the anger, eats itself. 
B- Eats itself? 
K- Yah, so this is, the angry deities are normally to subdue our own anger and 
hatred. That is the purpose, not that they are angry. In fact their anger is the 
expression of their compassion. 
B- Against negativity? 
K- Against our ordinary anger and hatred. There is, you see sometimes Palden 
Lhamo, who is His Holiness Dalai Lama seat protector, she has got a human 
corpse in her mouth ha ha ha ha yah. In fact Guru Padmasambhava he spent 
a ogether 55 years and few months in Tibet. And then he said, he went to south
west that is to subdue the demons, and we believe he is in the form of a demon-
king called Raksha Tröteng, and he's subduing and taming the demons' mind. 
Otherwise they are going to eat up all the beings in this universe yah ha ha. 
B- He's still there? 
K- Yes, he's still there cause he attained this 'Chime Tewa Rigdzin', which means 
the 'Vidyadhara of Never Dying' in a cave called Maratika Cave. 
B- That's different from 'Jalü Phowa Chenpo' ('regenbooglichaam')? 
K Yah, that is different. Eh... Jalü phowa chenpo is completely disappearing, but 
tl n this also another term for jalü phowa chenpo.230 

B- So the mother and the father Chö, it's from where they come? 
K- From where they come yeah. 
B- Father Chö comes from Phadampa Sangye and mother Chö comes from 
N chig Labdrön? 
K- Machig Labdrön, from Prajnaparamita. 
B- But the practice is basically the same? 
K- Practice is .... in fact exactly the same, except when you do the lineage prayer 
some names will be missing, or some names will be added extra. 
B- That's all? 
K- Yeah, that's all. Then there is also what's called 'mDo gyu and 'sNags gyü'. So 
I can't remember the lineages, but I have the Machig Namcher ('Machig rNam 
bShad') book, and if you are interested we can.., I can look, go through the whole 
name, one day. 
B- Yes. 
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K- And you can make a table, cause now it's not in table, it's in the form of 
scriptures. 
B- Yes. 
K- So you can make it in table, so you can get a glance, so you can see which 
lineage is which. Just like the white tigers in Delhi zoo. I've seen them in tables. 
It's very easy who was father, who was mother, so I can help you with that. In 
India, actually it is quite amazing, it originated from Nagarjuna and Aryadeva. 
You know Nagarjuna and Aryadeva? 
B- Yes, from Madyamika. 
K- Yeah, yeah, yeah, it originated from there, and was brought to Tibet by 
Phadampa Sangye. 
B- Yes, there is this book, someone has written a book on Machig Labdrön, I don' 
know if you know that? (Ik laat Karma Jerome Edou's boek zien.) 
K- I've seen that. 
B- And it says Chö comes from India.... 
K- Yes, that is right. 
B- And not from Tibet... 
K- Hm.., yes the male Chö came from India, but the female Chö originated from 
Machig Labdrön, because she received directly from Prajnaparamita through 
Green Tara, so that was that. 
B- I just think like the practice with the Chö damaru and with the bone, that is 
from Tibet? 
K- The bone, my lama Yeshe Dorje Rinpoche told me, it originated from 
Phadampa Sangye after coming to Tibet. Cause in India I've never seen big 
drums or things like that. 

De volgende ochtend heeft Karma Lhundup zijn boek meegenomen om de 
overdrachtslijnen van de Chö-traditie precies te kunnen beschrijven: 

K- Sometimes it is called: "Machig rNam bShad". Or sometimes it is, this is the 
title: "Phung po gzan skyur" means "offering your body as food", "rnam bshad" 
means "the instructions", "gcod kyi" "about the Chö", "don gsal" means "clear 
meanings", and this is what it is saying inside ('An Exposition of Transforming 
the Aggregates into an Offering of Food, Illuminating the Meaning of Chö").231 

So we'll see at the lineage part, yah? 

Kagyü here doesn't mean Nyingma, Kagyü, Sakya, it means lama to disciple, 
disciple to lama, so the continuous flow of order of the teachings. And this has 
got three categories. One is Buddha Shakyamuni, Manjushri, Nagarjuna, 
Aryadeva son of Nagarjuna, who is Aryadeva, and there is another Aryadeva 
called Tamshe Aryadeva, the elder and younger Aryadevas. From there Indian 
Dampa, Phadampa Sangye, Kyo Sakya Yeshe, Sönam Lama, Khubön Nyi, Machig 
Labdrön. This is called "thabs kye gyiipa" or the method lineage. 'Thabs' and 
'shesrab'? 
B- Hm, hm. 
K- So this is "thabs kye gyüpa", the method lineage. 
B- That's a different lineage? 
K- Yes, different lineage. So this lineage that we've just seen, originated from 
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Buddha Shakyamuni right up to Machig Labdrön. This is called 'thabs kyi gyüpa', 
method lineage. Then second lineage Yum Chenmo, that is Prajnaparamita, 
Drölma you know, Sukhasiddhi. In Rigdzin Düpa, you have Sukhasiddhi. 
Tamshe Aryadeva, Dampa Sangye, Sönam Lama, Machig Labdrön. "Shesrab kye 
gyüpa", this lineage is called wisdom lineage. 
B- This lineage also comes from Machig Labdrön and Phadampa Sangye? 
K- Yes originated from... 
B- Prajnaparamita. 
K- Yah Prajnaparamita. Now again Yum Chenmo, Prajnaparamita, Shakyamuni, 
Drölma (Tara), Manjushri, Aryadeva, Dampa Sangye, Sönam Lama, Machig 
Labdrön. This is called "nyis med kye gyüpa". This is a mixture of method and 
wisdom lineage. These three lineages are known as kagyü, but this kagyü doesn't 
mean the Kagyü of Milarepa. It just means 'Ka' is the Buddha's teaching, 'Gyu is 
continuous, that is what it means. So this is just the kagyü. Now there is another 
lineage called "snags kye gyüpa", the Vajrayana lineage. That is Dorje Chang 
Chenpo, Jetsün Drölma, and then Jetsün Drölma gave it to Machig Labdrön. 
Then Machig gave to her disciples. Such as "U dum wa ra", these are the names 
of the texts "U dum wa ra", "Dug Inga klu 'dulba", "Thugs bcud ma rig mun sel". 
So, that was the Vajrayana lineage: Dorje Chang Chenpo, Jetsün Drölma, then 
Machig Labdrön and Machig gave to her disciples. Then there is one which is 
known as Kyerim and Dzogrim gyüpa. You understand Kyerim Dzogrim? 
B- Yes. 
K- And that is "kye dzog nyi kye gyüpa" means kyerim and dzogrim. Thönyön 
Samdrup. Thönyön Samdrup, that is Machig Labdrön's son and the main lineage 
holder. Gangpa Mugsang, Gangpa Lhundrup, Sangye Tensung, Dorje Dzinpa, 
Khampa Rinpoche, Lama Dorje, Namkha Gyaltsen, Tashi Gyaltsen. So this 
another lineage. (Karma leest Tibetaans) After Tashi Gyaltsen the kyerim and 
dzogrim tradition vanished, no more. Now we have to see before that, what 
other lineage it has got. Thabs kye gyüpa, shes rab kye gyüpa, nyis med kye gyüpa, 
snags kye gyüpa, kye dzog kyi gyüpa. So these are the different lineages. 
B- In English? 
K- Eh in English, "thabs kye gyüpa" is the method lineage, "shes rab kye gyüpa" is 
the wisdom lineage, "thabs shes nyis med kye gyüpa" means wisdom method 
inseparable from each other. And then "kyedzog nyi kye gyüpa", that is kyerim 
dzogrim, but that is now it says up to Tashi Gyaltsen, it is no more. Then "snags 
kye gyüpa" the Vajrayana lineage. And so these are the lineages. 
B- And which one do you practise? 
K- Eh, I actually don't know which I practise, but I think I practise whatever is left 
over ha ha ha hi hi from all the lineages, because the Chö Tsok Rigdzin chos 
dbang is the essence of, that is the only tsok of Machig, and that contains all. 

K- So this body of teaching now that is starting is asked by Machig Labdrön's 
daughter to Machig Labdrön, and this is her reply. So this whole text is actually 
question and answer between her real children or her disciples, and some of the 
questions were asked many times. 
B- Yes. 
K- And Machig always gives answer. She never says you've asked this question. 
She says you've asked this questions, but I will reply you again. That's how it says 
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many times ha ha ha yah. And I've answered this many times, but I will answer 
you in a different way. 

Then there is one lineage "togden nyam yon kye gyüpa". "Togden" means 
"realised", like the yogis. "Nyam yon" is "the experience", "through experience 
the realisation". There is another lineage "togden nyam yon kye gyüpa" also. 

De 'wijsheid-', 'methode-' en de 'nonduale wijsheid/methode'-
transmissie wordt wel de mondelinge overdracht van de Soetra-lijn genoemd, 
die terugvoert naar het eerder besproken Hartsoetra. Hierbij wordt de 
'wijsheidlijn' vrouwelijk en de 'methodelijn' mannelijk genoemd. De 
'ervaringstraditie', gebaseerd op Machig Labdrön's eigen ervaringen, wordt ook 
wel de 'zoontransmissie' genoemd en loopt via Machig Labdrön's zoon Gyalwa 
Döndrup. De bronnen verschillen verder nogal.232 Sommigen zeggen dat 
Gyalwa Döndrup de Soetra-transmissie kreeg en Machig's tweede zoon en 
favoriete discipel Thönyön Samdrup de Tantra-transmissie. Een derde zoon 
Khugom Chökyi Senge en haar twee (of vier) dochters, waaronder Ladüma, 
kregen de gecombineerde Soetra/Tantra-transmissie. Hoe het ook zij Machig 
Labdrön en Phadampa Sangye zijn de centrale figuren in de Chö-transmissie. De 
'Shije' school van 'pacificatie van het lijden' heeft het niet als aparte school 
overleefd, maar is in de andere opgenomen.233 Voor het bewaren van de diverse 
Chö-transmissies hebben onder andere de Karmapa's, de leiders van de 
Kagyütraditie, een belangrijke rol gespeeld. Het is dus duidelijk dat er diverse 
Chö-transmissielijnen zijn, waarvan er sommige zijn uitgestorven, en andere 
zich weer vermengd hebben. Hier wil ik Karma Lhundup's suggestie opvolgen 
om de "lineage holders" van de belangrijkste Chö-overdrachtslijnen in een tabel 
onder te brengen. De "lineage holders" zijn de dragers van het 'geheim' van de 
beoefening of het specifieke onderricht en geven het door aan hun "heart-son", 
die dan de "lineage holder" wordt. Vaak worden aan het begin van een lange 
Tantrische sadhana de namen van de "lineage holders" genoemd. Dzongsar 
Khyentse Rinpoche noemde het eens een vorm van "Buddhist advertising". 
"All these masters gained realisation by doing this practice. So if you do this 
practice, you'll gain realisation too".234 Dergelijke "lineage prayers" geven ook 
inzicht in welke traditie of school men de beoefening dient te plaatsen. 

"Method lineage": 

Buddha Shakyamuni 
Manjushri 
Nagarjuna 
Aryadeva, 'zoon' van Nagarjuna 
Tamshe Aryadeva (de Brahmaan) 
Phadampa Sangye 
Kyo Sakya Yeshe 
Sonarn Lama 
Khubön Nyi 
Machig Labdrön 

"Wisdom lineage": 

Yum Chenmo (Prajnaparamita) 
Drölma (Tara) 
Sukhasiddhi 
Tamshe Aryadeva 
Phadampa Sangye 
Sönam Lama 
Machig Labdrön 
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"Vajrayana lineage": 

Dorje Chang Chenpo (Vajradhara) 
Jetsün Drölma (Tara) 
Machig Labdrön 
Thönyön Samdrup (Machig 
Labdrön's zoon) 

'Method/ Wisdom lineage": 

Yum Chenmo (Prajnaparamita) 
Shakyamuni 
~)rolma (Tara) 

Manjushri 
Aryadeva 
Phadampa Sangye 
Sónam Lama 
Machig Labdrön 

'_ Cyerim/ Dzogrim lineage": 

Thönyön Samdrup (Machig Labdrön's zoon) 
ingpa Mugsang 

Gangpa Lhundrup 
Sangye Tensung 
Dorje Dzinpa 
Khampa Rinpoche 
Lama Dorje 
Namkha Gyaltsen 
Tashi Gyaltsen 

Opmerkelijk is dat in de Nyingmatraditie Phadampa Sangye als een 
incarnatie van Padmasambhava wordt beschouwd, en Machig Labdrön als een 

arnatie van zijn partner Yeshe Tsogyal. Padmasambhava doet aan Yeshe 
Tsogyal in haar biografie de volgende profetie: 

Between now and the end of time 
You will have five incarnations-
Thirty times will you labor to lenghten the Buddha's teaching. 
In particular, in the region of Dwag [po] 
You will be known as Lab, manifest as a woman 
Endowed with all of Tara's signs. 

Great Lady, listen to the essence of my instructions: 
You will develop the Chi) teachings, 
One of the teachings most beneficial for beings. 
At that time, Acarya Salé will be master Thopa 
And with him for your consort, you'll open the secret gates... 

At that time, I, Padmasambhava, 
Will be an Indian by name of Dampa. 
I'll elaborate the teachings on the Pacification of Suffering 
In the border region of Latö.2i5 
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Machig Labdrön, 'Moeder van de Chö' 

De levensstijl van de Chö-beoefenaars is geïnspireerd op Machig Labdrön's 
(1055-1145) voorbeeld. Zij is één van Tibet's beroemdste yogini's geworden 
(kleurenblad 6). Haar levensverhaal is een fraai voorbeeld van een "namthar", 
dat "volledige bevrijding" betekent. Net als in de spirituele biografie van 
Padmasambhava wordt eigenlijk alleen melding gemaakt van die 
gebeurtenissen, die inspirerend zijn voor de beoefenaars. Het verhaal beschrijft 
dan ook haar voorbeeldige weg naar verlichting. Tevens kunnen we zien hoe de 
specifieke vorm van het Chö-ritueel en de levensstijl van haar beoefenaars voor 
een gedeelte uit haar persoonlijke levenservaringen gegroeid zijn.236 

Machig Labdrön's biografie begint verrassend. Het verhaal neemt 
namelijk een aanvang met haar vorige incarnatie als een man, de Indiase pandit 
Monlam Drub. Deze heeft in zijn korte leven verschillende ontmoetingen met 
dakini's, die hem vertellen naar Tibet te gaan, en ook één met Tara, die daarbij in 
zijn hart opging. Dan verschijnt in de ochtendschemering van de volle maan 
een donkerb lauwe toornige dakini (Vajravarahi), behangen met 
beenornamenten, een khatvangastaf en een sikkelmes, die hem op felle toon 
zegt: "Now you must promise to go to Tibet. I shall kill you, and your 
consciousness will enter me!" 237 Zo zeggende, doodt ze Monlab Drub met haar 
vajrames en neemt zijn bewustzijn in zich op, om hem verder zonder obstakels 
naar Tibet te brengen. Monlab Drub was toen twintig jaar en zijn lichaam werd 
gezegend opdat het niet zou verrotten, doch in de toekomst anderen van dienst 
kon zijn. 

Toen het bewustzijn van Machig vervolgens het lichaam van haar 
moeder binnenging, had deze een droom, waarin de donkerblauwe dakini, 
omgeven door vier blauwe dakini's op de windstreken, haar verscheen. De 
toornige dakini pakte haar mes en sprak tegen de moeder: "Noiv I will take out 
this ignorant heart". Ze stak haar mes in het hart van de moeder en nam het 
eruit om het in de schedeldaknappen van de dakini's te leggen. Allen aten 
ervan! Toen pakte de centrale dakini een witte rechtsdraaiende zeeschelp, waarin 
de letter "AH" was gegraveerd. Ze blies erop en de klank weerklonk over de hele 
were ld . "Now I will replace your heart with this white conch shell", sprak ze. 
Toen ze dit deed, stroomde er vijfkleurig licht uit het hart van de dakini, dat de 
moeder binnenging via de kruin van haar hoofd. Ook kwam er licht van de 
andere dakini's, dat haar lichaam binnenging, waarna ze in de lucht oplosten. 
Verteld wordt dat de moeder zich gedurende deze droom totaal niet 
onaangenaam voelde en nadat haar hart was uitgenomen, voelde ze zich zelfs 
beter dan ooit tevoor. Ook de buren hadden bijzondere dromen en het 
toekomstige zusje van Machig droomde dat ze een achtjarig meisje zag met een 
vajra in haar hand, die zei:"Are you well my sister? I'm Tara, don't you 
recognize me?" Dit alles wees erop dat een bijzonder kind op het punt stond 
geboren te worden. Toen Machig geboren werd, waarbij zich nog allerlei 
wonderlijke verschijnselen voordeden, droeg ze verschillende tekenen die erop 
wezen dat het hier een dakini betrof. Zo had ze volgens het verhaal een rode 
letter "HRIH" op haar tong en een derde oog, dat regenboogkleurig licht 
uitstraalde.238 
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Hoewel Machig in een Bönfamilie werd geboren, zocht haar moeder al 
snel een lama voor haar en werd ze als vijfjarige ingewijd als Boeddhistische 
non, die door haar goede geheugen uitblonk in het reciteren van Boeddhistische 
teksten.239 Het was in Tibet de gewoonte dat gegoede families monniken en 
nonnen inhuurden om heilige teksten voor hen te reciteren. Hierdoor 
verzamelde de familie dan religieuze verdiensten. Machig kon dit zo snel dat het 
zelfs de koning te ore kwam, die haar bij zich liet roepen. Toen het kleine meisje 
de gehele Prajnaparamita-Soetra ("Wijsheid van de Andere Oever") sneller bleek 
te kunnen reciteren dan de snelste lezers van de koning, bracht hij haar eer en 
gaf haar de naam waaronder ze bekend is geworden; Machig Labdrön, "Enige 
Moeder, Fakkel uit Drön", haar geboorteplaats. De koning gaf haar mooie nieuwe 
kleren en beloonde haar familie. 

Machig bleef verder bij haar guru tot ze zekere nacht een droom had, 
waarin een witte dakini verscheen, die haar vertelde dat een Indiase sadhu met 
de naam Phadampa haar zou komen bezoeken. Toen ze wakker werd, bedacht ze 
zich dat hoewel het een droom was, dit misschien waar zou zijn. Zodra ze naar 
buiten liep, ontmoette ze Phadampa en begon prostraties voor hem te maken. 
Hij stopte haar echter en in plaats daarvan legden ze hun voorhoofden tegen 
elkaar aan, hetgeen in Tibet een gebruikelijke begroeting is tussen gelijken. 
Machig zei tegen Phadampa dat ze het prachtig vond dat hij er was, waarop 
Phadampa zei dat hij het nog mooier vond dat zij er was, geboren in Tibet. Toen 
vroeg ze hem hoe ze levende wezens kon helpen en Phadampa antwoordde: 

"Confess all your hidden faults1. 
Approach that which you find repulsive'. 
Whoever you think you cannot help, help them! 
Anything you are attached to, let go of it! 
Go to places that scare you, like cemeteries! 
Sentient beings are as limitless as the sky, 
Be aware! 
Find the Buddha inside yourself! 
In the future your teaching will be as bright as the sun shining in the 
sky!"240 

Hierna ging Machig weer naar het klooster en hernam haar studie van de 
Soetra's. Dan wordt ze bezocht door een andere leraar, die zeer belangrijk voor 
haar ontwikkeling is gebleken. Deze lama Sonam Drapa vraagt haar hem de 
Prajna-Paramita uit te leggen. Nadat zij dit gedaan heeft, zegt hij dat ze duidelijk 
zeer intelligent is, maar dat ze de leringen nog niet echt deel van zichzelf heeft 
gemaakt. Ze heeft haar denken nog niet volkomen geïntegreerd met het 
handelen vanuit haar hart. Het belangrijkste, dat ze zich diende te realiseren, was 
dit: 

"If you do not grasp with your mind, you will find a fresh state of being. 
If you let go of clinging, a state beyond all conceptions ivill be born. 
Then the fire of great Prajna (inzicht) will grow. 
Dark self-clinging ignorance will be conquered. 
The root teaching is to examine the movement of your own mind very 
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carefully. Do this!" 241 

In het licht van wat hij zei, herlas ze haar boeken en was met name diep 
geraakt door die sekties, die handelden over de aard van demonen. Hierdoor 
bereikte ze een stabiel begrip. Ze werd vrij van kleingeestig dualisme en kon de 
demon van het koesteren van een zelf loslaten. Ze kwam tot het besef dat 
hoewel er vormen verschijnen, er niet slechts één ding is dat ze maakt tot wat ze 
zijn. Ze kennen geen inherent bestaan, doch bestaan slechts uit samengestelde 
factoren. Later zou ze het volgende tegenover een leerling verklaren: 

What we call a demon is very, very huge, and coloured all black. 
Whoever sees one is truly terrified and trembles from head to foot - but 
demons don't really exist. 

The truth of the matter is this: Anything whatsoever that obstructs 
the attainment of liberation is a demon. Even loving and affectionate 
relatives can become demons if they hinder your practice. But the greatest 
demon of them all is belief in a self as an independent and lasting 
principle. If you don't destroy this clinging to a self demons will just keep 
lifting you up and letting you down. 2 4 2 

Als blijk van haar onthechting van het concept van een permanent en 
onveranderlijk zelf, waren er in haar levenswijze nu vijf kenmerkende 
veranderingen zichtbaar. Terwijl ze voorheen slechts schone en verfijnde 
kleding had gedragen, ging ze grove en vuile kleren dragen. Een teken van het 
doorsnijden van gehechtheid aan kleding. Voorheen had ze monniken en 
geleerden als vrienden, maar nu was ze in staat om ook vriendschap te sluiten 
met bedelaars en leprozen, of om zonder vrienden te zijn. Een teken van het 
doorsnijden van gehechtheid aan vrienden. Voorheen had ze geleefd in 
religieuze instituties, maar nu kon ze overal leven. Een teken van het 
doorsnijden van gehechtheid aan plaatsen. Voorheen had ze slechts lekker en 
zuiver voedsel gegeten, maar nu at ze alles, behalve vlees. Een teken van het 
doorsnijden van gehechtheid aan voedsel. Tenslotte maakte voorheen het 
krijgen van lof haar gelukkig, maar nu voelde ze zich niet meer gedeprimeerd 
wanneer ze bekritiseerd werd. Een teken van het doorsnijden van gehechtheid 
aan emoties. Pijn en genot, ver weg en nabij, agressie en begeerte werden door 
Machig nu ervaren als zijnde "of one taste" in de ruimte van de dingen zoals ze 
zijn. 

Deze inzichten reflecteren haar begrip van hetgeen waarnaar in de 
"Prajnaparamitasoetra van Achtduizend Verzen" gerefereerd wordt als de Vier 
Perfecte Zienswijzen voor het juiste begrip van shunyata: 

"Change and no change, suffering and ease, self and not-self, lovely 
and repulsive just one suchness in emptiness they are". 2 4 3 

Na vier jaar bij lama Sonam Drapa te zijn geweest, vraagt ze hem om 
initiatie, maar daarvoor verwijst hij haar naar weer een andere lama, Drapa 
Ngonshe, een leerling van Phadampa Sangye. Deze ziet haar potentie om 
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anderen te helpen en geeft haar samen met vier andere leerlingen initiatie in de 
mandala van Mahamaya. Juist op het moment in de initiatie waarbij de 
wijsheidsgeest van de guru overgedragen wordt op de leerling, leviteert het 
lichaam van Machig enkele decimeters van de grond, doet ze spontaan de 
vierentwintig dansen van de vredige dakini en begint in het Sanskriet te 
spreken. Ze gaat een diepe staat van meditatie binnen en vliegt door de muur 
van de tempel heen, waarna ze belandt in een boom bij een meer waar een 
verschrikkelijke naga woont. Deze naga was zo angstaanjagend dat zelfs 
niemand ook maar naar het meer durfde te kijken, maar Machig bleef 
onverstoorbaar in haar meditatie. De naga werd nu wat angstig en boos en riep 
zijn gehele leger van demonen op, die middels vele fantomen Machig angst 
trachtten aan te jagen, zodat ze zou vertrekken. In plaats daarvan offerde Machig 
hen haar lichaam. Verteld wordt dat ze dit niet konden verslinden, omdat ze 
egoloos was. Hierin vinden we het belangrijkste principe van de Chö terug. Als 
er niets is om te verdedigen, wat is er dan om aan te vallen? 

De demonen ontwikkelden nu vertrouwen in haar en boden haar hun 
hart aan met de belofte haar en iedereen in haar overdrachtslijn te beschermen. 
Vervolgens verscheen de dakini Mahamaya en gaf haar een directe transmissie 
van de vier "empowerments". Daarna verschenen nog vele boeddha's, 
waaronder Tara (afb. 22a), die haar voorspelt dat ze diep inzicht en vaardige 
middelen zal verenigen met een emanatie van Shakyamuni Boeddha genaamd 

opabhadra, een referentie naar een Tantrisch spiritueel huwelijk. Ook voorspelt 
Tara haar dat ze de honderdenacht crematieplaatsen zal bezoeken en vele 
leerlingen zal krijgen, om vervolgens in Machig's innerlijke ruimte op te lossen. 

Bij het eerste licht van de ochtendschemering gaan de lama en de andere 
leerlingen Machig zoeken, daar ze de initiatieceremonie had verlaten, hetgeen in 

ibet een ongehoorde zaak is. Ze vinden haar hoog in een boom, naakt, de 
schaamte voorbij en vrij van karmische ellende. Machig maakt onmiddellijk 
buigingen voor de lama en zegt: "The lama is the refuge of suffering".244 Haar 
vriendinnen wijzen bezorgd op het feit dat ze de initiatie gemist heeft, maar de 

una zegt dat terwijl zij slechts de relatieve initiatie ontvangen hebben, Machig 
de absolute heeft gekregen. Machig offert hem nu een mandala en zij verkrijgt 
alsnog van hem de bekrachtiging. 

Hierna, ze is dan twintig jaar oud, gaat Machig door Tibet rondreizen en 
itmoet Topabhadra. Na eerst haar twijfel te hebben overwonnen trouwt ze 

met hem. Ze krijgen drie zoons en twee dochters. De mensen spreken schande 
van haar, een non die haar gelofte heeft opgegeven. Zelf wist ze echter dat het 

ier geen gewoon huwelijk betrof, maar een noodzakelijke fase op haar pad naar 
verlichting. Ze verlaat man en kinderen wanneer de jongste vier jaar is om 
weer en nu voorgoed als een zwervende yogini door Tibet te trekken. Ze is dan 
vierendertig. Wanneer ze later haar kinderen weerziet is dit in de relatie van 
meester en leerling. Haar levensloop ontvouwt zich dus als die van een 
conventionele non naar huismoeder naar zwervende yogini. Nog eenmaal 
ontmoet ze haar man, zelf een grote yogi. Ze zingen liederen voor elkaar en 
vergelijken hun realisatie. Dan vertrekt Topabhadra naar India en zien ze elkaar 
niet weer. 

Op haar pelgrimstochten door Tibet ontmoet Machig nu haar leraar 
Phadampa Sangye (afb. 22b) weer. Deze geeft haar onder meer nadere uitleg over 
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22a. - "Groene" Tara 

22a. - Longchenpa 

22e. - Jikme Lingpa 

22b. - Padampa Sangye 
22c. - Machig Labdrön 
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hoe ze de Chö op crematiegronden moet uitvoeren. Als blijkt dat één van haar 
zoons, Thönyön Samdrup epileptisch is, leert ze hem de Chö en stuurt hem voor 
vijf jaar op retraite. De kracht van de Chö-beoefening geneest hem. Gezegd wordt 
dat men middels de Chö 424 ziektes kan genezen en dat de tachtigduizend 
geesten die obstakels opwerpen dit niet kunnen verhinderen. Als Machig 
eenenveertig is heeft ze op de Koperkleurige Berg opnieuw een visioen van 
Tara. Deze zegt haar dat ze nu hetzelfde zijn, maar Machig wil haar eerst niet 
geloven. Dan overtuigt Tara haar dat ze de belichaming is van Prajnaparamita, 
waarvan de essentie in de lettergreep "Ah" wordt uitgedrukt. Tara lost 
vervolgens in haar hart op. 

Machig's faam verspreidt zich nu over heel Tibet en zelfs naar India. 
Wanneer dit de geleerden in Bodh-Gaya ter ore komt, worden ze nieuwsgierig en 
sturen drie afgevaardigden naar Tibet om Machig voor een debat uit te dagen. Ze 
denken dat ze een demones is en ondervragen haar op een bijeenkomst waar 
Machig les geeft aan 500.573 mensen, waaronder 70.000 monniken en nonnen. 
Machig is dan tweeënvijftig. De Indiërs, die middels het yogische snelwandelen 
naar Tibet zijn gekomen, zijn onder de indruk en vragen of ze haar vorige 
levens kan herinneren. Machig beaamt dit en geeft een beschrijving waar ze het 
lichaam van haar vorige incarnatie als Monlam Drub kunnen vinden en alle 
tekenen die dit zou vertonen. Ze zegt dat als het niet waar is wat ze zegt, dat 
iedereen dan alles wat ze tot nu toe heeft verkondigd als een leugen dient te 
beschouwen. Onder aanvoering van Phadampa Sangye gaan de Indiërs met hun 
snelle voeten naar de plaats waar Monlam Drub meer dan vijftig jaar daarvoor is 
overleden. Ze vinden het lichaam nog in goede staat, welriekend en met alle 
tekenen die Machig beschreven had, zoals tanden in de vorm van 
rechtsdraaiende zeeschelpen. Dan zijn de Indiase geleerden overtuigd en zeggen 
dat er vele leringen vanuit India naar Tibet zijn gekomen, maar dat er één is die 
vanuit Tibet naar India is gekomen, en dat is de Chö van Machig Labdrön. 

Hiermee verkreeg ze haar bekendheid en tevens met de naam de Grote 
Moeder te zijn, die het wezen van de Prajnaparamita-leringen belichaamde. De 
essentie van de meditatieve houding drukte ze uit in haar slogan: "Alert Alert, 
yet Relax Relax!" ('grims kyis sgrim la lhod kyis glod') Voor het juiste Zicht in de 
meditatie dien je je alertheid wakker te schudden, maar tevens zo ontspannen te 
zijn dat je zelfs niet vasthoudt aan een idee van ontspanning.245 

In de iconografie wordt Machig Labdrön meestal afgebeeld als een naakt 
zestienjarig meisje, witgekleurd en dansend op een lotus met een 
damaroetrommel en een bel in haar handen (afb. 22c). Verhaald wordt dat ze 
toen ze stierf naar de zuivere dimensie van de dakini's vertrok. In haar laatste 
woorden refereert ze aan het Dzogchenpad ('Ta Gom Chö Sum'): 

The View having the correct understanding of the unborn 
is the best of all views. 

The Meditation which is without thoughts and stable 
is the best of all meditations. 

The Behaviour which is free of doubts 
is the best of all behaviours. 

The Result of understanding voidness 
is the best of all residts. 
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Even though I am discarding this body composed of illusory aggregates, 
1 am unconcerned about my fate. 2 4 6 

Herkomst van de Chö en de Kangling 

Zoals gezegd is het gebruik van de kangling vooral verbonden met het 
Chö-ritueel. Soms wordt gesproken over een Vaderchö en een Moederchö. Bij de 
eerste wordt dan gerefereerd aan de Chö, die van Phadampa Sangye komt en bij 
de tweede aan die van Machig Labdrön. In de praktijk is er echter slechts één 
Chö, die Machig onder invloed van Phadampa Sangye, de 
Prajnaparamitateksten, haar levenservaringen en haar kennis van het 
sjamanisme heeft ontwikkeld. De overdrachtslijn van de Chö loopt via Machig 
naar haar kinderen en kleinkinderen. Hierna hebben de overdrachtslijnen van 
de Chö zich gesplitst. Iedere vorm en melodie heeft weer haar eigen 
geschiedenis. De kern van de Chö is echter in alle tradities hetzelfde. 

Jerome Edou keert zich in "Machig Labdrön and the Foundations of Chö" 
tegen de veronderstelling dat Chö iets met sjamanistische praktijken te maken 
zou hebben. Hij ageert daarmee tegen ongenuanceerde uitspraken van westerse 
auteurs, die in feite de Chö niet begrijpen. Zo spreekt Bleichsteiner (1937) over de 
Chö als"fl sinister mystery going back to the most primitive times".247 Alexandra 
David-Neel is al wat beter, maar spreekt nog over een"gruesome mystery". Evans 
-Wentz spreekt over de Chö als een exorcisme rite, en dat heeft tot de volgens 
Edou abusievelijke gedachte geleid dat de Chö uit de Böntraditie zou 
voortkomen. Deze gedachte heeft ook Eliade, die zijn data dan weer aan 
Bleichsteiner ontleent.248 Eliade ziet de overeenkomsten tussen de terminologie 
van het Chö-offer en de sjamanistische initiatie. Maar Edou wil daar niet aan, 
omdat, zoals Eliade zelf opmerkt, trance en extase kenmerkende elementen uit 
het sjamanisme zijn, en we die inderdaad bij de Chö niet terugvinden. Als 
alternatief wijst Edou met name op de wortels die de Chö heeft in de uit India 
afkomstige Prajnaparamitafilosofie. 

c 
One should of course refrain from identifying the generic term 

utting off", as it occurs in Buddhist literature in general, with the specific 
system of Machig. Nonetheless, it seems certain at present that Machig's 
tradition, generally considered a Tibetan Doctrine, has its origin in the 
Indian tradition of the Prajnaparamita as taught by the Buddha.249 

Zijn bewijs haalt Edou met name uit "The Grand Poem of the Perfection 
of Wisdom". Dit is een tekst van Aryadeva de Brahmaan (Tamshe Aryadeva), 
een leraar van Phadampa Sangye, die Phadampa Sangye mee naar Tibet heeft 
genomen en aldaar is doorgegeven aan Kyöton Sönam Lama en Machig Labdrön. 
De tekst die Edou gebruikt is gebaseerd op Phadampa Sangye's mondelinge 
vertaling uit het Sanskriet, die in het Tibetaans is opgeschreven en geredigeerd 
door Zhama Lotsawa. Hier volgen enkele cruciale passages, die erop lijken te 
wijzen dat er al een Chö-systeem bestond in India als onderdeel van de 
Prajnaparamita. Na een lofzang aan de boeddha's en bodhisattva's begint het: 
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Here I will explain to the best of my abilities and for other's benefit 
[The ultimate nature of mind], the actual meaning of the 

nondual Perfection of Wisdom (Prajnaparamita), 
The heart essence of what is to be practiced, devoid of any support 
And free from conceptually conceived extremes such as eternalist 

and nihilist views. 

Through [spontaneous] awareness free of artifice and corruption 
Recognize your mind as the root of both samsara and nirvana. 
It is not produced by causes or conditions, 
Unborn, naturally serene, its nature is emptiness. 

To realize [this nature] is like cutting down a tree trunk at the root: 
No more branches of thoughts will ever grow forth from there... 

The supreme method here [to realize the nature of mind] 
Is to unite space and awareness. 
When thus mixing space and awareness, 
You spontaneously purify fixed notions 
Such as reality and characteristics, negating and establishing, 
And you abide in the truth of suchness, Dharmata, 
Free from dualistic subject-object clinging.... 

In desolate rocky mountains or among snowy peaks, 
In charnel fields and cremation grounds, in wilderness, 
In villages and in towns, in caves and lonely grottos, 
Wherever you may be, meditate on nonduality... 

When someone is killed, his life cut off at the root, 
There is no further need [for the murderer] to block also the gates 
Of the [victims'] sense organs, eyes and the rest. 
Likewise, when mind itself is cut off at the root 
You will realize all phenomena as empty. 

Thus to cut off mind itself at the root, 
To cut through the five poisons of mental afflictions, 
To cut through extreme views and mental formations during meditation, 
As well as anxiety, hope and fear in actions 
And to cut through arrogance [which is grasping at a selfl-
Since all this is a matter of cutting through ["chad pa"], 
This is the real meaning of Cho.... 

The definitive sign [of realization] in Chö is to be free of fear. 
The level of final accomplishment in the practice 
Is the spontaneous pacification of magical inteferences [of gods and 

demons] 

But if your practice is not right you will run away in panic. 
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Don't fee but remain unwavering, solid like a doorframe, 
Even if terror or panic arise.. 

'When you are thus meditating on nondual Prajnaparamita, 
The local gods and demons can't stand it, 
And in despair cause magical interferences of all kinds, 
Real, imaginary or in dreams. 
In dealing with these, 
Those of most excellent [meditational capacity] should remain 

absorbed in the meaning of the nondual [nature of mind]; 
Those of medium capacity should meditate on these very wonders; 
Those of avarage capacity should transform their aggregates into an 

offering of food. 
Next, generate an awareness that experiences mind free of any reference 

points [or mental fabrications]. 

Having moved to desolate spots, 
When magical displays of gods or demons arise, 
Separate awareness from the material body [through transference of 

consciousness] 
The physical body is like a stone - nothing can harm it-
And mind has no real existence, being similar to space. 
So who or what could possibly be harmed? 
Pondering this, remain in suchness, with no anxiety, no fear. 
Even when it feels when gods and demons are carrying away your body, 
That inanimate corpse, 
Don't move an inch from the seat you have taken, 
Nor feel scared or think of danger. 

Whatever wandering thoughts arise are demons that arise from your own 
m ind. 

And mind has not even an atom of existence: no place where it comes 
from, 

No place where it abides, no place for it to go to, either.... 

All virtuous and negative deeds are totally pure, 
Primordially pure, primordially liberated, primordially Buddhahood. 
Still, not to shun faults and negative acts, that's a mistake!... 

If you wish to benefit someone [through the practice of Cho], 
Generate compassion as a preliminary, 
Then realize how yourself, the sick person, the demon and the illness 
Are all empty [devoid of inherent existence]. 
Then cleanse by means of mudra and meditate upon emptiness. 
The patient should lie down facing you. 
If thereby the disease is not pacified 
Take the patient to a desolate spot, take refuge and generate the mind set 

on enlightenment. 
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Three tirnes step over the sick person and follow this by meditation 
[on emptiness] 

Free from extremes [and reference points]. 
Next [in the patient's name] present a mandala offering 
Together with the small sticks and pebbles over which you have invoked 

the blessing. 

The gods of the upper regions should be viewed as sacred 
And the nagas of the lower regions should be subdued. 
Any task you request from them, the nagas will accomplish. 
Thus befriend through rites the gods from wherever you reside 
And force all nagas into submission, making them act as your servants. 
Towards guru, yidam-deities, dakinis and protectors, you should feel like 

their only child.250 

Inderdaad kunnen we uit deze fragmenten van Aryadeva's fraaie gedicht 
het begin van de Chö halen. Het fundamentele Zicht wordt onmiskenbaar 
gevormd door de Prajnaparamita, en de basis van de Soetra-traditie is hier 
beschreven. Edou moet echter ook vast stellen dat: 

Up to now no trace of any Indian Chö rite has been discovered, 
hence it is difficult to know how it was practiced. The only information to 
have reached us comes through Dampa Sangye, who passed this tradition 
on to Tibet.251 

Zoals uit de interviews met Karma Lhundup bleek, is volgens zijn lama 
Yeshe Dorje Rinpoche Phadampa Sangye de eerste die de kangling gebruikte bij 
het symbolische offer van zijn lichaam op een crematieplaats, toen de geesten 
niet wilden komen. In dat geval betreft het hier een Indiase Boeddhist, die gezien 
wordt als een incarnatie van Padmasambhava, die de dijbeentrompet voor het 
eerst in Tibet gebruikte. Of er echter hiervoor ook al in India of Tibet op een 
kangling geblazen werd, is niet geheel duidelijk. 

Zo veronderstelt Ellingson bijvoorbeeld in zijn prachtige boek "Mandala 
of Sound", dat het ritueel gebruik van beeninstrumenten komt van een 
Shivaïstische sekte van Tantrische yogi's, die nog voordat het Boeddhisme naar 
Tibet kwam, behangen met beenornamenten door India rondtrokken en de 
schedeldrum bespeelden.252 Zij heetten Kapalika's ("kapala" = schedel) en deze 
schedelmeditators waren gespecialiseerd in verering van de woeste goden en 
rituele dramatizering van de vergankelijkheid van het leven om zo controle te 
krijgen over de krachten van dood en destruktie. Ze vereerden de Hindoegod 
Shiva vooral in een toornige vorm als Bhairava. Hun naam Kapalika's slaat 
terug op een mythisch verhaal waarin Shiva het vijfde hoofd van de god 
Brahma afhakte, dat als straf aan zijn hand bleef plakken. Door ascese te doen 
kon hij het weer kwijtraken. De Kapalika's doen uit devotie voor Shiva deze 
ascese voor hem. Zij staan erom bekend dat ze de ongehechtheid aan hun 
lichaam demonstreerden middels zelfverwonding en ook wel rituele zelfmoord. 
Tevens wordt door Hartsuiker in zijn boek "Sadhus" verteld dat zij meer in het 
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verwerven van magische krachten geïnteresseerd waren, dan in het bereiken 
van verlichting.2 5 3 Of zij ook de dijbeentrompet bespeelden heb ik in de 
literatuur over deze groep echter niet kunnen terugvinden. 

Ellingson beweert dat er geen enkel bewijs te vinden is, dat voor de komst 
van het Boeddhisme ritueel gebruik van beenderen van overledenen gemaakt is 
in Tibet. Uit een oude Tibetaanse tekst citeert hij een anti-Boeddhistisch geluid 
van afkeer hierover gericht tegen de volgers van Padmasambhava: 

..."This is a legflute", they say - it's made of human thigh-bone! 

..."These are dancers", they say - they are wearing garlands of human bone! 

..."These are images", they say - they are just wearing different masks! 
This is not "religion", it's the evil influence that comes to Tibet from 
India! 254 

Als we dit lezen lijkt het er inderdaad op te wijzen dat het gebruik van 
beeninstrumenten niet zijn oorsprong heeft in Tibet, maar uit India komt. Men 
dient hierbij echter in zijn achterhoofd te hebben dat ook in Tibet de strijd tussen 
verschillende religieuze sekten niet iets uitzonderlijks was en we dienen dit 
citaat ook in dit licht te beschouwen. De vraag naar de herkomst van de kangling 
heb ik in Dharamsala tevens voorgelegd aan Thubten Ricki, een Boeddhistische 
monnik uit een Bönfamilie, die bezig was een proefschrift te schrijven over 
Boeddhisme aan de Universiteit van Delhi. Hij vertelde me dat tegenwoordig 
ook Bönpriesters hun eigen Chö-ritueel beoefenen met eigen teksten, die zeer 
verwant zijn aan de Boeddhistische, maar waarin Böngoden vereerd worden. 
Naar zijn zeggen komt het woord kangling in ieder geval al in veertiende 
eeuwse Bönteksten voor. Hij dacht dat het gebruik van schedeltrommel en 
kangling waarschijnlijk specifiek Tibetaans is, omdat ze nu in India, zover 
bekend, niet (meer) door Indiërs gebruikt worden. Dit zegt echter niet zoveel daar 
het Boeddhisme zelf in India door de komst van de Moslims is uitgeroeid en pas 
in de vijftiger jaren met Ambedkar en nu ook door de komst van Tibetaanse 
vluchtelingen een herintrede in het moederland heeft gemaakt. 

Volgens Namkhai Norbu Rinpoche, Dzogchenmeester en professor 
Tibetologie te Napels, stamt het gebruik van de dijbeentrompet echter uit de 
sjamanistische Böntraditie.255 Ook hij spreekt düs hetgeen Ellingson beweert 
tegen. Namkhai Norbu heeft de naam een groot kenner van de Böntraditie te 
zijn en omdat hij ook zelf het Chö-ritueel beoefent, is zo'n opmerking 
veelzeggend met betrekking tot waar adepten zelf de wortels van het gebruik van 
de kangling situeren. Het probleem bij een studie van de Böntraditie is echter 
dat deze na de komst van het Boeddhisme een dusdanige hervorming heeft 
doorgemaakt, dat het moeilijk is nog iets te kunnen zeggen over de vooral orale 
pre-Boeddhistische Böntraditie. Het is daarom interessant om naar omliggende 
streken en de rest van de wereld te kijken, waar nog steeds, of in ieder geval tot 
voor kort, sjamanisme gepraktizeerd wordt. Dan blijkt dat er onder meer bij de 
Raï in Nepal door sjamanen beentrompetten gebruikt worden voor het 
oproepen van geesten.256 En ook in Mongolië, dat een lange en intieme relatie 
met Tibet en het Tantrisch Boeddhisme heeft, werd de dijbeentrompet door 
sjamanen gebruikt, onder andere voor het raadplegen van het "beenorakel" 
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Verder is het bekend dat ook de Azteken en de Maori's beenfluiten gebruikten. 
Het gebruik van beenfluiten komt dus niet alleen in Tibet voor, maar vinden we 
op heel verschillende plaatsen in de wereld terug en zeer vaak in verband met 
sjamanistische of hieraan verwante praktijken. 

Naast het gebruik van botten als klankinstrumenten hebben menselijke 
overblijfselen als haar, nagels, tanden, vlees, bloed, been, huid, faeces, urine, 
moedermelk, sperma, navelstreng, moederkoek, menstruatiebloed, hart, 
hersenen en ga zo maar door, mensen in veel verschillende culturen door de 
eeuwen heen geïnspireerd tot de beoefening van magische praktijken. Dit geldt 
ook voor de Boeddhisten van Tibet. Met de komst van het Boeddhisme naar 
Tibet raakte het Bönsjamanisme aanvankelijk in de verdrukking. Met name het 
offeren van dieren, men zegt soms ook mensen, en het nastreven van 
persoonlijk gewin en magische krachten strookten niet met de Boeddhistische 
ethiek, die gericht is op compassie en waarbij magische krachten (relatieve 
siddhi's) slechts als een niet nastrevenswaardig bijprodukt van het streven naar 
verlichting worden beschouwd. Vele aan hun praktijken vasthoudende 
sjamanen werden door de Boeddhistische koningen verbannen naar de grenzen 
vàn het koninkrijk. Het lijkt er echter op dat de sociaal-religieuze functie van de 
sjamaan in een later stadium van de geschiedenis binnen het theoretische en 
rituele kader van het Tantrische Boeddhisme is overgenomen door de 
Boeddhistische ngakpa, een ritueel specialist in de omgang met geesten, die de 
Chö als belangrijkste beoefening kent en regelmatig ingeschakeld wordt ter 
genezing van ziektes. Edou komt ondanks dat hij stelt dat Chö abusievelijk in 
verband wordt gebracht met sjamanisme toch ook tot een dergelijke conclusie: 

The battlefield terminology applied to the description of the Chö 
ritual, during which the meditator cuts through, conquers and eliminates 
demons, does of course remind one of accounts of shamans entrenched in 
close combat with the spirit world. No doubt the mistaken equations of 
Chö with the cults of possession and exorcism rituals stem in the first 
place from the parallel language used in the observer's descriptions. The 
Chöpa's very lifestyle on the fringe of society - dwelling in the solitude of 
burial grounds and haunted places, added to the mad behavior and contact 
with the world of darkness and mystery - was enough for credulous people 
to view the Chöpa in a role usually attributed to shamans and other 
exorcists.257 

Om overeenkomsten en verschillen tussen sjamanisme en Chö nader uit 
te werken, wil ik hier iets nader ingaan op wat ik eigenlijk met sjamanisme 
bedoel. 

1 n vergelijking met Sjamanisme 

Wanneer we onder de oppervlakte kijken, en wat leent zich nu beter om 
t onderhuidse in ogenschouw te nemen dan een studie van het gebruik van 

mensenbotten, blijkt dat bij de verschillende vormen van sjamanisme, zoals we 
e kennen uit onder meer Siberië, Noord-Amerika, Australië, Mongolië en 

iskimogebieden dermate opmerkelijke parallellen zichtbaar worden, dat enige 
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generalisaties zonder al te grote bokkesprongen te rechtvaardigen zijn. Zonder 
daarmee afbreuk te willen doen aan de uniciteit van verschillende culturen, kan 
het vergelijkend perspectief ons hier iets leren over de natuur van het 
functioneren van de menselijke geest, alswel als over de herkomst, betekenis en 
het gebruik van de kangling in de Chö, dat plaatsvindt op het kruispunt van een 
harmonische ontmoeting tussen Boeddhisme en sjamanistische natuurreligie. 

Niet alleen in exotische streken, maar ook in Europa zijn sporen van 
sjamanistische praktijken teruggevonden in twintigduizend jaar oude 
grotschilderingen uit midden-Frankrijk met emotioneel beladen symbolen als 
hertegewei, wolvenoren en bereklauwen, die telkens weer terugkeren in 
sjamanistische praktijken. Het betreft hier oeruitingen van s'mens religieus 
bewustzijn. De sjamaan is niet zo maar een exotisch fenomeen in primitieve 
culturen, maar een zeer wezenlijke expressie van de met zijn lijden worstelende 
mens. 

Er bestaan verschillende theoriën over de herkomst van het woord 
"sjamaan". Zo kan het afgeleid zijn van het Semitische woord "Sjamasj", dat 
zon betekent. Vaak wordt sjamanen de macht over het vuur toegeschreven. In 
Hongarije kwamen sjamanen meestal uit smidsfamilies voort, zij kenden "het 
geheim van de smid".258 Ook veronderstelt men verwantschap met het 
Sanskrietwoord "sram", dat "zichzelf verhitten" betekent.259 In het Tantrisch 
Boeddhisme vinden we het zichzelf verhitten terug in beoefening van de 
vuuradem, de "tummo". Het bekendst is echter het woord "saman" uit de taal 
der Siberische Evenken.260 De Siberische vorm van sjamanisme, waarbij de 
genezer in trance gaat om de oorzaak van ziekten op te sporen is in de westerse 
literatuur model komen te staan voor verwante fenomenen over de hele 
wereld.2 6 1 Het woord sjamanisme is zo langzamerhand een verzamelnaam 
geworden voor alle mogelijke soorten inheemse geneeswijzen. Kenmerkend is 
hierbij het gebruik van klank om een andere bewustzijnstoestand dan de 
alledaagse te indiceren. Met name keelzang en het gebruik van een grote ronde 
trom, het rijdier van de sjamaan, zijn hierbij belangrijk. In het Tibetaans 
Boeddhisme wordt ook gebruik gemaakt van keelzang met boventonen, alswel 
als van trommels, die vooral bij de beschermersbeoefening nadrukkelijk 
aanwezig zijn. Bij deze beoefening waarin communicatie met natuurkrachten 
plaatsvindt en waarin ook de dijbeentrompet een rol speelt, valt net als bij de 
Chö grote verwantschap met sjamanistische praktijken te bespeuren. In de 
sjamanistische tradities van nomadische volken wordt de trommel vaak het 
paard van de sjamaan genoemd, op wiens ritme hij door de onder- en 
bovenwereld rijdt. In het Boeddhisme van de ook goeddeels nomadische 
Tibetanen wordt gesteld dat de geest de ademenergie berijdt als een paard, het 
Windpaard. 

Over het algemeen kan men stellen dat in animistische culturen de 
sjamaan als mediator optreedt tussen cultuur en natuur, tussen mens en dier, 
levenden en doden, en ook tussen mensen en goden. Hij is de verteller van 
mythen in deze van oorsprong orale culturen, waardoor existentiële problemen 
in kosmisch perspectief komen te staan. De actualisatie van de mythe in het 
ritueel zorgt daarbij voor de transformatie van temporeel-zintuiglijke chaos naar 
een hogere tijdloze orde voorbij het zintuiglijk waarneembare. Middels muziek, 
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zang, dans, symbolen en paradoxen die hun weerklank vinden in het onbewuste 
van de luisteraar, communiceert de sjamaan zijn ervaring van deze "andere" 
werkelijkheid, die meestal als meer fundamenteel wordt beschouwd. De 
integratie van conflikterende tegenstellingen in een ruimer harmonisch geheel 
kan een helende werking hebben en psycho-fysiologische ziekten, als gevolg van 
disharmonie en desintegratie door bijvoorbeeld traumatische ervaringen, 
verdrijven doordat de oorspronkelijke primordiale eenheid van mens en 
kosmos, cultuur en natuur hersteld wordt. De sjamaan reikt de zieke middels 
symboliek een taal aan waardoor zijn lijden binnen een cultureel-kosmisch 
kader betekenis krijgt.262 

Het inwijdingsproces van de sjamaan is een gevaarlijke en zeer 
veeleisende onderneming, die in feite slechts door uitzonderlijke individuen 
ondernomen wordt, omdat ze geen andere keuze hebben. De sjamanistische 
roeping openbaart zich over het algemeen door bepaalde voortekenen bij de 
geboorte, in dromen en visioenen, of tijdens een zeer ernstige persoonlijke crisis. 
Door dit laatste wordt in de westerse literatuur over dit onderwerp nogal eens de 
vraag opgeworpen of de sjamaan geestesziek is. Een oneigenlijke vraag waarop 
geen generaliserend antwoord mogelijk is, want het hangt van de individuele 
sjamaan af of hij bij machte is zijn crisis te overwinnen en dit vermogen ten 
dienste van de gemeenschap aan te wenden, dan wel gevangen raakt in 
idiosyncratische waan. Noord-Amerikaanse indianen noemen de sjamaan de 
"Wounded Healer". Zijn macht hangt af van de mate waarin hij in staat is 
zichzelf te genezen en anderen met soortgelijke problemen te helpen.263 Door 
zijn crisis is hij gedwongen zich bewust te worden van wat Boeddhisten de Eerste 
Edele Waarheid noemen, die van het lijden, welke inherent is aan de menselijke 
conditie. Zowel de inwijding van de sjamaan als die van de Boeddhist vindt 
plaats, kan slechts plaats vinden, als men door het diepste duister, het zwartste 
zwart heengaat, zijn angst voor de dood overwint en ontwaakt waar de extremen 
van licht en duisternis elkaar ontmoeten. In dit schemergebied waar alles 
mogelijkheid is, is grafplaats gelijktijdig geboortegrond. In de beschrijving van 
het Bardo van het Sterven uit het Tibetaans Dodenboek kunnen, we dan ook 
lezen dat voordat het Heldere Licht van de Leegte daagt, men eerst de "ervaring 
van zwartheid" heeft, waarbij men het bewustzijn verliest.264 Hier het verhaal 
dat Popov aan het begin van deze eeuw optekende uit de mond van een 
Siberische Avam-Samayed sjamaan over diens inwijding: 

Stricken with small-pox, the future shaman remained unconscious 
for three days, so nearly dead that on the third day he was almost buried. 
He saw himself go down to hell, and, after many adventures, he was 
carried to an island in the middle of which stood a young birch tree that 
reached up to heaven. It was the Tree of the Lord of the Earth. And the 
Lord gave him a branch of it to make himself a drum. Next he came to a 
mountain. Passing through an opening, he met a naked man playing the 
belloivs at an enormous fire beneath a kettle. The man caught him with a 
hook, cut off his head, and chopped his body to bits and put them all in the 
kettle. There he boiled the body for three years, and then forged him a 
head on an anvil. Finally he fished out the bones, which were floating in a 
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river, put them together, and covered them with flesh. During his 
adventures in the Other World, the future shaman met several 
semidivine personages, and each revealed doctrines to him or taught him 
secrets of the healing art. When he awoke in his hut, he was initiated and 
could begin to shamanize. 2 6 5 

Hierin kunnen we duidelijk overeenkomsten herkennen met datgene wat 
in de Chö gevisualiseerd wordt. De thema's van dood, wedergeboorte en de 
levensboom als het centrum van de wereld, komen in alle sjamanistische 
tradities van de wereld voor. We vinden dit ook in het Boeddhisme terug, 
wanneer we bijvoorbeeld denken aan de Toevluchtsboom en een beoefenaar van 
de Chö die vertelde aan Alexandra David-Neel dat hij zich na afloop vaak als 
herboren voelde. Het heeft er veel van weg dat met de komst van het 
Boeddhisme in Tibet spontane inwijdingservaringen uit het sjamanisme 
middels praktijken zoals de Chö geritualiseerd zijn. In beide gevallen is de adept 
immers getuige van de ontleding van zijn eigen lichaam om zo kennis te 
verkrijgen over de geheimen van leven en dood en de natuur van zijn geest. 
Het lichaam wordt geofferd aan die krachten van het universum, die als geesten 
beschouwd, onderwijzen door te vernietigen. Lommei tekende het volgende 
verhaal op uit de mond van een Yakut-sjamaan: 

They cut off the head and place it on the uppermost plank of the 
"yurta", from where it watches the chopping up of its body. They hook an 
iron hook into the body and tear up and distribute all the joints; they clean 
the bones, by scratching off the flesh and removing all the fluid. They take 
the two eyes out of the sockets and put them on one side. The flesh 
removed from the bones is scattered on all the paths of the underworld; 
they also say that it is distributed among the nine or three times nine 
generations of spirits that cause sickness, whose roads and paths the 
shaman will in future know. He will be able to help with ailments caused 
by them; but he will not be able to cure those maladies caused by spirits 
that did not eat of his flesh. 2 6 6 

Door dit soort ervaringen verkrijgen sjamanen spirituele kracht en leren 
ze de kunst van het sterven, het loslaten, om zo de angst voor de dood te 
overwinnen. Hergeboorte in een kwalitatief hogere bestaansvorm vindt dan 
plaats uit een "beenzaad" of kristallichaam.267 Ook Karma Lhundup merkte op 
dat de angst voor de dood en voor het opofferen van ego, de grootste 
belemmering voor een vrij leven is. Gebeente bezit het dubbele aspekt dat het 
enerzijds symbool staat voor de sterfelijkheid van de mens, en anderzijds ook 
datgene is wat van de mens na zijn dood het langste blijft bestaan. Het is vooral 
deze brugfunctie van het bot als symbool en expressie van het limen tussen 
leven en dood dat het zijn magische kracht geeft. 

Uit het eerste interview met Karma Lhundup bleek verder dat de beste 
kangling gemaakt wordt van het dijbeen van een vrouw, die in het kraambed 
sterft; die sterft bij het geven van leven! Dit been wordt bodhicitta-been 
genoemd. "Bodhi" betekent "zaad", een adjectief van boeddha, "ontwaakte" en 
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heeft ook betrekking op de gelijknamige boom waaronder de Boeddha verlicht 
raakte. "Citta" betekent "hart, essentie, geest". Net als bij de beoefening van de 
grote neerbuigingen, waarbij het Toevlucht Nemen en het Opwekken van 
Bodhicitta gecombineerd worden, zien we hier hoe het egocentrische ik sterft en 
men herboren wordt met een nieuwe motivatie, die van de bodhicitta. Volgens 
Sogyal Rinpoche vatte Machig Labdrön de essentie van de Chö als volgt samen: 

Keeping Limitless Love, Compassion, Joy and Equanimity in your mind, 
Unite the focusless, directionless, referenceless Rigpa 

with the All-Encompassing Space of Suchness, 
Abandon the egoless body - give it as food, 
Remain in the natural meditative state of total simplicity. 

In dit citaat wordt nog eens gewezen op het centrale belang van de 
motivatie waarmee men rituele oefeningen doet. Het aspiratie-aspect van de 

latieve bodhicitta, waaraan gerefereerd wordt door het noemen van de Vier 
Onmetelijkheden, inspireert tot vrijgevendheid en openheid. Het Zicht van de 
Leegte ("View") doorsnijdt de gehechtheid aan het lichaam als het bastion van 
ego, waarna door gewaarzijn met ruimte te vermengen men verblijft in de staat 
van natuurlijke eenvoud, de absolute bodhicitta. 

In de Boeddhistische reïncarnatietheorie is de laatste gedachte of emotie 
oor men sterft van doorslaggevend belang voor de aard van de wedergeboorte 

die men verkrijgt. Tevens kunnen we in het Tibetaans Dodenboek lezen dat op 
de laatste dag van het Bardo van Dharmata vier poortwachterdakini's 

rschijnen als de verbeelding van de zojuist genoemde Vier Onmetelijkheden. 
Herkent de overledene zijn projecties hier niet, dan verschijnt men in het Bardo 

n het Worden voor de Heer van de Dood, die in de spiegel van het karma naar 
e goede en slechte daden kijkt. Dan heeft veinzen geen zin. 

Then the Lord of Death will say, "I will look in the mirror of 
karma", and when he looks in the mirror all your sins and virtues will 
suddenly appear in it clearly and distinctly, so although you have lied it is 
no use. Then the Lord of Death will drag you by a rope tied round your 
neck, and cut off your head, tear out your heart, pull out your entrails, lick 
your brains, drink your blood, eat your flesh and gnaw your bones; but you 
cannot die, so even though your body is cut into pieces you will 

recover 268 

Ook hier, net als bij de inwijdingservaringen van sjamanen en de 
visualisatie van de Chö, heeft men dus de sensatie dat het lichaam in stukken 

ordt gescheurd en opgegeten. Men overschrijdt in de Chö dus op z'n minst 
mbolisch de grenzen van leven en dood. In de biografieën van de chöpa's 

komen dan ook veel zogenaamde "delog"-ervaringen voor. Dit zijn een soort 
ijna-doodervaringen, waarin men misschien klinisch dood is. Beschereven 

wordt hoe de delog sterft en in het bardo belandt, soms voor de Heer van de 
Dood verschijnt, en daarna weer in zijn lichaam ontwaakt. In sommige gevallen 
zijn de voorbereidingen voor crematie of luchtbegrafenis dan al in volle gang. In 
de non-dualistische visie van het Vajrayana-Boeddhisme weerspiegelen leven 
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en dood elkaar als twee complementaire delen van één geheel. Het onderscheid 
wordt gezien als een illusie die zich in de geest afspeelt. De chöpa wacht niet af 
totdat hij in stukken wordt gescheurd, maar neemt het heft in eigen handen. 
Niet letterlijk, maar door de mentale oefening van de visualisatie om zo tot het 
inzicht in de ware natuur van zijn geest te komen. In plaats van zichzelf af te 
schermen voor datgene waar hij bang voor is, levert hij zichzelf hier aan uit 
vanuit het inzicht dat jager en prooi, rechter en beoordeelde, niet van elkaar 
verschillen. De Boeddhistische Prajnaparamita-leer van de afwezigheid van een 
zelf legt de filosofische basis, die binnen het oorspronkelijk sjamanistisch-
animistische wereldbeeld van de Tibetaan haar praktische expressie krijgt in de 
vorm van de Chö en de daarbij kenmerkende omgang met ziekte en demonen. 
Het wel of niet vervuld zijn van bodhicitta, de verlichtingsgeest die zich 
manifesteert als mededogen, bepaalt of hierbij sprake is van witte dan wel zwarte 
magie. In een loflief op bodhicitta zingt Shantideva (8e eeuw): 

It is the supreme elixer 
That overcomes the sovereignty of death. 
It is the inexhaustible treasure 
That eliminates poverty in the world. 
It is the supreme medicine 
That quells the world's disease. 
It is the tree that shelters all beings 
Wandering and tired of the path of conditioned existence. 
It is the universal bridge 
That leads from unhappy states of birth. 
It is the dawning moon of the mind 
That dispels the torment of disturbing conceptions. 
It is the great sun that finally removes 
The misty ignorance of the world. 2 6 9 

Samenvatting van enkele hoofdpunten 

- Tn dit hoofdstuk ben ik op zoek gegaan naar de herkomst van de Kangling en 
het Chö-ritueel. 

- Dakini's spelen hierbij een belangrijke rol. Zij representeren de energie die het 
denken in concepten openbreekt en daarmee de weg vrijmaakt voor een 
beleving met het hart. Vaak staan ze aan de poorten van de mandala opgesteld 
en bewaken samen met de protectors de samaya. Dit is het heilige verbond dat de 
beoefenaar met de waarheid is aangegaan na initiatie door de guru in de mandala 
van een yidam. 

- Er zijn vele Boeddhistische leringen vanuit India naar Tibet gekomen, maar er 
is er één, die van Tibet naar India is gegaan en dat is de Chö van Machig Labdrön. 

- De Chö is gebaseerd op de Prajnaparamitaleer over shunyata, het onderricht 
van Phadampa Sangye, Machig Labdrön's kennis van de Böntraditie en haar 
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mystieke ervaringen. 

- Het gebruik van menselijke overblijfselen vinden we in veel tradities over de 
hele wereld vaak terug in verband met magische en sjamanistische praktijken. 
Ook het gebruik van de kangling is verwant met deze praktijken. 

- We weten niet of de kangling reeds voor Phadampa Sangye's komst naar Tibet 
in India of Tibet gebruikt is. Wat dat betreft is er dan ook geen reden om aan 
Yeshe Dorje Rinpoche's bewering dat Phadampa Sangye de eerste was, die de 
kangling gebruikte, te twijfelen. 

- Na nader vergelijkend onderzoek valt de overeenkomst tussen het Chö-ritueel 
en bepaalde inwijdingservaringen van sjamanen op. Het lijkt erop alsof deze 
spontane ervaringen middels de Chö in het Boeddhisme geritualiseerd zijn, om 
zo een groeicrisis in het bewustzijn te provoceren en het meditatieproces te 
versnellen. 
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DE GEESTESHOUDING VAN DE CHÖPA'S 

One day, a horrible demon with a knife approached someone doing 
the ritual of Chö. The demon struck the chest of the practitioner and 
pulled out the heart. Still alive, the practitioner was first terrified: "Alas, 1 
am going to die!" Then he thought: "I am in the process of practising Chö, 
there is no fear to have! This demonic being was my father or my mother 
in a past life. Today, he has taken my heart, it is wonderful! So it is better I 
die!" After he meditated about twenty minutes, the demon came back and 
replaced the heart in the chest. "I do not need it", said the yogi, "You can 
keep it!"270 

Boeddhistische visie op goden en demonen 

Binnen het Tibetaans-Boeddhisme kunnen drie nivo's van interpretatie 
met betrekking tot de aard van demonen onderscheiden worden: uiterlijk of 
relatief, innerlijk, en geheim of absoluut. Op het uiterlijke en relatieve nivo 
wordt verondersteld dat het hier wezens betreft, die als handelende agenten de 
oorzaak kunnen zijn van allerlei zowel fysiologische als psychische ziektes en al 
het mogelijke onheil, waarvoor niet direkt een rationele verklaring voor 
handen is. Deze visie heeft zijn wortels in het sjamanistisch-animistische 
wereldbeeld van een voor het gewone oog met onzichtbare wezens bezielde 
natuur, dat nog steeds in de verbeelding van veel ongeschoolde Tibetaanse leken 
leeft. Zo vertelde een Tibetaanse vrouw in Dharamsala mij, dat het in een 
naburige vallei niet pluis was, omdat er daar veel Hindoedemonen zouden 
huizen. Opvallend is dat ze niet gewoon over demonen sprak, maar over 
Hindoedemonen. Zoals bij veel studies naar bezetenheid kunnen we ook hier 
zien dat aan het vreemde een demonische kwaliteit wordt toegeschreven en 
omgekeerd dat het demonische als iets vreemds, iets externs dat van buiten komt 
en waarmee men zich liever niet identificeert, wordt gezien. 

In "The Words of My Perfect Teacher" waarschuwt Patrul Rinpoche (1808-
1887) tegen zogenaamde Chö-beoefenaars, die denken dat het een drastische 
methode is om kwade goden en demonen te vernietigen, in stukken te hakken, 
te slaan en te exorceren. Deze mensen denken dat ze zich heetgebakerd dienen te 
gedragen alsof ze de hulpjes zijn van Yama, de Heer van de Dood. Wanneer ze 
de Chö doen voor patiënten worden ze agressief, maken grote ogen, gebruiken 
krachttermen en slaan hun patiënten in de hoop goden en demonen te 
onderwerpen, schrijft Patrul Rinpoche. Machig Labdrön zei echter al dat zij een 
foutief Dharma volgen: 

Since time without beginning, harmful spirits have lived in a 
ceaseless whirl of hallucination and suffering, brought on by their own 
evil actions and by inauspicious circumstances which drive them like a 
wind. When they die they inevitably plunge to the very depths of the 
lower realms. With the hook of my compassion I catch those evil spirits. 
Offering them my warm flesh and warm blood as food, through the 
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kindness and compassion of bodhicitta I transform the way they see 
everything and make them my disciples. Those malignant spirits are for 
me the prize that I hold with the hook of compassion - but the great adepts 
of Clio of the future will boast of killing them, beating them and casting 
them out. That will be a sign that false doctrines of Chö, the teachings of 
demons, are spreading. 2 7 1 

Volgens Machig hebben zij niet begrepen waarom het gaat in de Chö. Ze 
denken dat goden en demonen externe wezens zijn en pochen met hun 
vermeende krachten. Ze zullen geen rust in zichzelf vinden, maar zien overal 
geesten en misleiden de mensen met valse voorspellingen. Met hun gebrul 
kunnen ze misschien enkele zwakke geesten wegjagen, maar de groteren zullen 
niet onder de indruk zijn, bezit van hen nemen en hen overal achtervolgen en 
uiteindelijk ruïneren. Patrul Rinpoche schrijft verder dat het moeilijk te zeggen 
is of de macht om demonen te onderwerpen nu een goed teken is of een 
tantalizerende kracht die de spirituele beoefening hindert en veroorzaakt wordt 
door de demonen zelf. Illusoire geesten kunnen echter slechts geëxorceerd 
worden doordat de wortel van de illusie wordt weggenomen. Deze oorzaak is 

intern en niet extern.272 

In de Chö-beoefening is het dan ook niet, zoals bij veel exorcistische 
praktijken, dat demonen worden gedood, geslagen, begraven en vernietigd. De 
taktiek is niet gericht op een externe vijand. Wat doorsneden dient te worden is 

't concept van gehechtheid aan kwade geesten, hetgeen iets in het innerlijk is 
i niet buiten het individu. Dat is de Chö. Machig Labdrön zei: 

The tangible demon, the intangible demon, 
The demon of exultation and the demon of conceit -
All of them come down to the demon of conceit. 

"The many spirits" means concepts; 
"The powerful spirit" means belief in a self; 
"The wild spirits" means thoughts. 
To destroy these spirits is to be an adept of Chö. 2 7 3 

Onder de tastbare demon worden externe dingen en wezens verstaan die 
ons lichaam en onze geest schaden. Onder de niet-tastbare demonen verstaat 
men gehechtheid, aversie, verwarring en de 84.000 typen van negatieve emoties, 
die het lijden in samsara veroorzaken. De demon van geëxalteerdheid verwijst 
naar de trots die men kan voelen voor de eigen traditie en beoefening en de 
daarmee gerelateerde neerbuigendheid naar anderen. De demon der 
verwaandheid vormt de wortel van de drie anderen. Deze waan doet ons de vijf 

ggr'egaten (vorm, gevoel, perceptie, conceptformatie en bewustzijn) als "ik" 
•eschouwen. Als deze demon wordt vernietigd, worden alle externe demonen 

vanzelf vernietigd zonder er verder iets voor te hoeven doen. 
Op het innerlijke nivo wordt door de geletterde leken en met name door 

de lama's deze meer psychologische verklaring voor het waarnemen van goden 
en demonen gehanteerd. Hun bestaan wordt hierbij niet ontkend, maar men 
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stelt dat hoewel hun vorm van buiten lijkt te komen, de oorzaak van de 
waarneming in het individu ligt. Het betreft hier dan een onbewuste projectie 
van bijvoorbeeld de vijf grove emoties (onwetendheid, agressie, trots, begeerte 
en jaloezie), de vier demonische krachten (mara's) en ook zaken als luiheid, 
slecht gezelschap, dualistisch denken, overgevoeligheid, gehechtheid aan 
rijkdom, sektarisme, spirituele trots en het vastklampen aan kalmte, kortom 
datgene wat met ego wordt geassocieerd. De yogi Milarepa zei: 

My system is to cut out the belief in a self at the root, to cast the eight 
ordinary concerns to the winds, and to make the four demons feel 
ashamed. 2 7 4 

De acht wereldse Dharma's waaraan hier gerefereerd wordt, vormen de 
steunpilaren van samsara; hoop op geluk en angst voor lijden, hoop op roem en 
angst voor onbetekenendheid, hoop op lof en angst voor blaam, hoop op winst 
en angst voor verlies, kortom gehechtheid en aversie, de twee tegengestelde 
reakties die uit onwetendheid voortkomen. De chöpa ziet echter de illusoire aard 
van een wereld die verdeeld is in de dualiteit van ik en jij, goed en kwaad, goden 
en demonen, waarbij men zich tussen hoop en angst beweegt eindeloos zoekend 
naar houvast en zelfprotectie. Door het ego ("dak dzin" = grijpen naar een zelf) 
los te laten overkomt men de hinderende invloed van de Vier Demonen 
(mara's). Gedurende een retraite, die ik in augustus 1996 deed in Lerab Ling in 
Zuid-Frankrijk, sprak Sogyal Rinpoche tijdens zijn onderricht over Chö-
beoefening over deze vier demonen: 

There are four categories of demonic forces that cause harm towards 
liberation. These we need to cut through. 

The first is the visible cause, which is the root of suffering. Our normal 
perception sees an enemy, someone who causes us harm, as a demonic 
force. This is not the cause at all. The real demonic force is that which 
causes obstacles in our journey to liberation, whereas enemies actually 
help us on the path. When enemies harm us, if you arouse the feeling of 
patience and endurance, even for an instance, it can accumulate 
tremendous merit and may even help us towards realization. 

The second kind of demonic force may not have an external visible form, 
but may exist on a subtle level as a chain of thoughts that causes us harm. 

Third category is an attraction that practitioners have when an indication 
of power or benefit appears in dreams or in experiences, like pride can 
enter into and cause harm to liberation. 

Fourth is the demonic force of ego or self-cherishing. It can spoil and stain 
our mind, making it impure, and thus causing all the negative emotions. 
This is the root cause of all the three other demonic forces. Meaning, if you 
cut through concepts and the belief in the self and all your thoughts, then 
you are a true Chö practitioner.275 
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De eerste "mara" of demonische kracht (Tib. "bdüd"), waaraan Sogyal 
Rinpoche als de 'zichtbare oorzaak' refereerde, wordt ook wel de demonische 
kracht van de skandha's (vorm, gevoel, perceptie, concepten en bewustzijn) 
genoemd, die ons buitenproportioneel op de materiële wereld betrokken 
houden. Machig Labdrön zei hierover: 

This loving and hating objects as though they were real, this whole 
obsessive attitude toward sense perceptions - these are the very conditions 
that cause such suffering and misery to sentient beings. They bind all 
beings to the frustrating flow of constant becoming. For that reason they 
are called demons. 2 7 6 

De tweede demonische kracht is de mara der emoties, die ons verleiden en 
doen bewegen tussen hoop en angst. Ze staan ons tegen of we kunnen er geen 
genoeg van krijgen. Als resultaat van grijpen uit onwetendheid en bron van 
verdere illusies leiden ze af van het volledig aanwezig zijn in het hier en nu. De 
emoties ontstaan uit het geloof in een zelf en kunnen de oorzaak zijn van 
allerlei negatieve acties, die maken dat we hulpeloos sterven en weer geboren 
worden. Machig Labdrön: 

Experiences that frighten or upset us we call demonic, while 
experiences of gaiety or ebullience we call devine. If you embroil your 
mind in either of these, it is bound to become emotionally unstable. 
Although the emotions do not exist tangibly and do not manifest any 
substance as real, concrete objects, they still have a definite ability to harm 
you as you run here and there trying to adjust to them. 211 

De derde demonische kracht wordt de mara van genot genoemd. Grote 
vreugde door romantische liefde, kunst, muziek, gemakzucht, de rust van 
meditatie en alle mogelijke vormen van extase hebben de potentie het verlangen 
naar meer op te roepen. Hoewel het tijdelijk bevrediging kan schenken is dit 
alles vergankelijk en houdt het de geest zoekende en af van de vrede, die voorbij 
de dood reikt. 

De vierde demonische invloed is de mara van de dood, de illusie van een 
zelf dat leeft en sterft. Vrij van een geloof in een zelf is men vrij van de invloed 
van de dood, want wie wordt geboren en wie sterft, als het zelf niet bestaat? De 
vier mara's komen voort uit dit geloof in een zelf. Machig Labdrön: 

If the self exists as real, then demons also exist. If such a self does 
not exist, then demons are also nonexistent. And there can be no obstacles 
or hindrances for a self that does not exist. 2 7 8 

Gebrek aan inzicht over de natuur en het functioneren van de geest wordt 
gezien als oorzaak van het verschijnen van demonen. Deze worden met een 
verzamelnaam "gek" genoemd, dat letterlijk "obstakelmakers" betekent. In de 
Tantrische visie op demonen, zegt men echter dat obstakels het pad vormen. Het 

195 



onderwerpen van demonen is hierbij dan ook gelijk aan de transformatie dei-
emoties. Men werkt direkt met datgene wat zich in de geest voordoet door het 
zuiveren en transformeren van de perceptie. 

Het omvormen der emoties 

In de "Honderdduizend Zangen" van Milarepa (afb. 23) wordt dit 
omvormingsproces der emoties, die de waarneming kleuren, als het 
onderwerpen der demonen beschreven.279 De Tibetaanse yogi en "dwaze wijze" 
Milarepa (1052-1135) is vooral beroemd geworden door zijn confrontatie met 
demonische krachten en hoe hij deze uiteindelijk wist te onderwerpen. In zijn 
jeugd had hij de zwarte magie geleerd om de moord op zijn familieleden te 
wreken, hetgeen hij ook deed. Daarna bekeerde hij zich tot het Boeddhisme en 
trok zich in de eenzaamheid van de bergen terug. 

In horror of death, I took to the mountains -
Again and again I meditated on the uncertainty of the hour of death, 
Capturing the fortress of the deathless unending nature of mind. 
Now all fear of death is over and done. 2 8 ° 

Aanvankelijk houdt Milarepa echter nog vast aan begrippen over goed en 
kwaad en verschijnt de wereld hem in de vorm van goden en demonen. Als hij 
na een wandeling weer bij zijn grot terug komt, is deze gevuld met demonen, 
waaronder vijf mensenvleesetende demonessen die hem bespotten en zelfs zijn 
geschriften lezen. Hij probeert alles uit om ze weg te krijgen. Hij schreeuwt en 
tiert, maar ze lachen hem uit. Hij predikt tot hen en vraagt de boeddha's om 
hulp, maar ze gaan niet weg. Dan probeert hij compassie op te wekken, maar het 
is gekunsteld en ze blijven. De Rotsdemones zegt tegen hem: 

If you don't know that demons come from your own mind, 
There'll be other demons beside myself1. 
I'm not going to leave just because you tell me to go. 2 8 1 

Als Milarepa de boeddha's en dakini's om hulp vraagt, menen de vijf 
kannibalistische demonessen dat hij onzeker is en ze worden steeds brutaler in 
hun intimidaties: 

There is no way of your escaping1. 
You have no power, no freedom. 
We have come to take your life, your soul, and spirit; 
To stop your breath and take consciousness from your body, 
To drink your blood and eat your flesh and skandhas. 
Your karma and all your merits are exhausted. 
Now the Lord of Death will eat you, 
And the black rope of karma bind you fast. 
Tonight you leave this world. 
Do you regret your deeds done in this lifetime? 
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23. - Milarepa heeft een visioen van Vajravarahi 
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When the army of the Lord of Death arrests you, 
Will you be certain of escaping, 
Or prepared without fear to die? 2 8 2 

Nu Milarepa geconfronteerd wordt met de dood, herinnert hij zich 
duidelijk de leringen van zijn guru, die hem vertelde dat de lege lichtende 
natuur van zijn geest ongeboren en onsterfelijk is en dat er voor hem geen 
noodzaak is zich te hechten aan zijn vergankelijk lichaam, dat samengesteld is 
uit de vijf elementen en wereldse skandha's. Dit ziet hij nu scherper dan de 
goden en demonen en hij blaakt van vertrouwen in zijn Boeddha-natuur. Hij 
realiseert zich dat deze fantomen voor hem verschijnen als gevolg van het leven 
van vele levens in de onwetendheid van samsara en verder dat alle voelende 
wezens van de zes werelden of ze nu verschijnen als goden, demonen, dieren of 
mensen ooit zijn vader of moeder geweest zijn en waaraan hij eens zijn 
karmische schuld moet afbetalen. Hij bedenkt zich dat wanneer deze wezens zijn 
lichaam van hem vragen, hij deze kans zal grijpen en het hun zal schenken als 
een waardig offer. Laten ze ieder deel dat ze willen hebben ervan nemen en 
ervan genieten. Hij spreekt daarbij de hoop uit dat door de verdienste van dit 
offer van zijn lichaam alle demonen en kwade geesten verschoond mo^en 
worden van de haat en kwade wil in hun hart en dat deze verdienste moge 
dienen als het zaad van de grote compassie, opdat die meer en meer in hun 
harten tot bloei mag komen en dat het tot heil van alle voelende wezens moge 
leiden.283 

Milarepa realiseerde zich de zinloosheid van het gevecht met deze 
schijngestalten en pas toen hij zich voor hen openstelde door te zeggen dat ze 
maar moesten blijven en ze hun hele familie moesten uitnodigen, verdwenen 
de fantomen doordat Milarepa zag wat ze waren. 

Take a demon as a demon and it'll harm you; 
Know a demon's in your mind and you'll be free of it; 
Realize a demon to be empty and you'll destroy it. 2 8 4 

In deze drie zinnen, die Milarepa tegen de Rotsdemones uitspreekt, 
komen precies de drie eerder besproken Boeddhistische interpretatienivo's tot 
uiting. De uiterlijke wereld is relatief en een projectie van de geest. Absoluut 
gezien is de geest echter leegte. Doordat Milarepa zich realiseerde dat goden en 
demonen met onze hartstochten geschapen worden; de dingen die we uit ons 
leven en de wereld willen bannen zijn de duivels; de dingen die we naar ons toe 
zouden willen halen zijn de goden en godinnen, was hij in staat ze te accepteren 
en om te vormen. Hierdoor werden het dakini's, levenskrachten.28s Het hoofd 
van de vijf vleesetende demonessen bleek toen Tseringma, Godin van Lang 
Leven te zijn en Milarepa sprak: 

You who appear as harmful spirits and yakshas, male or female, 
Only when one has no understanding are you demons, 
Bringing all your mischief and your obstacles. 
But once one understands, even you demons are deities, 
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And become the source of all accomplishments. 2 8 6 

Door zich volledig over te geven en zijn lichaam en wezen aan de 
demonen aan te bieden, hief Milarepa het verschil tussen vriend en vijand op. 
De demonen gaven zich hierop over aan Milarepa en werden zijn leerlingen. Ze 
zeiden dat ze hem niet werkelijk kwaad wilden doen, doch alleen zijn inzicht en 
devotie testen. Het was juist Milarepa's gehechtheid en zijn verzet tegen de 
waarheid der vergankelijkheid die de goden en demonen deden ontstaan. Door 
zijn gehechtheid los te laten, losten ook de demonen zich op. Milarepa zei: 

Belief in an "I" is more powerful than you are, demoness. 
Concepts are more numerous than you are, demoness. 
Thoughts are more spoilt by habits than you are, demoness. 2 8 7 

Ook Sogyal Rinpoche zei mij, toen ik hem om Chö-onderricht vroeg, dat 
het er niet zo zeer omgaat om te leren trommelen, met bellen te rinkelen of om 
op de dijbeentrompet te blazen, maar dat de essentie van de Chö het doorsnijden 
van de gehechtheid is en van de gewoontepatronen waarin we verstrikt zijn. 

You maybe appreciate this practice and start to practice it. But otherwise 
you can take it also as a teaching and work with the four demons. The 
demons are not outside, but within ourselves. How do we work with that? 
By being mindful in everyday situations is the most effective way. 

Some people do Chö because they love the ritual, the ornaments, and the 
chant. That's actually slightly missing the point. Really the main point is 
not the drum and the bell, it's what's happening within the practitioner. 
Of course the visualisation is important if you really take on this practice, 
but the most important thing is to start applying the principles. 

It says Chö is basically cutting the grasping ties of ego. To truly offer the 
object of your grasping, which is your body. If you offer mentally there is 
extraordinary benefit. You're actually offering the attachment, the 
grasping. These attachments are the demons. 

Real Chö from a Dzogchen point of view is that when you realize the 
View, then it cuts through delusion. The realization of the nature of 
mind, or shunyata, is very much Chö.288 

Sogyal Rinpoche benadrukt dus niet zozeer het uiterlijke ritueel, maar de 
toepassing van de principes van het doorsnijden van het ego in het dagelijks 
leven. Zoals we reeds zagen in het levensverhaal van Milarepa is het herinneren 
van het onderricht, wanneer men in een toestand van verwarring is, van 
cruciaal belang daarbij. Het volgende fragment is van een onderricht dat Sogyal 
Rinpoche (kleurenblad 3) hierover gaf in juni 1998. Hij plaatst hierin de 
geesteshouding van de Chö-beoefening in de context van het alledaagse leven. 
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The practice of Chö is to cut through the ego. Cut the ego. It's when you 
really challenge yourself to cut the attachment to the ego, and where the 
greatest charity is to give your body to the demonic forces. How you do this 
is when you realize the view of shunyata, the nature of mind, then you 
realize you no longer have an attachment to your body and therefore you 
cut through the demonic forces that enter through the senses. Senses are 
very much the medium of obstacles, like when you have senses like 
beauty, sound, smell, taste; sometimes we are very much affected by them. 
That's how samsara gets us, isn't it? That's the demonic force that enters 
through the senses, dewa putra (Tib. = "lha diid"). That's always connected 
with attachment to the body. 

A lot of times with samsara we're tied down because the forms, the images, 
are so strong. Don't you notice this sometimes? You see certain images, 
and they evoke such strong emotions. When you realize this, and when 
you just surrender, when you just let go of that, realize the view of 
shunyata, and let your consciousness emerge from the fontanel by doing 
the practice of the transference of consciousness, the Phowa. As you offer 
your body as a charity, then, also, you conquer death. 

There are four demonic forces that are conquered through what is known 
as the practice of Chö. This is a very wonderful practice. It is done normallv 
when students reach a certain level of realization - they are making this 
great leap. Practitioners choose places which are very wild, and haunted. 

I think for Westerners, you are doing naturally Chö when you are going 
through confusion. When you are going through confusion, negativity, 
that's the time to do Chö practice, because you are in the charnel ground. 
You are in the graveyard. You are going through hell! In our case we don't 
have to create visualizations, it happens naturally. Negative forces come 
and obstruct us. Whereas, in the case of some practitioners, because they 
are so pure, they actually have to invoke them and almost create these 
circumstances, but they do that to test themselves and to overcome, to 
conquer. 

There is a famous story of a student who was going on a final test, or trial, 
at midnight. The master gave him his final instruction: "Whatever 
happens, don't act on impulse; don't act in emotion. Always, whatever you 
see, just simply mark it." The student was a good student. When he started 
practising, suddenly what happened, his whole perception changed. 
Sometimes when an obstacle comes, your perception completely changes, 
you enter into a different realm. Sometimes demonic forces appear, ghosts 
and spirits come, but even if they don't come, sometimes different feelings, 
like hunger, different desires, different things come. In this case, i 
tremendous hunger arose, a great hunger. Then, immediately with this 
hunger, the student saw this really juicy lamb chop. He had a knife next to 
him and he was about to cut and eat it. At that moment, he sudden! •• 
remembered the teaching of his master, saying: 'Don't act...' Because he 
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realized, suddenly he was distracted. Even though he was not able to 
purify, he suddenly realized that this was just a ... He couldn't purify, but 
yet he remembered. It was a good thing he remembered the instructions. 
What he did, he took a chalk and just marked that lamb chop, saying, "for 
later." Not now, a little later. 

He continued doing the practice and suddenly his mindfulness returned or 
his mind returned and all that vision dissolved. He forgot about lamb 
chop and he forgot about hunger. It all dissolved, and he finished the Chö. 
He was really finished. Nothing happened. It was very peaceful. When 
finished, he suddenly remembered, 'Oh, that lamb chop! Where is that 
lamb chop?' Because nothing happened; the only thing was the hunger 
and the lamb chop; so where is the lamb chop? He just looked around and 
didn't see anything about. Suddenly, to his total horror, he saw a big chalk 
mark on his own chest. In a fit he could have just taken a knife and cut 
himself into pieces and eaten himself. 

So, sometimes it can come like that. Particularly, when you are going 
through a very powerful transition. That was the case with the Buddha 
before his enlightenment. Also, it was the case with Milarepa when the 
denionic forces came. They were sitting in his seat and reading into his text 
and they all had eyes as big as saucers. He tried to do wrathful mantras; 
they were not impressed. He tried compassion, but they were not amused 
either because it was not really genuine, saying: "I show you compassion, 
then you get out." Suddenly he realized what was wrong; why this was not 
working. He realized the teaching of the master, that in fact, it is aversion 
to harm, that aversion we have to negativity which is the very thing that 
attracts it; holds it; keeps it. So that, not only do we have to give up the 
aversion to negativity, we must actually be joyful that they [de demonen] 
appear, because they are a source of purification. So, the realization was so 
strong. 

Of course, Milarepa was Milarepa. He had something very special about 
him. He remembered and then he acted upon that. He really did it. He just 
suddenly said to the negative forces, "I am so sorry. I didn't recognize who 
you were. You were negativity coming to harm me. I'm so sorry. I didn't 
welcome you properly, so please, come and eat me, destroy me, do 
anything you want". He put himself in the mouth of the big demonic 
force, the chief, because he had such a huge mouth. Milarepa put himself 
inside the demon's mouth, for him to eat, and enjoy him. At that very 
moment, when he did that, everything dissolved. 

You have to really surrender; let go of the aversion; and to just surrender. 
Sometimes it's interesting, also, the aversion comes sometimes when it's 
not just the negativity, the harm, but sometimes, the negativity will turn 
around and put the aversion projected onto the good. You have aversion 
towards the good things. You have aversion to the teacher. You have 
aversion to the teaching. You have aversion to your Dharma friends. You 
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go a bit crazy for a while. When you realize what is happening to you; that 
this is not normal; this is not real; this is just an apparition - all this is not 
real. Then you remember the kindness of the teacher, the truth of the 
Dharma, the friendship and the openness of your Sangha. You start 
realizing, and going back to that space where you felt so wonderful, to 
those teachings which have transformed you; which took you in the place 
where you recognized the Dharma. Because sometimes when you're in a 
negative mood, you don't recognize the Dharma. You need to remember 
the gratitude and kindness of the teacher by either going through the 
teachings or from your own realizations when you were sane; when you 
were in control of your mind, when you had not gone off. Go back to those 
and really remind yourself. 

Also, by the way, another additional point is when people go through 
depressions, they forget who they are. They forget who really they are. 
Sometimes, it's very good if friends come and tell you who you really are; 
what a wonderful person you are; sometimes that is very helpful. In the 
same manner, when you go through negativity, you go through kind of a 
depression, when you forget your true nature, you forget your own buddha 
nature, you forget your bodhicitta, you forget your motivation, you forget 
your view, you forget the teacher, you forget the teaching - so that here you 
need to remember all these things. Remind you, say: 'Hey, look, you know; 
don't forget.' 

That's why teacher is saying, "Make a mark with a chalk" And so, through 
prayer, through strong prayer and asking to remove the obstacles, not only 
obstacles, but say "May obstacles that others are going through, similar 
obstacles, may they be purified." 

When you are going through this, it is not easy. You go through a lot of 
suffering. Suffering on one hand is not pleasant at all, on the other hand, it 
is such a powerful purification. It makes you realise so many things. A 
practitioner should pray, "May this purify me. Purify me. All my 
obstacles". When you say this strongly that way; "May you grant me the 
wisdom of discernment. May I see clearly. Show me a sign." A right sign, 
not a wrong sign. Because, by the way, ego can also show you a wrong sign. 
Be careful. So when you really do that, when you practice this way, come 
back with the view, you do that again and again this way, then there may 
come a time when you suddenly wake up like this practitioner of Chö. 
Suddenly you wake up. All division dissolves. You return to your sanity 
and you begin to see things more clearly and then you might say: 'What 
have I done? Why did I get in this space?' 

Of course, sometimes it might not be as dramatic as that. You might not 
even realize it so clearly, but, at least, if you slowly realize it, it's better than 
not realizing it. The worst thing is not to realize when you give in to 
obscuration, because obscuration, if you give in, and don't listen to the 
Dharma, you get off from the teachings. The further away you go from the 
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teachings and the teacher, the more the obscuration gets stronger, more 
powerful, and louder, and it makes you also suffer more. 

So, therefore, really, sometimes we are really stupid. If you really see what 
you are going through, you're going through so much suffering and 
anguish, and do you want to have that? No, we don't want to have that. 
We want to be clear. But the thing is, that which makes us clear, we don't 
want to go through that. We don't want the very thing that will help us, 
which is the teaching, or the teacher. We reject that. 

That's the demonic force; the negative force. We reject the very thing that 
we need most. We reject the very teaching that can help us the most. And 
we forget the most important thing we should do and that is just practice. 
Sit. Listen to the teachings.289 

Zoals Sogyal Rinpoche in dit onderricht laat zien, illustreert het 
levensverhaal van Milarepa dat het Tantrische transformatieproces zijn 
culminatie vindt wanneer obstakels door inzicht in hun ware aard deuren naar 
bevrijding worden. In zijn biografie wordt Milarepa's verlichte staat na zijn 
ontwaken beschreven als een voortdurende dans met de dakini's, die niet alleen 
de verbeelding zijn van de levenskrachten, maar ook van de omstandigheden en 
de energie die het verwerven van inzicht mogelijk maken. Milarepa is dan één 
met de Universele Guru geworden. Emoties en gedachten verschijnen als 
ornamenten die de lege-lichtende natuur van de geest sieren. Voor wie zijn geest 
getemd heeft en zich heeft bevrijd van hoop en vrees, goed en kwaad, zijn er 
uiteindelijk geen boeddha's of demonen. De meester realiseert zich het 
ongegronde van de verwarring en voor hem zal samsara uiteindelijk nirwana 
zelf blijken te zijn.290 

Phowa, Vier Chö-Feesten, Vier Gasten en Vier Demonen 

De specifieke houding van de Chö-beoefenaar ten opzichte van goden en 
demonen komt ook in het volgende gespreksfragment met Karma Lhundup ter 
sprake. Daarnaast komen ook het belang van de 'phowa'-techniek en de vier 
verschillende soorten Chö-offer aan bod. Het fragment is het direkte vervolg van 
het vorige gespreksfragment met Karma Lhundup, waarin hij vertelde dat 
volgens zijn leraar Yeshe Dorje Rinpoche de kangling voor het eerst door 
Phadampa Sangye gebruikt werd. Die opmerking bracht mij het gesprek dat ik zes 
jaar daarvoor met Yeshe Dorje Rinpoche zelf had gevoerd, en waarvan ik in een 
later hoofdstuk uitvoeriger verslag van zal doen, weer in herinnering. De 
regenmaker vertelde mij toen dat de yidam Tröma Nagmo ("Toornige Zwarte 
Moeder", de boeddhavorm waarin men zichzelf visualeert bij de Chö-
beoefening), in een inkeping in zijn kangling woont. 

B- When I spoke to Yeshe Dorje, he said.., and he showed me his bone, and there 
was a small hole, and he said this is the cave of Tröma Nagmo and she's living... 
K- Inside there, yes, that could be, yes. I think when you're.., it all depends upon 
one's individual state of mind. When I went to Bhutan to the Tiger's Nest, I 
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climbed the highest stairs and I find at the top there was an old nun, 75 years old, 
all by herself. And next to her there is very bizarre, or funny, strange looking 
rocks with water droppings. She tells me there is Dorje Phagmo (de dakini 
Vajravarahi), with dripping from Dorje Phagmo's secret lotus, and there is 
...(andere boeddha's met voor mij onherkenbare namen), but I don't see it. I only 
see some funny looking rocks, that's all I saw, but she sees every rock as some 
buddha. So I think it very much depends upon one's state of mind. For example, 
I give you one example, in the scriptures, Buddha's teachings, it is mentioned 
that around every single hair of our body are millions of the mandalas of 
buddhas and bodhisattvas. And when I worked and studied in the Medical 
Laboratory and Technology, and then I worked in the medical microbiology 
section, there I've discovered that every single hair has got thousands of colonies 
of bacteria. So perhaps I thought that it is my own view, and in your pure state of 
mind all these bacteria colonies become mandala, and the bacteria become the 
buddhas and the bodhisattvas. So I always thought this is very interesting, you 
know, it just depends on how..., what's your mental state. 
B- Yes. 
K- And when I went with my uncle to South India, my uncle and another monk 
from Tibet, they started to do like this (Karma maakt een wijzend handgebaar). 
So what is that? And when I looked all I saw, it was just a rock, a small rock and a 
big rock, but they said that is Demchog yab yum. That is the yab-yum of 
Chakrasamvara embracing each other. That's what they see, and they really 
meant it, and all I saw was just one big and one small rock ha ha. So I thought, 
wow, these simple people have a really very profound kind of view about things. 
B- Is that 'dag nang'? 
K- It is like the 'dag nang'. 'Dag' means 'pure', 'nang' means 'appearance', so 
'pure appearance'. 

B- It's interesting what you said about bacteria. Sometimes Sogyal Rinpoche he 
says, like in Tibet you talk about demons causing illnesses. And here we have 
bacteria and virusses, and we can't see virus and we call it virus. And in Tibet 
you can't see demon and you call it demons.291 

K- Yes, that's right. Demons... eh... regarding the demons the eh..., my uncle, he 
was the root lama of the king of Mustang and the Chipton of Talbo, and he was 
known as the Lama of Chang. If you read David Snellgrove's book called 'The 
Himalayan Pilgrimage' you will find about him. There his picture is in. It's 
interesting his story isn't there, but his dead body mummified is given there. 
And my father told me a very interesting story about my uncle, who was a lama. 
One time he was invited to subdue a certain Naga or a demon, who lives under a 
huge tree. And people are doing animal sacrifice to that spirit, demon, offering 
blood and heart and all kinds of things. So the lama told them: "Okay, you don't 
worry, I will sleep few nights there, and I will subdue the demon". So he slept 
few nights, he went back and then he told them: "I've subdued the demon, and 
you don't need to offer blood anymore. All you need to do is the tsok offering to 
Guru Padmasambhava, the wrathful guru and the snow headed goddess, called 
Senge Dongma". And they were so happy, people they are. And he told my 
father: "Actually there was no demon". He just did it, so they think this is 
removed ha ha ha ha hi hi hi ha ha hi hi hi ho 
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B- And then it was removed? 
K- Yes, then it was removed forever ha ha, and they didn't have to kill animals 
to offer. So this is I think a very good example. 
B- Yes, yes. 
K- For in the Chö it says it is very important for the Chö practitioner also to think 
that demons and all these things are the appearances of your own conception. 
That is very important ha ha yah. 
B- It's like eh... first you call them up...? 
K- You create it yes, you visualise it, you purposely create this utmost fear or 
dreadfulness or fearsome, and then you might even get afraid, you might hear 
some strange noise, or someone crying, or all kinds of things, or even feel 
somebody is grabbing your neck. Then you think that this is your own mind, it is 
no other than your own mind itself. Then it is appeased. Then you subdue the 
demons, not the demons subdue you, that is important ha ha ha. And the whole 
purpose according to my lama, Kyangchak Rinpoche, who is one of the primary 
students of Jamyang Khyentse Chökyi Lödro, he said, he thinks the Chö practice 
ii to overcome the ultimate fear. Because he said, he told us, told me a story, in 
Sera monastery in Tibet there is a very dreadful cemetery where it is believed 
that highly learned 'geshes' die, and at the time of their death they die in great 
anger and jealousy, and they are reborn as a certain ghost called 'Donkey's Hoof', 
Donkey's Hoof, they got a hand [in the shape of a] donkey's hoof. And there is a 
story they come out in the night in Sera cemetery. So my lama said he went there 
n the night, and pitched his tent, and for three days and three nights he spent 

there waiting for Donkey's Hoof. No Donkey's Hoof came ha ha. So he says: "The 
whole thing is to overcome fear of death". 

B- Kangyur Rinpoche? 
I- Kyangchak Rinpoche, means 'Full Body Length Prostration'. In fact he's in 

Switzerland. Yesterday Sogyal Rinpoche talked to me, when I was here, and he 
checked what text that I was reading. And I was luckily reading Machig Labdrön's 
ife story, big text, and he was very pleased. And he asked: "Who is your lama?" 

And I said: "Kyangchak Rinpoche". And he immediately said: "Oh, he's a very 
good lama". And he wants to get his telephone number, and wants to meet him 
in Switzerland. 
B- Good. 
C- Cause now my lama is in Switzerland invited by his Tibetan students for 

medical check up. And he's also a great friend of Sogyal Rinpoche's. 
i Good. 

- It's a pity, he's one of the most accomplished yogis, who has been to the 108 
^meteries, and he's probably one of the most qualified teachers of Chö, but the 
problem is he never teaches westerners. 
5- He never teaches westerners? He doesn't want to? 
C- He doesn't want to, saying that they don't have..., they cannot maintain pure 

view for a long time ha ha ha. But it is my own belief that if we request and 
equest and request he will agree to give teachings, after all that is what he is for 

ha ha ha hi hi. So I asked him: "Can you go to other countries in Europe?" But 
he said he doesn't know anything. He just got a passport, even doesn't know 
v'hat is written in the passport, cause he can't read English ha ha. So I will try to 
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see him in May and see what's happening. And if there is a possibility of Chö 
initiation, and if he's willing to give to westerners, then I call you or send you a 
fax, or something ha ha. You are allowed to go to Switzerland? 
B- I'm allowed to go. 
K- Oh, that's good, that's good. 
B- Yes. 
K- And it is my wish to do a Machig Labdrön and Tröma tsok with him, cause 
he's staying with a Tibetan family and the name of that families' wife is Aya 
Tröma, cause she's very fond of Tröma. 
B- So you want to stay with them? 
K- Yes, and they invited me also. 
B- You see him often? 
K: Eh... I see him quite often a few years ago, then I see him every year in Bodh 
Gaya in the Monlam. And once in a while he comes to Tso Pema. Last time I met 
him and saw him was in Tso Pema cave, and there he did a long retreat. It was 
very fortunate, because it was very funny you know, he send message to 
someone going to Dharamsala asking me to come immediately and see him. As 
soon as that person was going out of his cave, I reached his cave. The person 
went in and shouted: "Oh, he's here!!" Ha ha, that was really something. 

B- So Yeshe Dorje, he was also your teacher? 
K- Yes, of course, because I received Tröma initiation from him many times. 
B- Was he your root lama, or this other lama? 
K- Eh... no, my main root lama is the Kyangchak Rinpoche, cause he introduced 
me to the nature of mind, and I got 'trekchö' and 'tögal' from him, so that is 
considered root lama.292 But then I asked this question to my lama Khamtrül 
Rinpoche. In the beginning I said: "It is very difficult for me to visualise all the 
lamas sitting on the crown of my head. There is not enough place I feel". He said: 
"You don't need to think like that". He said: "Just visualise Guru 
Padmasambhava, and think that he is the essence of all the lamas of past, present 
and future". And that solved my problem ha ha ha. But, Yeshe Dorje Rinpoche 
is my root lama for Tröma Nagmo, yes, I got all the practices from him. And he 
was very generous in giving this 'wang' (initiatie) many many times, because 
there is a great risk. Each time he gives this, there is a life risk, is involved, cause 
these are such secret... secret teachings, but he didn't care about that at all. And 
the Chö initiation of Machig Labdrön, which is called 'che wang namkhai go che' 
('chos dbang rnam 'kha sgo 'byed'), Machig Labdrön got from Phadampa Sangye. 
'Che wang namkhai go che' it literally means: 'namkhai' means 'sky', or 'space, 
'go che' means "Opening the Door of the Sky", that is the name of the Chö-
initiation. So if you're really interested in the Chö, then you should get either 
this 'che wang namkhai go che' or Tröma Nagmo practice. But is good to get first 
this 'che wang namkhai go che', and then Tröma Nagmo practice. And then.. 
B- First peaceful, or more peaceful... 

K- Yah, and then all the Chö practitioners before they practice Chö must practice 
and accomplish 'phowa'. Because what is Chö? Chö is raising your 
consciousness, and bringing it down, every now and then. So if you don't have 
the phowa practice, it can shorten one's life. So that is very important, and 
phowa practice doesn't take long. You need a strict retreat for one week. 
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B- On phowa? 
K- On phowa yah, and then you will see the external accomplishments. And 
then you will see on the crown of your head maybe the blood will come out, 
maybe some water will come out, or maybe there will be a bump, and this will 
become like actually a sponge, and then you put a 'kushigrass', and that will go 
into the thing, and that stands up. 
B- Have you had that with the kushigrass? 
K- No, not kushigrass. I had a bump, and blood and puss, and so on, came out, 
and then after that this bump became soft, and you can press like this, and little 
headache. And if the person is older, the accomplishment is faster. It takes only I 
think three, four days. Younger it takes more time. And unless you have a really 
very bad relationship with that lama, then it is almost impossible that you will 
not accomplish phowa. You will accomplish the phowa within one week, unless 
there is great bad relationship to the lama. That is very important for Chö 
practitioners. 
B- Cause you have to shoot out....? 
K- Yes, you have to shoot out your consciousness, then after you have to bring it 
down also back to your body. 
B- In the Phowa? 
K- In the Phowa, cause first you have to shoot out, and then transform your body 
into a dead body, or a corpse, and then you feed over this feast. And then 
afterwards you're not dead, you see, you're alive in reality, and then you have to 
bring back the phowa of consciousness back to your body. So the phowa is..., 
without that one cannot do Chö, one can only .... show off, perform like a clown, 
or you know, or ha ha ha something like that. 
B- So that sounds similar to the Chö, that you feed your dead body...?293 

K- Yes. 
B- You visualise your own body as a corpse also? 
K- Yes, you are visualising your own body as a corpse when you're practising for 
yourself, or if you are doing it as a healing for somebody else, you visualise the 
sick person as a corpse. So it's a great responsibility you have. You're responsible 
to raise somebodies' consciousness and bring it down, and that is a big 
responsibility. So the phowa is a must. 
B- But then you feed the body also? 
K- Yes, sure. 
B- To the...? 
K- To the host of dakinis, the spirits that you visualise, which means that they do 
not exist on their own, you create this. But there are stories where it seemed they 
do visualise.., they do exist also. Because there is a story that one lama, every 
night he stood, and saw that his teacher was missing. In the midnight his teacher 
was going outside. So he was getting curious and was thinking, maybe his lama 
was going to see a girl or something. So he followed the lama, and he saw the 
lama was going into the cemetery. And then lama started to spread the skin on 
the ground, then lama started chopping his body, then he saw all those spirits 
come. So much so that he threw a stone at the spirits to scare them away, then he 
went home. And the next day the lama found there was a stone in his back, and 
the student was quite afraid. And the lama said: "Somebody threw a stone", and 
when he' brought back the consciousness, it was on his skin. And the student 
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said: "How can I remove it?" And then the student confessed, that he was the 
one. And then the lama said: "Ok, you come today, and then take it out". So he 
came, and took it out, and then the stone was not there. So it seems that it is 
relatively speaking. 
B- Yes. So what's the difference between this Chö and the phowa? 
K- Chö and phowa are one. Without phowa you can't do Chö, but without Chö 
you can do phowa. 'Phowa' literally means, it just means 'transfer'. 
B- I never heard that in the phowa there is also this feast on the corpse. 
K- Eh, not in the phowa practice, but in the Chö practice the phowa is involved, 
without the phowa you can't do Chö practice. 
B- Ah, I see. 
K- So this feast offering is in the Chö. 
B- Yes. 
K- But without the phowa you cannot do it. You understand? 
B- Yes, first you do phowa and you shoot out your consciousness, and then 
transform into Tröma Nagmo... 
K- Transform into Tröma, or whichever deity, but usually Tröma Nagmo. And 
this same Tröma Nagmo, who is actually your consciousness, starts cutting your 
body. First, she cuts your skull above these... (wijst op wenkbrauwen), these eye
lashes. Then starts chopping your body. 
B- How do you chop? 
K- With Tröma's curved knife you start chopping, and then she puts it into the 
skull, and it starts cooking. 
B- And then you call up...? 
K- Yes cook, and then all the impurities come out in the form of froth. And then 
all the pure ones come out, delicious, and they multiply, the more it is given, the 
more it becomes, multiplies, so we say "chönyi namkhai dzö", "chönyi" means 
"Dharma" itself, "namkhai" means "sky", "dzö" means "treasure". So it is 
treasure like, "sky like treasure" ha ha. 
B- Everyone finds what he needs? 
K- Yah, and not only just food, but those who want clothes, get the best clothes, 
those who want house, get the best house. In other words, whatever is their 
need, they get that. 
B- That is Mixed Feast? 
K- That is Mixed Feast, yes. 
B- And White Feast, that is offering to the buddhas? 
K- Eh yeah, White Feast is something like you can say vegetarian food, and Red 
Feast is like non-vegetarian food. In White Feast you transform everything into 
beautiful garden, lake, milk, curd, honey, like that, that's why it's called white. 
B- Yes, and in Red? 
K- In the Red is mainly for the demons who come to collect your karmic debts, 
that is the main purpose. Like Sogyal Rinpoche mentioned the other day that 
your children are your karmic debt collectors. Sometimes in Tibet your wife is 
also called karmic debt collector ha ha ha hi. 
B- Maybe for the wife the husband is also...? 
K- Yes. 
B- So that is the same as in the Vajrasattva practice, when the earth opens and 
the karmic debtors come...?294 
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K- Yes, the Lord of Death, the Yamaraja comes out of the earth in the form of a 
red bull, opens his mouth and all the blood, dirt, puss, and this black dirty water, 
scorpions, and all this goes into his mouth. But as soon as it touches him, then 
again it transforms into nectar. That is important, yah ha ha ha, otherwise Yama 
would get the worst. 
B- So that is bit similar. 
K- Yes, that is in the Vajrasattva visualisation (afb. 9). I teach this quite regular to 
westerners who come to Dharamsala, especially when someone is HIV positive I 
teach this visualisation. 
B- Yes, Sogyal Rinpoche does too. So then there is also the Black Feast? 
K- Yes. 
B- What is that? 
K- Black Feast yes, so now according to the Four Feasts I have to be very careful. 
So what we should really do is, we should look up in the text, and really see. 
B- What it says. 
K- Because you may publish it, you see, so it has to be very accurate. So what I 
suggest is that, in stead of just guessing and saying something, I would rather 
look up the text, and then see exactly what it says. But one thing common with 
all the Chö, this is, I think, this is the samaya of Ratnasambhava, this practising 
Four Generosities, that is the vow of Ratnasambhava. And the Four Generosities 
ire such as, in the morning you offer 'Incense Burning Offer', then you 'Offer the 

Torma to the Hungry Ghosts' or whatever, and then you practise the 'Generosity 
of Chö', and then you offer the practice of 'Generosity of Sur'. Sur to the formless 

eings, who depend on smell. 
B- Sur? 
'.- Sur is especially when someone dies, then at least for four weeks you offer 

Sur. Which means on a fire you put a little bit of tsampa, mixed with honey, and 
curd, so that dead person's consciousness comes, he's happy with the smell. So 
these are the four different kinds of generosity. Chö is one of them. And one 
thing common with all the generosity practices is that there are Four Guests, 
lirst, there is the buddhas and the bodhisattvas, which is called..., I again forgot 
the term. Anyway. And second, that is the yidams you invite. Then after that the 
-entient beings of the six realms, who are the objects of your loving kindness, 
fourth is the karmic debt collectors, who causes obstacles in your practice, so you 
invite them. So in all the four practices of such as, the 'Incense Burning 
ceremony', the 'Torma or Water Offering ceremony', 'Chö practice', and 'Sur 
practice', you invite these four different guests. That is same for all these four 
practices. 
B- Yes. 
C- And the purpose of inviting Four Guests is to recognise and subdue the Four 

different types of Demons. These are "thogs bcas bdud", 'demons with physical 
bodies' such as people, tigers, you know. So all this physical formed bodies who 
create obstacles to your practice, is called "thogs bcas bdud". "Thogs med bdud" 
means the 'formless', formless such as feeling lazy, that is one thing, and so 
hings like that. The third thing is the most dangerous, and usually I think that 

third one subdues the practitioner in most cases. And in few cases the 
practitioner subdues the third demon. That is the 'demon that comes in the form 
of beautiful young girls ha ha to the male practitioners, and handsome boys to 
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the female practitioners', but it is very difficult, so most people [can't subdue this 
demon] The third demon is "dga'brod bdud", which comes in the form of 
beautiful girls or young boys. And the fourth one is the basis of the three 
previous demons. That is called "snyems byed kyi bdud", that means the 
'grasping itself'. So all the previous three arises from the fourth one, grasping 
one, ego. So the whole purpose of inviting the Four Guests is to subdue these 
Four Demons hi hi. This is very important to understand about Chö, otherwise 
Chö is just another kind of song. 
B- This is what it is about? 
K- Yes. 
B- And the different feasts are they for the different guests? 
K- Different feasts are for all the guests, but different feasts are for different 
purposes, which I will have to look up in the book. I'm not sure, because 
Khamtrül Rinpoche told us at many times, and that time I know, but now I 
forgot. 
B- So if you do.., like someone is sick, and you do a Chö, which one do you do? 
K- I did the red feast. We always do the red feast for sick patients, because it's a 
physical sickness, so you offer the body. And along with the feast we also do a 
ceremony called "Paying 108 Karmic Debts", but I didn't do that part yesterday, 
cause I didn't have the facilities, and she didn't have the time, I had the time. 
B- And he just sits? 
K- Eh yeah, she lies down on the bed. 
B- And you do the Chö...? 
K- And usually when we do this Chö, it's very important that we don't wear 
these amulets (wijst op de 'gau' om zijn nek).295 

B- Oh? 
K- Cause this is to protect from demons, and in Chö we're telling them to come, 
and if you wear these, they won't be able to come. And the Chö has become so 
kind of a fashion in Tibet, that Chö practitioners had a special black thing to wear 
here (wijst op zijn voorhoofd). "Tombrah", it's a black hair like thing covering 
the [voorhoofd, 'derde oog']. It is believed that if you show your forehead, it will 
shine and demons will not be able to see and come, so you cover your forehead 
ha ha, it's called tombrah. 
B- Tombrah? 
K- Tombrah yeah, 'tombrah' means something like 'bear's hair' ha ha ha, you 
know. 
B- And you wear it on your head? 
K- Yeah ha ha, so it doesn't shine your forehead, and the demons can come. And 
also if you do this for sick person, it's very important sick person doesn't wear 
these amulets (gau) as well, cause otherwise the whole purpose is not there. 
B- And then you do the visualisation with yourself, your own body, and that of 
the siçk person as well? 
K- Well, if you've a sick.., only the sick person. Or in some cases instead of raising 
consciousness to Tröma Nagmo, you raise consciousness and dissolves into your 
heart and think yourself as Tröma Nagmo. So, it is all quite, quite an active mind 
game and play ha ha ha. 
B- Yes, ves. 
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De geesteshouding bij de Chö 

Zowel het vragen om hulp en bescherming als de volledige overgave aan 
de notie dat er niemand te beschermen valt, worden in het Boeddhisme gebruikt 
ter genezing van ziektes. Terwijl het eerste meer op een relatief nivo werkt, 
waarbij nog een voorlopig onderscheid tussen dit en dat wordt gemaakt, worden 
bij de Chö de dualistische noties van ego onmiddellijk doorsneden door de 
gehechtheid bij de wortel aan te pakken. Dit gebeurt door een omkering van de 
gebruikelijke protectie- en projectiemechanismen waarmee ego zich over het 
algemeen in stand tracht te houden. Zo zeggen de chöpa's: 

We entrust the sick to the demons. 
We rely on our enemies to guide us. 
One "Devour me! Carry me off!" 
Is better than "Protect me! Save me!" hundreds of times. 
This is the venerable Mother's tradition. 2 9 6 

Deze houding ten opzichte van ziektes en demonen in de Chö is 
schijnbaar precies omgekeerd als bij andere oefeningen. Het idee is hier dat de 
aanvaller slechts bestaat bij gratie van de verdediger en dat wanneer deze zijn 
territorium opgeeft de aanvaller ophoudt te bestaan. Wanneer men ziek is of 
bang voor geesten, is men echter over het algemeen geneigd om hulp en 
bescherming te gaan zoeken. Hiertoe doet men bijvoorbeeld mantrabeoefening. 
Mantra betekent "dat wat de geest beschermt". Ook het hele scala aan amuletten 
en dergelijke kunnen in deze context van bescherming tegen het boze gezien 
worden. Machig Labdrön kwam echter tot de conclusie dat alle problemen 
stammen van de poging een illusoir ego te handhaven en dat goden en 
demonen verschijnen als de projectie hiervan. Ze ontdekte dat bescherming 
tegen datgene waar men bang voor is slechts op een relatief nivo werkzaam is. 
De wortel van de angst wordt door de protectie niet weggenomen, er is sprake 
van een antidoot en niet van een volledige transformatie. Dit schept een 
afhankelijkheid van de middelen die tot bescherming dienen of van hen die de 
bescherming geven. Er is nog steeds sprake van een dualiteit tussen aanvaller, 
beschermde en bescherming. Het ego blijft zo in het spel, de angst blijft bestaan 
en kan als gevolg van de verhoogde kwetsbaarheid van het individu blijven 
fungeren als oorzaak van allerlei problemen, die met name aan het licht treden 
wanneer men de protectieve sfeer verlaat. 

Namkhai Norbu Rinpoche (kleurenblad 3) geeft in deze context als 
voorbeeld hoe angst voor ziekte of demonen als negatieve katalysator van een 
ziekteproces kan werken. Bijvoorbeeld in het geval wanneer iemand, die zich 
niet zo lekker voelt, onmiddellijk naar de dokter rent en wanneer deze zeer 
zorgzaam is en alles serieus neemt, onderzoek gaat doen etc, voor je het weet de 
persoon in kwestie zich doodziek gaat voelen en een paranoia gaat ontwikkelen 
ten opzichte van alles wat hij voelt, hetgeen hem er ook niet beter op maakt, 
maar waardoor hij weer nieuwe klachten of symptomen gaat ontwikkelen etc. 
Bovendien is er altijd een mogelijkheid dat de kuur erger is dan de kwaal of dat 
iemand zieker wordt van zijn medicijnen dan hij al was.297 Het punt is hier 
natuurlijk niet dat dokters de klachten van hun patiënten niet zouden moeten 
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onderzoeken, of dat iemand die zich echt ziek voelt niet naar de dokter zou 
moeten gaan, hoewel sommige chöpa's inderdaad zover gingen. Het punt in 
kwestie is de mentale houding waarmee iemand reageert op negatieve krachten 
die zich kunnen manifesteren als pijn, obstakels, ziektes, demonen en noem 
maar op. Onderzoek naar kankerpatiënten heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat de 
mentale houding, die iemand ten opzichte van zijn ziekte heeft, van 
doorslaggevende betekenis kan zijn in het verloop ' van het ziekte- of 
genezingsproces. Maakt iemand zichzelf door zijn reaktie op ziekte nog zieker, 
of beschouwt hij hetgeen zich voordoet als een natuurlijke manifestie van een 
situatie die uit balans is geraakt en die hij door een verandering van attitude 
weer kan harmoniseren en daardoor genezen? Kalu Rinpoche zegt: 

In the perspective of Chö, illness can be integrated into practice. 
When illness occurs, rather than wanting to reject it, we think, "It is good. 
May I, thanks to this illness, take on myself all illnesses and sufferings of 
all beings'." At the same time, we consider that this illness may be 
provoked by karmic creditors. Whether they originate it, maintain it, or 
lead it on to its end, we tell them; "Cornel Welcome! If I have to be sick, 
may I be sick. If I must die, may I diel" Whatever happens, everything is 
perceived beyond appearances in the emptiness of the situation. 

Generally, when we are sick, we seek treatment by the intermediary 
of a physician, various prescriptions, and even rituals. In Chö, the 
approach is totally different. We completely accept the illness and death. 
The body is integrated in the notion of emptiness and is no longer an 
object to worry about. It is simply offered to those who desire to see a sick 
body.29« 

In de Chö attaqueert men het relatieve nivo, waarop een onderscheid 
gemaakt wordt tussen onzuiver en zuiver, ziek en gezond, vanuit de absolute 
non-dualistische visie dat er niets anders aan te vallen valt dan de gehechtheid 
van (of aan) een "ik" dat leeft in de veronderstelling dat het aangevallen, ziek of 
gepurificeerd zou kunnen worden. Het lichaam is hetgeen dat door het ego het 
meest gekoesterd wordt, waarvan het welzijn ego de grootste zorgen baart en 
waar het zich het sterkste mee identificeert. Daarom is dit hetgeen dat in de Chö 
geofferd wordt. Niet letterlijk maar mentaal, want het zijn niet de objecten die 
het subject conditioneren, maar de gehechtheid hieraan, die in de geest is, en niet 
in de aantrekkelijkheid der objecten. Patrul Rinpoche schrijft in zijn 
commentaar op de Chö: 

Do not be taken in by that false perception that makes gods, spirits 
and obstacle-makers appear outside you; that would only reinforce it. 
Train yourself to see everything as a dreamlike display or an illusion. The 
phenomenon of spirits on the one hand and sick people on the other, 
appearing momentarily as agressor and victim, both arise from the 
negative actions and distorted perceptions which link them together in 
that way. Do not take sides, do not love the one and hate the other. 
Generate the love and compassion towards both. Sever at the root all your 
self-concern and the belief in an "I", and give your body and life to the 
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spirits without holding back. Pray from the depth of your heart that these 
beings may take an interest in, the true Dharma and pacify their hatred and 
maliciousness, and then explain the teachings. 

When you finally cut through all belief in the duality of agressor 
and victim, deities and demons, self and others - and all the resulting 
concepts of hope and fear, attachment and hatred - you will find, as it is 
said: 

Neither deity, nor demon: the confidence of the view. 
Neither distraction, nor fixation: the vital point of the meditation. 
Neither acceptance, nor rejection: the vital point of the action. 
Neither hope nor fear: the vital point of the result. 2" 

In het laatste deel van dit citaat wordt weer gerefereerd aan de 
Dzogchenvisie. In Dzogchen wordt gesproken over het Fundament (de Basis), 
het Pad en het Resultaat. Het resultaat van het volgen van het pad is de realisatie 
dat de basis van het bewustzijn vanaf het begin altijd puur en zuiver is geweest. 
Het pad wordt onderverdeeld in Tawa (Zicht, "View"), Gompa (Meditatie) en 
Chöpa (Actie); het eerder in een interviewfragment genoemde 'ta gom chö sum'. 
De Chö heeft hier betrekking op het veld van actie, de integratie en vooral de 
houding. "Chö is executing the View in Action", vatte Sogyal Rinpoche samen, 
t en hij in de zomer van 1996 les gaf over Chö. In de Chö offert men zijn 

haam niet omdat hier iets mis mee zou zijn, -integendeel, het verkrijgen van 
de menselijke geboorte wordt juist als iets zeer kostbaars beschouwd; het meest 
„- 'schikte vehikel om verlichting te bereiken -, maar omdat gehechtheid aan het 
1 haam de meest tastbare bron van valse identificatie is. Namkhai Norbu zegt 
dat de "double-bind" aan ego en het lichaam hiermee wordt doorsneden: 

We have an instinct for self-protection, trying to defend ourselves 
from imagined harm. But our attempt at self-protection ultimately causes 
us more suffering, because it binds us into the narrow dualistic vision of 
self and other. By summoning up ivhat is most dreaded, and openly 
offering what we usually most want to protect, the Chö works to cut us out 
of the double bind of the ego and attachment to the body. In fact the name 
'Chö' means 'to cut'; but it is the attachment, not the body itself that is the 
problem to be cut through. The human body is regarded as a precious 
vehicle for the attainment of realisation.300 

Net als asceten zoals de eerder beschreven Shivaïstische schedeldragers 
trachten de chöpa's de gehechtheid aan het materiële te doorsnijden. Het grote 
verschil is dat zij dit niet doen door hun lichaam te pijnigen of uit te teren, maar 
i »or hun geesteshouding te veranderen, omdat "it's all in the mind". Reeds de 
listorische Boeddha zelf was tot de conclusie gekomen dat een te strenge ascese 
lichaam en geest geen goed deden, maar dat men een middenweg diende te 
volgen om de verlichting te realiseren. Wijsheid en methode (leegte en 
c >mpassie) zijn nimmer gescheiden. Het offer in de Chö is dan ook een daad van 

impassie en geen zelf-kwelling of verminking van het lichaam. Iedere 
.indeling dient in deze geest van compassie (bodhicitta) te geschieden en de 
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gedachte hierbij is dat wanneer men al geen compassie voor zichzelf kan hebben, 
men dit ook niet voor anderen kan opbrengen. 

Voorafgaand aan een Tara-initiatie in november 1993 stelde Lama Zopa 
Rinpoche, dat "als je die ene vijand buiten wil sluiten, je jezelf de kans op 
verlichting ontzegt, en daarmee jezelf en alle voelende wezens onnoemelijke 
schade berokkent". Het belangrijkste dat een bodhisattva dient te verzaken is 
datgene dat de communicatie tussen zelf en anderen in de weg staat. Voor het 
opwekken van bodhicitta dient het idee van een territorium tussen zelf en 
anderen geheel opgelost te worden.301 Niet alleen dient men hierbij de moed te 
hebben het eigen lijden op zich te nemen, maar ook dat van anderen. Zonder 
bodhicitta zijn alle mogelijke visualisaties niets anders dan egotrips. Het principe 
hierbij is "to exchange oneself for others".302 Milarepa en Machig Labdrön waren 
in staat om zelfs voor de demonen compassie te voelen en hun lichaam als voer 
aan te bieden, daar ze zich realiseerden dat zijzelf en anderen niet van elkaar 
verschilden. De crux van deze leer der compassie is in de woorden van Sogyal 
Rinpoche dat "the nature of suffering is bliss". Pas wanneer men hier volkomen 
van doordrongen is, kan er sprake zijn van bevrijding uit het lijden, daar dit een 
verschijnsel is dat inherent is aan het bestaan binnen de condities van samsara. 
Pas dan verschijnt samsara als nirwana zelf. Dit wil geenzins zeggen dat lijden 
gelukzaligheid zou zijn. Lijden is lijden, maar het kan in potentie de grondstof 
van de bodhicitta vormen. Anders gezegd, de verwarring is het ruwe 
wijsheidsmateriaal, datgene waarmee men werkt en dat door inzicht 
getransformeerd kan worden. Of zoals Milarepa tegen de Rotsdemones zei: 
"Once one understands, even you demons are deities, and become the source of 
all accomplishments",303 

Pas wanneer de wortel van de innerlijke gehechtheid aan kwade geesten 
en schone goden is doorsneden zal de Pure Visie dagen en kan wat genoemd 
wordt: "Demons change into Dliarma protectors, and those protectors' faces 
change into the face of the nirmanakaya" 3 0 4 plaats vinden. In deze Pure Visie 
('dag nang') manifesteren alle vormen zich als boeddha's, alle klanken als 
mantra's en alle gedachten worden beschouwd als het wijsheidsspel van de guru. 
Het is de vervolmaking van het Tantrische pad der visualisatie. Nirmanakaya 
betekent manifestatielichaam en is Sanskriet voor het Tibetaanse "tulku". Een 
tulku is een bodhisattva waarvan gezegd wordt dat hij zich telkens weer laat 
incarneren om levende wezens te helpen. Trungpa Rinpoche zegt dat in principe 
iedereen een tulku is, want iedereen heeft de Boeddha-natuur als potentie.305 

Dit geldt ook voor demonen. Hoe men hen waarneemt, hangt af van de visie die 
men heeft. Machig Labdrön noemde daarom de kwade goden en demonen, die 
ze houdt aan haar haak van compassie, zelfs haar rijkdom. Hiermee geeft ze 
uitdrukking aan haar meesterschap in Tantrische transformatie, waarbij men 
kan ontdekken dat hoe meer negativiteit en lijden men in staat is op zich te 
nemen, des te meer het hart zich kan openen en men in staat is om liefde en 
warmte te geven. Hetzelfde principe zagen we al eerder bij de Tonglen-oefening 
van het geven en nemen. Sogyal Rinpoche zei dan ook dat Tonglen in feite een 
vorm van Chö is. 

Het volledig leven van een dergelijke visie gaat heel ver en is dan ook in 
het geheel niet gemakkelijk. In feite dient men ieder ogenblik de volledige 
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24. - Boeddha Shakyamuni weerstaat de mara's. Hij ziet de vergankelijkheid van 
de verleidelijke jonge vrouiven en al de wapens, die de demonen op hem 
afschieten; transformeren in bloemen, zodra ze de sfeer van zijn meditatie 
binnendringen. 
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bereidheid te hebben om te sterven en alles los te laten. Hierin dient men zich 
stapsgewijs te oefenen. De beoefening van de Chö is echt iets voor gevorderden 
of zoals Karma Lhundup al zei: "It's the final thing". 

Hoewel er vele aspekteni/|/an het Tibetaans-Boeddhisme zijn die door de 
sjamanistische Böntraditie zijn beïnvloed, en zich daardoor kenmerken als 
specifiek Tibetaans, wil dit overigens niet zeggen dat het hier een "onzuivere 
vorm van Boeddhisme" betreft. Dit wordt met name door aanhangers van het 
Hinayana-Boeddhisme en de scholen die enkel de zitmeditatie en de recitatie 
van Soetra's beoefenen wel eens beweerd. Zoals Sogyal Rinpoche in een eerder 
weergegeven fragment van een onderricht reeds verhaalde, wordt ook over de 
Boeddha verteld dat toen hij vlak voor zijn verlichting onder de Bodhiboom in 
Bodh-Gaya zat, Mara de Boze op allerlei manieren probeerde om hem uit zijn 
meditatie te halen (afb. 24). Zo stuurde deze eerst zijn dochters om Siddharta te 
verleiden. Toen dit niet lukte, riep hij zijn hele leger demonen op. Deze zonden 
pijlen om hem te raken, maar verteld wordt dat zodra de pijlen de sfeer van 
Siddharta's meditatie binnendrongen, ze veranderden in bloemen. Ook hier zien 
we dus reeds het transformatiebeginsel tot uitdrukking komen. 

Wanneer men de rituele symboliek leert begrijpen en door de uiterlijke 
vorm heenkijkt, dan wordt duidelijk dat het doel van de transformatierituelen 
feitelijk niet anders is dan dat van de zitmeditatie. Het betreft hier enkel 
verschillende methoden die dienen om een "groei-crisis" in het bewustzijn te 
provoceren. Het vernietigen of omvormen van het ego is hierbij de voorbode 
van een hergeboorte vanuit een nieuw levensperspectief, het ontwaken van de 
verlichtingsgeest of bodhicitta. Het ritueel gebruik van symboliek is daarbij het 
voertuig op het pad van waan naar werkelijkheid. Terwijl in de zitmeditatie de 
weg van verstilling door het kalmeren van de geest wordt gevolgd om uit de 
droom te ontwaken, wordt in de Chö juist actief gebruik gemaakt van de 
bewegende geest, die denkt, voelt en waarneemt, om deze te transformeren. 

De vier klankinstrumenten van de Chö 

Waar in de zitmeditatie sensaties tot een minimum worden beperkt, 
worden deze dus in Tantra en met name in de Chö juist opgeroepen om het 
transformatieproces te versnellen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vooral 
klank en visualisatie. Middels klank ontvouwt de ruimte zich en bij visualisatie 
maakt men gebruik van licht; twee kwaliteiten van de natuur van de geest. In 
tegenstelling tot andere methodes, die ook in stilte beoefend kunnen worden, is 
dit bij de (uiterlijke) Chö niet het geval. Het is een essentieel punt van de 
formele beoefening dat er luidkeels wordt gezongen en daarbij trommel, bel en 
dijbeentrompet gebruikt worden. De transformatie van het bewustzijn is een 
energetisch gebeuren en het gebruik van klank is hierbij een aloud middel om de 
energie op te wekken. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk vibratie op gang 
te brengen. De beoefenaar laadt zich op en raakt verhit. Het lawaai dient ook om 
een connectie te maken tussen de energie van de beoefenaar en die van de 
specifieke plaats waar het ritueel plaats vindt. Men laat op die manier weten dat 
men er is, men verstopt zich niet en "even the dogs will start barking", zoals 
Namkhai Norbu het zei.306 Deze wijze van het middels klankvibratie opwekke 
van energie heeft ook zijn wortels in de sjamanistisch-animistische Böntraditie. 
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In de Chö-ceremonie worden vier klankinstrumenten gebruikt om de 
energetische vibratie op te voeren. Naast dit klankaspekt hebben ze ook grote 
symbolische waarde, waarbij telkens verwezen wordt naar non-dualiteit. 

Allereerst is er de Chö-damaroe (afb. 25a). Dit is een zandlopervormige 
trommel, waaarbij twee bolletjes aan touwtjes door het heen en weer bewegen op 
de twee trommelvellen slaan. Het gebruik van een trommelstok komt ook voor 
in het Tibetaans-Boeddhisme, maar niet bij de damaroe, maar bij de "nga", die 
overigens wel aan twee zijden is bespannen. De kleine damaroe wordt als 
h< lïdtrommeltje in veel Tantrische rituelen gebruikt. Ik meende dat het gebruik 
stamde uit het Hindoeïsme. Daarin wordt Shiva vaak met damaroe afgebeeld. 
In de handen van de dansende Shiva symboliseert ze de klank der schepping. 
Studies van het Shivaïsme wijzen echter uit dat de damaroe uit prévedische 
tijden stamt en verwijzen voor de oorsprong toch ook weer naar animistische 
religies.3 0 7 Hoe het ook zij, als middel om energie te genereren heeft het 
dezelfde functie. 

In de rituelen voor de toornige boeddha's en de protectors wordt ook wel 
gebruik gemaakt van de "kapala-damaroe". Deze wordt van twee met de kruinen 
tegen elkaar geplakte schedeldaken gemaakt, bij voorkeur van een manne- en 
een vrouweschedel. Dit is waarschijnlijk het oorspronkelijke model van de 
damaroe, die ook voorkomt gemaakt van sandelhout en ivoor. Vooral 
schedeltrommels gemaakt van kinderen, die op achtjarige leeftijd zijn overleden 
of die uit incest geboren zijn, schijnen buitengewoon krachtig te zijn.308 Om een 
grotere resonantie in de open lucht te bewerkstelligen ontwikkelde Machig 
Labdrön een speciale damaroe, die alleen voor de Chö gebruikt wordt. Terwijl de 
kleine damaroes een diameter van acht tot tien centimeter hebben, hebben Chö-
damaroes een diameter van twintig tot vijfentwintig centimeter. Ze worden 
meestal van sandelhout gemaakt. Karma Lhundup vertelde me dat, wanneer 
men zijn linkerarm in de zij zet, men de geschikte grootte van de damaroe voor 
een non heeft. Zet men zijn arm in de nek met de rug van de hand tegen het 
hoofd, dan heeft men de geschikte grootte van een damaroe voor een man. Hij 
vertelde verder dat de beste damaroes aan de ene kant bespannen zijn met 
hertehuid, en aan de andere kant met geitehuid of antiloophuid. Aan de 
binnenkant van de damaroe staan allerlei mantras geschreven, zoals die van 
Tröma Nagmo, Prajnaparamita en Vajravarahi. Karma Lhundup's damaroe is 
opgesierd met drie sterren van vijf schelpen, die, zo zei hij, de vijf dakini's van 
de vijf boeddhafamilies symboliseren. 

Alle damaroes kenmerken zich door de twee touwtjes met bolletjes, die bij 
heen en weer bewegen gelijktijdig op de twee trommelvellen terechtkomen. Het 
ene vel is iets lager gestemd dan het andere. Sogyal Rinpoche vertelde dat het 
omslaan van de damaroe symbolisch is voor de beweging van de veranderlijke 
geest. Bij het bespelen ligt de nadruk op de beweging naar buiten wanneer er in 
de gezongen tekst sprake is van offeren, en naar binnen bij die passages waarbij 
er sprake is van bekrachtiging. De twee zijden van de damaroe symboliseren 
primaire tegenstellingen zoals mannelijk - vrouwelijk, positieve - negatieve 

ergie, relatieve - absolute waarheid, samsara -nirwana, oorzaak - gevolg etc. De 
2 lijktijdigheid in klankproduktie symboliseert hun eenheid. Terwijl sommige 
hivaïstische yogi's wel eens twee damaroes tegelijk bespelen en deze met 

verschillend ritme laten ratelen, wordt de damaroe in het Tibetaans-Boeddhisme 
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en hier in de Chö altijd met de actieve rechterhand bespeeld. Gelijktijdig 
bespeelt men dan in de passieve linkerhand de "drillbu" of vajrabel (afb. 25b). 

Terwijl de Chö-damaroe af en toe dubbelslagen maakt en het ritme 
daardoor opzweept, gaat de bel gewoon door met het aangeven van de maat. 
Tussen de vajrahendel en de eigenlijke bel is vaak een hoofdje van de 
moedergodin Prajnaparamita zichtbaar. De bel symboliseert dan ook de klank 
van leegte en refereert op die wijze ook aan de eenheid der tegenstellingen. In 
rituelen wordt de bel altijd gebruikt sarrJen met de vajrascepter, die men dan in 
de rechterhand houdt. Deze laatste symboliseert compassie, vaardige middelen of 
methode. Samen met de bel, die voor leegte en wijsheid staat, wordt hiermee de 
wederzijdse bevruchting van methode (mannelijk) en wijsheid (vrouwelijk) 
gesymboliseerd. Het gelijktijdig bespelen van bel en damaroe vraagt nogal een 
coördinatie, maar er is volgens Karma Lhundup geen speciale techniek om dit te 
leren. "You just have to try and practice", zei hij. Voor het bespelen van de 
damaroe merkte hij op dat het belangrijk is om niet de pols te bewegen, maar dit 
alleen met duim en wijsvinger te doen. Kalu Rinpoche heeft ook nog een advies: 

A certain habit of practice is necessary before putting oneself in 
delicate situations. One example is the relatively mediocre practitioner 
who decided one day to practice Chö in a cemetery. As long as it was 
daylight, things went almost well, but when night came, he no longer felt 
confident. Nevertheless, he began to blow his kangling and playing the 
damaru. Suddenly, a ball of the damaru struck his cheek. Believing 
himself to be in the presence of a demon and becoming terrified, he 
abandoned everything and ran away!-W9 

In het volgende fragment van de gesprekken met Karma Lhundup, dat 
weer een direct vervolg is van het vorige, komen naar aanleiding van mijn 
vraag of er een speciale initiatie is voor het bespelen van de kangling en de 
overige instrumenten in de Chö, de dertien verschillende attributen van een 
chöpa ter sprake. Tesamen vormen deze zijn traditionele uitrusting. Ook geeft 
Karma Lhundup uitleg over hoe de kangling bespeeld dient te worden. 

B- And for the use of the bone, and the drum, do you get a special initiation? 
K- That as I told you in 'che wang namkhai go che' ('chos dbang rnam 'kha sgo 
'byed'), 'Opening the Door of the Sky', there is all these thirteen different types of 
naljorpa's, yogi's belongings are mentioned. 
B- Thirteen? 
K- Thirteen. One three. And I may not remember all, but I say: 
One is the 'thigh-bone'. Second is the 'damaru'. Third is the 'bell', then the 
'vajra', then the 'tent', which accomodates only one person. And the 'trident', 
like the Shivas carries, and the 'zen', that I was wearing, is seven. And then a 
'conch shell earring', and a 'tagdröl'? Tagdröl, you must have seen Yeshe Dorje 
wear it. 
B- Yeah. 
K- It's called tagdröl. 
B- With mantras? 
K- Yes, and that mandala is in the Tibetan Book of the Dead. 'Tagdröl' means 
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'liberation through mere touch'. 
B- So he has the mantra... 
K- Inside. 
B- Of the hundred peaceful and wrathful deities? 
K- Yes, tagdröl, and then I think 'catapult', you know catapult? 
B- Hm, hm. 
K- So there are Tibetan practitioners who used to just throw the catapult, and 
wherever the stone falls, they spent the night there. And then the next day they 
awaken, they throw it and wherever it stops... And so we got ten, and then there 
are three... And one is the 'skull cup', and that is your only cup. 
B- Where you drink from? 
K- For drinking, for eating, and then your 'mala', and then one more I can't 
remember. My lama told me a very interesting story, cause when he after three 
years working for his lama, Tulku Yönzen Rinpoche... 
B- The skin is thirteen...? 
K- Oh, the 'skin' yeah! Not the skin, but skin you put on the floor. But make sure 
the skin has got all the claws, that is important. 
B- From a wild animal? 
K- (Karma spreekt voor mij onherkenbaar Tibetaans) means: "The claws are 
intact". That is the thirteenth one. So my lama told me: "Why are you getting 
teaching from this lama?" But this lama told me: "You are not supposed to go to 
toilet while lama goes to eat". And he said: "There were two people watching 
him, make sure that he is not going to toilet". And the lama said: "Oohh his 
bladder is almost bursting". Nothing he could do. "Then one idea came up. 
Really tidy", he said. He started peeing in his skull cup, and then he drank it hi hi 
hi ha ha ha. He said he was relieved, and then they laughed and laughed, and 
lama came he said: "What's happening?" And they couldn't tell, and at last they 
told lama, and lama also started laughing ha ha ha hi hi hi hi. 
B- They say it's very healthy. 
K- Yeah, so these are the thirteen types of naljorpa's belongings. 
B- Lama Yeshe Dorje said there were thirteen parts, but he didn't say which ones 
when I spoke to him six years ago. 
K- This is the thirteen. 
B- This is the thirteen. 
K- Yes, and this is vividly mentioned in the 'che wang namkhai go che', so when 
you get hold of the text, it's all given there one by one. So for example, when the 
lama gives the initiation of Chö, he will blow the thigh-bone, and then he will 
let you blow same thigh-bone, he'll use the drum, you use the same drum. But 
before that he gives the phowa. 

I forgot now about the phowa, anyway, it is quite interesting Machig Labdrön's 
phowa, cause you have to stand on your feet then like this (strekt armen in de 
lucht) not seating like this (legt handen op de knieën). So it is quite different. 
B- Yes. 
K- And the white seed and red seed originate from here (wijst op zijn voeten), 
comes up PHAT, and it comes up PHAT PHAT PHAT, and it goes like that, so it's 
different from the usual phowa lamas give in the west yah. And Tröma Nagmo 
has got its own phowa without Buddha Amitabha. 
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B- Without? 
K- Without Buddha Amitabha. All the phowas have Buddha Amitabha, but in 
Machig's Tröma no need for Buddha Amitabha. Buddha Amitabha gets rest ha 
ha ha hi hi hi ha ha ha ho ho ha ha ha ha hi hi. 

B- And then the lama gives you a thigh-bone, or...? 
K- Eh no, you have to get your own thigh-bone and you can ask lama to bless 
your thigh-bone, and there are specific mantras for each blessing, each item. 

B-1 saw this music script.... (afb. 25c) 
K- Yah. 
B- It said like "OM HUM TRAM HRIH AH", which is the seed syllables of the 
Buddha families? 
K- Yah Buddha families. 
B- And you say that or you....? 
K- Eh..., you think "OM HUM TRAM HRIH AH", but actually it goes like, it says 
like it goes like "HOEOEOEAHAHAHAHAH" (Karma imiteert met zijn stem het 
blazen op de dijbeentrompet door het geluid langzaam te laten aanzwellen en te 
eindigen met een soort tremolo). It goes like this, then it's like horse's neigh, and 
then after that it's like a female tiger, angry. Then again it goes down and it goes 
like, you know 'dong'? Dong is wild yak. Like a dong's tail is in the wind, like 
that is what is mentioned haha he he ha ha ha. "HOEOEOEOEOEAHAHAHAH 
(Karma imiteert het hinnikend paard weer) But I have noticed every lama has 
their own style of blowing the trumpet. 
B- You have your own style too? 
K- Yes, and I've integrated many different styles in one. So you should blow: 
"HOEOEOEHOEHOE" "HOEHOEAHAH" "HOEOEHOEOEAHAHOE" (Karma 
imiteert de karakteristieke "three blows") You know, something like that. 

Gedurende de cruciale passages in de Chö zwijgt de bel en terwijl het ritme 
van de damaroe versnelt naar een climax, neemt men de dijbeentrompet (afb. 
25d) in de linkerhand en blaast dan meestal drie keer zo krachtig en luid 
mogelijk op de wijze die Karma Lhundup hier demonstreert (afb. 25e). De klank 
van de kangling roept boeddha's, dakini's, beschermers, goden en demonen uit 
de leegte op, vraagt ze plaats te nemen of stuurt ze weer weg. Hierbij vocalizeert 
men tijdens het blazen innerlijk de zaadlettergrepen van de dhyani-boeddha's 
der vijf boeddhafamilies. De vijf dhyani-boeddha's, die ook na het sterven in het 
Bardo van Dharmata verschijnen, symboliseren de ontwaakte en verlichte kant 
van de vijf skandha's, terwijl hun vrouwelijke partners waarmee ze in 
vereniging zijn de zuivere vorm der vijf elementen verbeelden. Ze verschijnen 
vanuit hun klankessentie, de zaadlettergrepen OM-HUM-TRAM-HRIH-AH. 
Deze zaadlettergrepen zijn als het DNA van de godheid en worden ter invocatie 
gebruikt. 

De dhyani-boeddha's, die een uiterlijke en een innerlijke component 
hebben, helpen om de vijf emoties (onwetendheid, agressie, trots, begeerte en 
jaloezie) in hun oorspronkelijk zuivere aard te transformeren tot de vijf 
boeddhawijsheden. Door in dit leven op de boeddha's te mediteren, vergroot 
men de kans dat men hen in het Bardo van Dharmata na het sterven herkent en 
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zo bevrijding realiseert. In hun fundamentele aard is onze verwarde onzuivere 
waarneming gekleurd door emoties en skandha's namelijk niet verschillend 
van de wijsheid der boeddha's. Het punt is of we kunnen zien en herkennen dat 
zowel verwarring als wijsheid ontspruiten uit de gemeenschappelijke basis van 
de natuur van de geest en we ons zo uit onze geconditioneerde 
gewoontepatronen kunnen bevrijden, of dat we betrokken en begoocheld raken 
door onze waarnemingen. Zo zegt Sogyal Rinpoche: 

Take, for example, what manifests in our ordinary mind as a 
thought of desire; if its true nature is recognized, it arises, free of grasping, 
as the "wisdom of discernment". Hatred and anger, when truly recognized, 
arise as diamond-like clarity, free of grasping; this is the "mirror-like 
wisdom". When ignorance is recognized, it arises as vast and natural 
clarity without concepts: the "wisdom of all-encompassing space". Pride, 
when recognized, is realized as non-duality and equality: the "equalizing 
wisdom". Jealousy, when recognized, is freed from partiality and grasping, 
and arises as the "all-accomplishing wisdom". So the five negative 
emotions arise as the direct result of our not recognizing their true nature. 
When truly recognized, they are purified and liberated, and arise 
themselves as none other than the display of the five wisdoms. 3 1 ° 

De "spiegelende wijsheid" toont de aard van de geest als een spiegel, 
waarin men zijn projecties weerspiegeld ziet. De "wijsheid der gelijkheid" toont 
dat alle verschijnselen gelijk zijn in hun lege aard. De "onderscheidende 
wijsheid" ziet dat desondanks vormen uit leegte ontstaan en zich op het 
relatieve nivo van elkaar onderscheiden. Deze inzichten leiden tot de spontane 
"wijsheid van het al-vervullend handelen" als activiteit. Samen vormen ze de 
"al-omvattende wijsheid" of de "wijsheid van shunyata". De sleutelwoorden tot 
transformatie en bevrijding zijn herkenning van de projectie en herinnering 
van de Dharma-onderricht, telkens weer. (zie ook het supplement) 

Door te blazen op de dijbeentrompet kunnen ook als actieve uitstraling 
van de dhyani-boeddha's de vier poortwachters en hun gemalinnen (dakini's) 
opgeroepen worden. De poortwachters symboliseren de Vier Acties; pacificatie, 
toename, magnetisering en vernietiging: de verschillende manieren om met 
obstakels om te gaan. Hun gemalinnen verzinnebeelden de Vier 
Onmetelijkheden; liefde, compassie, vreugde en gelijkmoedigheid: de aspekten 
van bodhicitta-aspiratie. Zij worden opgeroepen door de zaadlettergrepen DZA-
HUM-BAM-HO te vocalizeren als men op de kangling blaast.3 ' ' 

Als vierde middel om klank te produceren is er in de Chö naast het 
gebruik van de damaroe, de bel en de kangling dan ook nog de zang. Door luid te 
zingen vibreert het hele lichaam, waardoor blokkades in het subtiele lichaam 
van kanalen, innerlijke winden en spirituele essenties zich kunnen oplossen en 
energieën vrij kunnen stromen. In de Chö zingt men geen mantra's, maar de 
gehele visualisatie van het ritueel wordt hardop gezongen. De melodie golft van 
hoog naar laag als over bergen en dalen en dient met totale overgave en vol 
emotie gezongen te worden. Iedere melodie heeft weer zijn eigen historie. 
Sogyal Rinpoche vertelde dat de melodie van de Chö, die de tertön Jikmé Lingpa 
uit terma heeft gehaald, geïnspireerd is op de vlucht van de gier. Hij zegt dat 
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alleen al het zingen en horen van de klank van deze Chö-melodie de 
voorwaarde kan scheppen om de staat te herkennen van Rigpa of 
Dzogpachenpo, de natuur van de geest, waarin alles dat verschijnt zichzelf 
bevrijdt en perfect is in wat het is. 

Symboliek van de gier 

In de iconografie van Guru Padmasambhava wordt zijn realisatie van 
Dzogpachenpo gesymboliseerd door een witte gierenveer, die als een antenne 
bovenop zijn lotushoed steekt.312 Ook in de yoga van de Dzogchentraditie 
bestaan diverse lichaamsoefeningen die geïnspireerd zijn door de gier. Zij dragen 
namen als "Zijn Veren Gladstrijkende Gier", "Opstijgende Gier" en "Gier 
Rustend Op de Wind".313 De symboliek van de gier duikt telkens weer op. Bij 
sommige rituelen worden er door lama's of orakelpriesters ook wel gierenveren 
op het hoofd gedragen, als ware het indianen. 

Hoewel de gier in het Westen over het algemeen als een akelig dier wordt 
beschouwd, is er in de context van de Chö nauwelijks een treffender symbool 
voor transformatie denkbaar. De gier is de grootste vogel in Tibet en geldt als 
degene die het hoogste vliegt. Hij heeft de naam zelf niet te doden, maar wacht 
geduldig op zijn aas. Onder sommige Noord-Amerikaanse indianen staat de gier 
dan ook bekend als de vredesadelaar. Gieren worden in Tibet als heilige vogels 
beschouwd en hebben in tegenstelling tot onze notie van "gierigheid" met name 
met vrijgevigheid te maken. Zo zingt Milarepa: 

In the North, above the wide Red Rock, 
Shajageubo, the great vulture brings prosperity; 
She is the 'queen of birds. 
Wondrous indeed, she never takes the life of others. 
When she seeks food on the top of the three mountains, 
Do not trap her in a net! 

In the cave of Linba where the vultures live, 
I, Milarepa, bring prosperity. 
I aim at my own and other's welfare, 
Renouncing a worldly life. 
With an enlightened mind (Bodhicitta), 
I strive for Buddhahood in one lifetime. 
Diligent and undistracted I practice Dharma. 3 I 4 

De relatie tussen de gier en de Chö wordt duidelijk wanneer we kijken 
naar de verschillende wijzen waarop men zich in Tibet van een lijk ontdoet. 
Centraal hierbij is het idee dat het lichaam teruggegeven wordt aan de elementen 
waaruit het is opgebouwd. Een astroloog bepaalt eerst welk element regeerde op 
het tijdstip van de dood. Is dit "vuur", dan wordt het lichaam gecremeerd. Is het 
"water", dan wordt het in het water geworpen. Is het "aarde", dan wordt het 
begraven. Is het "lucht", dan wordt het lichaam op de top van een berg in 
stukken gehakt en aan de gieren gevoerd (afb. 26).315 Soms spelen daarbij ook 

223 



nog andere overwegingen een rol. De begrafenis is in Tibet niet zo populair, daar 
het lichaam dan slechts langzaam vergaat en het als een gevaar wordt gezien dat 
de geest van de overledene bij het lichaam blijft rondzwerven. Bovendien is de 
bodem in het koude Tibet vaak bevroren. Soms wordt een lijk in het water 
gegooid, maar er is niet altijd een rivier nabij en er doet zich hetzelfde probleem 
van het langzaam ontbindende lijk voor. Ook crematie vindt plaats, maar in het 
hoogland van Tibet is hout om vuur te maken schaars en kostbaar. Daarom is de 
luchtbegrafenis het meest in gebruik. Alleen het lichaam van hoge gerealiseerde 
lama's die zichzelf volledig gepurificeerd hebben, wordt soms gebalsemd of in 
een "stupa" gezet, die opgebouwd is uit de geometrische patronen die symbool 
staan voor de vijf elementen. 

De luchtbegrafenissen zijn tevens de plaatsen waar men aan de rituele 
beeninstrumenten komt. De gieren ontdoen het lichaam netjes van het vlees 
totdat het carcas overblijft. De overige beenderen worden soms met een grote 
houten moker fijngestampt, met tsampa (gerstemeel) vermengd en tot ballen 
gemaakt, die gevoerd worden tot alles op is en er niets meer van het lijk over is. 
De slagers worden bijgestaan door geestelijken, die op de dijbeentrompet blazen 
om zo de gieren te roepen. Nebesky-Wojkowitz schrijft dat men hierbij soms 
gebruik maakt van vijf zwarte stenen waarop de beeltenis van een gier staat.316 

Door mantra's hierover uit te spreken worden vijf gevleugelde dakini's 
aangeroepen, die ieder begeleid worden door een gier met een staartveer in de 
vijf kleuren wit, geel, rood, groen en blauw; de kleuren der vijf boeddhafamilies. 

Wat er zich zoal kan voordoen rondom een luchtbegrafenis vertelt Yeshe 
Dorje Rinpoche in "the Rainmaker".311 Tijdens zijn omzwervingen door Tibet 
werd hij een keer te hulp gevraagd om de laatste rite voor een overleden vrouw 
te doen. De plaatselijke lama had het dorp verlaten om de riten te vermijden. In 
het huis van de overledene aangekomen vindt Yeshe Dorje het lijk liggen met 
één been in de lucht omhoog gestoken. Zodra hij met de rite begint, komt het 
andere been van het lijk omhoog! Eerst wordt Yeshe Dorje nerveus, maar 
bedenkt zich dan dat hij alleen maar bang is, omdat hij zich niet concentreert. 
Hij gaat nu bovenop het lijk zitten en geïnspireerd door de daden van de grote 
Tantrische beoefenaars, verzamelt hij al zijn gedachten om zich op de Chö-
beoefening te concentreren. Het lijk begint vervolgens woest te bewegen, zodat 
hij er nog nauwelijks op kan blijven zitten. Iedereen in het huis is erg bang voor 
dit lijk, dat schijnbaar dood is, maar toch convulsies heeft. Op het lijk gezeten 
herinnert Yeshe Dorje zich nu de passage uit de Chö-teksten over de 
transference van het bewustzijn. Hij reciteert dit om het lijk te kalmeren en het 
bewustzijn de kans te geven het lichaam te verlaten. Hierop komt bloed uit alle 
openingen van het lichaam, een afschuwelijk gezicht. De mensen uit het huis 
worden zo bang dat ze dit verlaten en Yeshe Dorje in de kamer met het lijk 
opsluiten. Hij moet dan luid gaan schreeuwen voordat hij uiteindelijk de 
bewoners ertoe kan bewegen de deur weer te openen. Ondertussen is ook de 
weggelopen lama weer teruggekomen om zijn hulp aan te bieden. Yeshe Dorje: 

In the case of this woman, her corpse was to be taken to the 
mountain and given to the vultures. They took the body out of the house 
to a mountain behind the monastery, where it was cut into pieces. I 
performed the ritual to call all the vultures to eat the dead body. The 
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vultures gathered around the body; yet they did not touch it. This showed 
me that something was either wrong with the body or distracting the 
vultures. So I did special purifying rites for the body so that it might be 
eaten by the vultures. After finishing these rites, the vultures still did not 
touch the body. For this reason, I did a special ritual for the vultures. I had 
to recite all the invitations to the vultures 108 times as part of this ritual. 
Yet they still did not eat. When the vultures refuse to eat dead meat, there 
is only 'one last resort. The yogi doing the ritual must take a small piece of 
that flesh and eat it himself. Wien I did this, the vultures gathered and 
within a very short period the vultures ate the body. 3 1 8 

Na de luchtbegrafenis blijft Yeshe Dorje dan nog zeven weken in het dorp 
om de geest "te introduceren tot haar doodheid" en haar aan te moedigen vredig 
haar weg door het bardo te vervolgen. Uit dit verhaal blijkt wel hoe ver de 
compassie van een meester als Yeshe Dorje Rinpoche reikt en hoe zeer deze 
voorbij is aan... 

Door de rolverwisseling/identificatie van de mens met de gier, die een 
boodschapper is tussen leven en dood; een mediator tussen het zichtbare en 
tastbare versus het onzichtbare en ongrijpbare, zien we hoe het 
transformatiebeginsel tot uitdrukking komt. Van de eerste incarnatie, waarvan 
ngakpa Yeshe Dorje Rinpoche de regenmaker uit Dharamsala de zevende is, 

xircit zelfs verteld dat hij zich daadwerkelijk in een adelaar of gier kon 
veranderen en zo door de lucht zweven.319 Ook wanneer de Chö gezongen 
wordt op de melodie die geïnspireerd is op de vlucht van de gier, kunnen we 
non-dualiteit zien weerspiegeld. In diverse Chöteksten wordt aan 
luchtbegrafenissen gerefereerd. Men visualiseert dan dat de goden en demonen, 
die men met de kangling heeft opgeroepen, aan komen vliegen als gieren rond 
een lijk om vervolgens in de visualisatie het eigen lichaam (als symbool voor 
het ego) te offeren.320 

Op dezelfde wijze als de gieren zich voeden met lijken, voedt de 
itwaakte natuur van de geest zich met verwarde gedachten en emoties en 
ansformeert ze in lumineuze wijsheid; de expressie van leegte. Voor de 
realiseerde Dzogchenyogi zijn gedachten en emoties niet langer obstakels op 

het pad naar verlichting, maar vormen ze de uitstraling van zijn Rigpa of 
Boeddha-natuur. Ze worden juist een verrijking van de meditatie. Hij neemt 
het lijden op zich en transformeert dit in compassie, verwarring daagt als 
wijsheid, egocentrisme sterft bij de geboorte van bodhicitta. 

Wanneer er in Tantra gesproken wordt over verlichting in dit leven, dan 
doelt men op verlichting op het moment van sterven. Het lijkt er sterk op dat de 

1er de fysische representant is van de Garudavogel, de "khyung" (afb. 14). Van 
deze mythische vuurvogel, die soms wordt afgebeeld als half mens/ half vogel 
en meestal een slang (naga) in zijn bek houdt, wordt gezegd dat hij volgroeid uit 
het ei komt en onmiddellijk kan vliegen.321 Dit beeld wordt gebruikt om het 
moment van verlichting uit te drukken. Het breken uit het ei is als het loslaten 

an de gehechtheid aan het .lichaam en het ego, dat zijn culminatie vindt op het 
moment van sterven. Net als op het moment van sterven tracht men ook in de 
Chö middels de "phowa"-techniek zijn geestelijke essentie vanuit het hart via 
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het centrale kanaal door de kruin uit het lichaam te schieten en met ruimte te 
verenigen. Op Tibetaanse rolschilderingen van Shakyamuni Boeddha kunnen 
we verder vaak zien dat er boven de kruin van zijn hoofd een Garuda met 
gespreide vleugels is afgebeeld. Dit lijkt dus wel een variant te zijn op de 
gierenveer bovenop de lotushoed van Padmasambhava. Welk opmerkelijk 
toeval dat de Boeddha het Prajnaparamita-onderricht over leegte juist op de 
Gierenpiekberg te Rajagrha heeft gegeven! 

Zoals blijkt zijn de associatieve verbindingen die men in de uiterst 
complexe en uitgewerkte symboliek van het Tibetaans Boeddhisme kan maken 
oneindig. Er vallen steeds weer meer verfijndere onderlinge verbindingen in het 
web van betekenis te ontdekken. Wanneer men eenmaal de smaak te pakken 
heeft van deze associatieve logica valt de enorme coherente samenhang van de 
onderliggende struktuur in deze complexiteit op. Eenvoud en complexiteit 
weerspiegelen elkaar op zo'n manier dat langzaam duidelijk wordt dat de 
veelheid van waarnemingen en gedachten niet wezenlijk verschillen van rust 
en stilte, maar gebruikt kunnen worden om hier naar terug te voeren. Wanneer 
de symboliek echter niet geactualiseerd wordt middels het ritueel blijft er een 
gevaar bestaan dat men in een interessant intellectueel gedachtenspel blijft 
steken, enkel zijn geest van een nieuwe gevangenis van concepten voorziet. Om 
niet in een vorm van ritualisme te blijven steken is er dan altijd weer de 
oplosfase van de in het ritueel gevisualiseerde mandala. Door de actualisatie in 
het ritueel wordt middels het symboliserend vermogen dus een brug geslagen 
tussen het relatieve van het conceptuele raamwerk en het absolute verblijven in 
de preconceptuele natuur van de geest. 

Know all things to be like this: 
A mirage, a cloud castle, 
A dream, an apparition, 
Without essence, but with qualities that can be seen. 

Know all things to be like this: 
As the moon in a bright sky 
In some clear lake reflected, 
Though to that lake the moon has never moved. 

Know all things to be like this: 
As an echo that derives 
From music, sounds, and weeping, 
Yet in that echo is no melody. 

Know all things to be like this: 
As a magician makes illusions 
Of horses, oxen, carts and other things, 
Nothing is as it appears. ^22 
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De 'Bedelaar's Wijze van het Offeren van de Mandala' 

In de Soetra's wordt de wereld die we waarnemen vergeleken met een 
echo, een droom, een spiegelbeeld, een illusie en een fictie. Op het absolute nivo 
bestaan er geen boeddha's of demonen. Machig Labdrön was zich echter bewust 
van het feit dat men weliswaar tot een verstandelijke overtuiging kan komen 
dat dit zo is, maar dat ondanks dit inzicht vanuit een dieper emotioneel nivo de 
spookgestalten van goden en demonen als representanten van onbewuste hoop 
en vrees kunnen blijven verschijnen. In de Chö wordt de angst voor het kwade 
en om te sterven als het ware uitgeleefd door eerst de demonen op te roepen en 
zich erdoor te laten opeten, om dan vervolgens weer de hele visualisatie te laten 
oplossen. De angst wordt opgewekt om ze te kunnen overwinnen, de illusie 
wordt gebruikt om deze te ontgoochelen. De gedachte is dat door het bewust 
oproepen van de demonen als externe wezens, die een bepaalde als negatief 
ervaren energie domineren, men deze energie kan leren sturen en 
transformeren, mits ze als projectie van het innerlijk herkend worden. De 
Boeddhistische leer van de eenheid van leegte en compassie vindt hiermee zijn 
expressie binnen het animistische referentiekader dat over het algemeen onder 
de ongeletterde bevolking het sterkste leeft. Want hoewel er ook chöpa's bestaan 
die zeer goed in de geschriften onderwezen zijn, heeft de Chö de naam dat ze 
vooral door zeer eenvoudige en "simpele" mensen beoefend wordt. 

De Chö wordt wel de "kusali's accumulation" genoemd. 'Kusali' betekent 
'bedelaar'. Sogyal Rinpoche zegt dat ons woord "koelie" daar vandaan komt. 
Daarom wordt de Chö ook wel de "Bedelaar's Wijze van het Offeren van de 
Mandala" genoemd.323 Op het innerlijk nivo is het lichaam dat men offert de 
mandala van de honderd vredige en toornige boeddha's. Mandala is Sanskriet 
voor het Tibetaanse "kyilkhor", dat zoveel betekent als "iets met een centrum en 
een periferie"; de primaire oriëntatie in de lege ruimte.324 De mandala is een 
symbool voor het hele universum. De boeddha in het centrum van de mandala 
neemt na initiatie de plaats in van het egocentrisme. Om de gehechtheid aan 
onszelf in het centrum van onze wereld te doorsnijden is er als voorbereidende 
oefening hiertoe het "Mandala-Offer". Dit is een methode om vrijgevigheid te 
leren en men verzamelt hiermee "wijsheid en verdiensten". Het verzamelen 
van verdiensten of goed karma wordt als noodzakelijk beschouwd om leegte te 
kunnen herkennen.3 2 5 

Terwijl verdiensten binnen het gebied van het voorstelbare, het relatieve, 
vallen, wordt van wijsheid gezegd dat ze onvoorstelbaar is, ze is voorbij of 
voorafgaand aan de conceptuele geest. Het Mandala-Offer vindt plaats op het 
nivo van Lichaam (offer van voedsel en mooie materiële voorwerpen), op het 
nivo van Spraak (men offert al zijn ervaringen en emoties) en op het nivo van 
Geest (men offert zijn inzichten). Er bestaan zeer veel variaties om dit ritueel uit 
te voeren. De Chö is vooral populair geworden onder de arme ongeletterde 
bevolking daar zij weinig anders bezaten dan hun eigen lichaam. Door het 
vermogen te ontwikkelen dit als een mandala te offeren, waren zij toch in staat 
om zo de noodzakelijke verdiensten te verzamelen. 

De arme chöpa's leefden van wat ze in de bossen vonden of van de 
mensen kregen. Ze zijn de minst georganiseerde groep van de Tibetaanse 
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geestelijkheid. Wel bestonden er met name in Oost-Tibet bepaalde Chö-kloosters. 
Eenzelfde klooster is nu in Dharamsala opgericht. Het is de woonplaats van 
Karma Lhundup en Yeshe Dorje Rinpoche. Traditioneel duurt de opleiding van 
een chöpa vijf tot zeven jaar. Men begint met de "voorbereidende oefeningen" 
("Ngöndro"), waarna dan meer en meer de nadruk op de Chö komt te leggen. De 
leerlingen dienen eerst de verschillende instrumenten te leren bespelen, en de 
tekst en de dans uit hun hoofd te leren. Daarna worden ze er in groepjes op uit 
gestuurd om in de omgeving van het klooster te oefenen. 

Op grafgrond en knekelveld 

Om de confrontatie met de gehechtheid van ego, dat de ervaring van de 
natuur van de geest blokkeert, op de spits te drijven, trekken de chöpa's na hun 
leertijd er in hun eentje opuit om die plaatsen te bezoeken, die angst oproepen 
en die bekend staan als de woonplaats van demonen. Geïnspireerd door het 
voorbeeld van Padmasambhava, Machig Labdrön en Milarepa leefden er in Tibet 
tot in deze eeuw vele rondtrekkende mannelijke en vrouwelijke ngakpa's en 
chöpa's in onthechting, slechts schaars gekleed in de koude en soms met 
mensenbeenderen behangen, wonend in grotten of op begraafplaatsen. Plaatsen, 
waar ze ongestoord door anderen hun religieuze praktijken kunnen beoefenen. 
Op heilige plaatsen zoals Bodhnath in Nepal en Bodh-Gaya in India kan men 
nog steeds dergelijke yogi's tegenkomen. Vaak dragen zij niet meer bezittingen 
bij zich dan de eerder door Karma Lhundup genoemde dertien rituele 
voorwerpen om de Chö te beoefenen. Zoals Karma Lhundup in een van de 
gesprekken al vertelde, zei Milarepa: 

Outer Chö is to wander in fearsome places and mountain solitudes; 
Inner Chö is to cast away one's body as food; 
Absolute Chö is to sever the root once and for all. 
I'm a yogi who possesses these three kinds of Chö. 3 2 6 

De sfeer van de uiterlijke omgeving werkt in op het innerlijk en versterkt 
de sensaties. Bronnen van rivieren, donkere bossen, bergmeertjes, eenzame 
bomen en vooral grafplaatsen worden als uiterst geschikt gezien om de Chö te 
beoefenen. Als innerlijke component hiervan vertelde Karma Lhundup dat men 
zich ook op een grafplaats kan visualiseren; het knekelveld der gedachten en 
emoties. Kalu Rinpoche zegt op de vraag of het noodzakelijk is om Chö op een 
begraafplaats te beoefenen: 

If you feel like going to a cemetery, fine, but this is not necessary. A 
cemetery is a place where corpses and frightening and repulsive things are 
found. Milarepa said that we permanently have a corpse at our disposal, it 
is our body! There is even another cemetery, the greatest of all cemeteries, 
it is the place where all our thoughts and emotions come to die.327 

Op een echte grafplaats wordt de confrontatie met het vergankelijke 
natuurlijk wel versterkt. David-Neel vertelt net als Karma Lhundup hoe 
sommige rondtrekkende Chöpa's de richting van hun reis bepaalde door 
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26a. - Tibetaanse maskerdans 
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26c. - detez'Z van een thanka 

26b. - Luchtbegrafenis 
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27. - Yama, de Heer van de Dood, maakt met zijn vriendin een dansje. 
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geblinddoekt rond te draaien en dan een steen in een slinger te werpen.328 Dan 
liepen ze soms net zo lang in die richting totdat ze een geschikte plaats hadden 
gevonden om in de avondschemering, wanneer de geesten uit hun 
schuilplaatsen komen de Chö te gaan doen. In Tibet en India bestond zelfs een 
soort van pelgrimsroute van honderdacht graf- en crematieplaatsen waarlangs de 
chöpa's trokken. Opvallend is dat een van de beroemdste van deze plekken juist 
bij Bodh-Gaya lag, de plaats waar Boeddha verlicht raakte. Een Tibetaanse tekst, 
altijd levendig wanneer het over de dood gaat, geeft hiervan een beschrijving: 

To the south of Bodhgaya is situated the great cemetery bSilb'i tshal. 
At this supreme place, one can hear the mighty voices of the Shrinje, the 
magically-powerful howling of the Mamo, the splashing of the sea of 
blood, the sputtering of the lamps fed with human fat, there is visible the 
coiling smoke rising from the evil burnt offering, there sounds the 
thudding of the male bDud who are dancing a drum-dance, and the 
whirling of the female bDud, who turn in ring-dance, the blaring of the 
thigh bone trumpets, the roar of wild animals; there is visible the quick 
flaring up of the great scorching lightnings, is audible the fierce rolling of 
thunder and the crashing of great yellow meteors; the horrible laughter of 
the multitude of bDüd and Yakshas causes the earth-foundations to 
quake.329 

De grafplaatsen van India en Tibet zijn heel iets anders dan wat we uit de 
Christelijke traditie kennen. Daar worden de doden immers meestal in de tuin 
van de kerk begraven, dichtbij de woonplaats van de levenden. In Tibet is dit 
niet het geval. De plekken waar lijken aan de gieren worden gevoerd zijn 
meestal ver van de bewoonde wereld verwijderd. Ze zijn versierd met 
gebedsvlaggen, soms liggen er nog beenderen of resten van lijken. Wilde dieren 
sluipen rond en men loopt het risico daadwerkelijk door een hongerige wolf 
aangevallen te worden. Zeker voor een Tibetaan, die van zijn vroegste jeugd af 
is opgevoed met verhalen over goden en demonen, die het op mensenvlees 
hebben gemunt, roept dit een situatie op, waarbij onbewuste angsten zich 
plotseling aan het bewustzijn kunnen opdringen. Als in de eenzaamheid van de 
nacht het vale maanlicht de grillige schaduw van een dode boom werpt, terwijl 
de koude wind rond de rotsen huilt als ware stemmen van geesten erin 
vermengd en een uil met een droef "oehoe" zijn aanwezigheid verraadt, kan de 
fantasie gemakkelijk op hol slaan en de visualisatie van de Chö een "eigen" 
leven gaan leiden. 

Net zoals de sjamaan bij zijn initiatie de psychische desintegratie ervaart 
als het in stukken gereten worden van zijn lichaam, kan de chöpa deze 
aanvankelijk uitgelokte en gevisualiseerde sensaties ervaren alsof het werkelijk 
gebeurt. Wanneer de bewust opgeroepen spookgestalten aan zijn controle 
ontsnappen, komt het moment dat hij geen andere keus heeft dan hetgeen hij 
over de leegte geleerd heeft ook in praktijk te brengen. Een oppervlakkige 
theoretische kennis over de Dharma is dan mogelijk niet genoeg om de angst 
voor de dood en de waanzin te transcenderen in lumineus gewaarzijn van 
leegte. Zelfs Machig Labdrön zei dat wanneer ze niet zo door en door vertrouwd 
was geweest met de Prajnaparamita ze zeker gek was geworden. 
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Ook Alexandra David-Neel doet verslag van het dramatische karakter dat 
de Chö-beoefening kan hebben . 3 3 0 In de nacht op de dag dat een 
overledenTibetaan aan de gieren gevoerd is, besluit ze naar deze plaats toe te 
gaan om zichzelf te testen en naar Tibetaans gebruik daar de nacht in meditatie 
door te brengen. Daar aangekomen hoort ze iemand de mantra van 
Prajnaparamita uit de Hartsoetra zingen: OM GATE GATE PARAGATE 
PARASAMGATE BODHISVAHA; "gegaan, gegaan, gegaan voorbij, volledig 
blootgesteld, ontwaakt, zo zij het", waarna nog meer gezang, tromgeroffel en het 
herhaaldelijk klinken van de dijbeentrompet volgde. Ze verschuilt zich achter 
een rots om de man die daar bezig is rustig te kunnen observeren. Ze ziet dat het 
dezelfde man is als die ze de dag daarvoor aanraadde om eens een dokter te 
raadplegen, omdat hij er zo slecht uitzag. Deze had echter de medicijnen die zij 
hem had aangeboden geweigerd met de mededeling dat dat in zijn geval niets 
zou helpen. Uit haar beschrijving wordt duidelijk dat de tekst van de Chö, die hij 
op de grafplaats beoefent dezelfde is als die ik straks zal bespreken. 

Na zijn dans trekt hij zich terug in een tent en sluipt ze naderbij. Naast 
haar ziet ze de schim van een wolf, die nu het wat stiller is geworden zijn kans 
schoon meent te zien om zich op de voor hem overgebleven lijkresten te 
storten. Dan klinkt plotseling een gil van de man in de tent. De tent valt om en 
er lijkt een worsteling plaats te vinden tussen hem en voor haar onzichtbare 
omstanders. Hij vraagt hen luidkeels hem op te eten. David-Neel beseft dat de 
man werkelijk de beten van de demonen schijnt te voelen. Verwilderd kijkt hij 
om zich heen. Ze besluit in te grijpen, maar hij herkent haar niet. Integendeel, 
hij ziet haar voor een demon aan en biedt zich aan als voer: "Kom hier, jij 
uitgehongerde, verslind mijn vlees, drink mijn bloed!...". 331 Ze doet haar toga 
af in de hoop op herkenning, maar in een toestand van delirium stort de man 
zich erop en begint ertegen te praten. Onthutst ziet ze het aan. Als hij na een 
tijdje weer opkrabbelt, besluit ze maar heen te gaan om de volgende dag haar 
bezorgdheid tegen de leraar van de Chö-beoefenaar te uiten. Ze waarschuwt hem 
dat zijn leerling krankzinnig dreigt te worden en werkelijk het gevoel heeft 
levend door demonen te worden verslonden. De lama reageert echter kalm en 
tamelijk lakoniek: "Zonder enige twijfel wordt hij dat ook, maar hij heeft er 
geen vermoeden van dat hij zichzelf opeet. Misschien zal hij dat eenmaal te 
weten komen..." 332 In het geval van de Chö kunnen we dus stellen dat de mens 
niet zo zeer is wat hij eet, maar dat hij eet wat hij is! De lama, die David-Neel 
beschrijft als iemand met groot inzicht in de natuur van de geest, vertelt haar 
verder dat wie zich op het "korte pad" waagt, de drie risico's van ziekte, 
krankzinnigheid en dood volledig dient te aanvaarden en dat de weg dei-
ontgoocheling van illusies voor een ieder hard en moeilijk is, welke methode 
men dan ook hiertoe volgt. Uit deze beschrijvingen blijkt wel dat dit zeker voor 
de Chö het geval is. Alle meesters waarschuwen daarvoor. Het moge duidelijk 
zijn dat de snelste weg ook altijd de gevaarlijkste is. Aangeraden wordt dat wie 
zich de hoogste visie wil eigen maken, Padmasambhava's woorden niet moet 
vergeten: 

Though my View is as spacious as the sky, 
My actions and respect for cause and effect are as fine as a grain of flour.333 
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Spontaniteit en transformatie van de wilde geest 

Het inzicht dat de chöpa's in de natuur van de geest hebben verworven, 
uiten zij traditie getrouw niet zo zeer in hun woorden, maar in hun gedrag, 
ofwel in de wijze waarop zij de natuur van de geest belichamen. Op de vraag van 
één van haar zonen hoe gerealiseerde yogi's zich gedragen, zegt Machig Labdrön: 

Like a child with perfect spontaneity, 
Like a madman unconcerned with what is socially acceptable, 
Like a leper unattached to his own physical well-being, 
Or like a wild animal roaming about in lonely and desolate places.^4 

Met zijn zelf gekozen gedrag gaat de yogi voorbij aan alle conditioneringen 
en waardeoordelen om te kunnen leven in een non-conceptuele staat van zijn, 
waarin alles dat verschijnt van 'een smaak' is. Machig Labdrön zei: 

This action, the unobstructed experience of single taste 
Is the greatest of all paths of action J^5 

Ook in het volgende gespreksfragment met Karma Lhundup, dat weer een 
direct vervolg is op het vorige, komt naar aanleiding van een vraag van mij 
over zijn nieuwe kangling dit aspekt weer naar voren. 

B- Now you have a different bone from last time? 
K-1 have the one from last time with me too. That I use for really sick people. 
But this one I got new from Bhutan, since I went to Bhutan last February. I 
actually have now four or five in Dharamsala, cause I'm getting all presents, 
these thigh-bones and human skulls are presents. And my uncle brought one 
from Tibet this year, and that is a thigh-bone of one twenty three old year girl, 

) delivered baby and died. So it is a very good thigh-bone. It had just got a 
little bit of meat, so I tasted a little piece of meat as a 'tendrel' ha ha. 
B- That's tradition? 
K- As a tendrel yeah. 
B- There was still some meat on the bone? 

Yes, it is very interesting. They said they have hidden the thigh-bone under 
:he ground for one year. Two thigh-bones they have hidden. And they could 
never found the other one. They believed that the thigh-bone had changed its 
place hi hi. 
B- Of itself? 
K- Yes, of itself, out of itself, they could not find it at all. 
B- Why did they bury it? 
I- So that all the oil, fat, it goes into the soil. And probably it makes thigh-bone 

strong, or something like that. But it is mainly to get rid of the oil, because it is 
full of the oil. 
B- Smell? 

- Yah. There was one nun called Thödal Ani. Thödal Ani means Cemetery Ani, 
cause she used to spent all her time in cemeteries in South India. And then 
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somebody complained to the Dalai Lama's representative of the settlement of 
Byllakuppe, saying: "This Thödal Ani is eating human flesh". So the 
representative called her to the office. He asked her: "Is it true that you are eating 
human flesh?" She said: "It is true, but I ate only a little piece as a Dam Tshig" 
(samaya); means as symbol of tendrel, and she said that she has still got one 
thumb or a finger. But they couldn't say anything because of her practice. She said 
she's not eating this to fill up her stomach ha ha ha, but just having a little taste 
as part of her practice. 
B- Why is this for tendrel? 
K- It's just.., it's one of the five big meats. You know five big meats? You have 
mentioned in that interview also? 
B- Yes like elephant... 
K- Elephant, dog, human flesh, horse and bull. 
B- Bull? 
K- Yeah bull. And this mixture of these five makes the best.... eh.. best tsok. For it 
has the tendrel. First you have the taste. In fact one should visualise all the tsok 
as these five meats in reality. But now this is like too gross to understand ha ha. I 
was discussing with someone this morning that in Tibetan Protector prayers 
sometimes you have blood drinker you know. So it sounds very really 
unbuddhist. But, it is the blood of our ego. If somebody understands it that way, 
then it makes great sense. Yes, it's the maharakta, it's the blood of the 'Rudra' in 
ourselves. 

Verhalen over het eten van stukjes mensenvlees roepen van oudsher 
misverstanden op, dus dit vraagt om enige uitleg. In het Vajrayana geldt de 
beoefening van 'tsok', de 'ganachakrapuja', als een van de meest krachtige 
manieren om wijsheid en verdienste te verzamelen. Iedere tiende en 
vijfentwintigste van de maanmaand wordt het "tsok"-ritueel beoefend. De 
tiende dag heet "Guru Rinpochedag" en is tien dagen na nieuwe maan, de 
vijfentwintigste heet "dakinidag" en is tien dagen na volle maan. De samenloop 
van omstandigheden, de 'tendrel' is dan gunstig om tsok te doen. Dit heeft te 
maken met de solaire en lunaire energieën in het lichaam. Het doen van tsok op 
deze dagen wordt gezien als een onderdeel van de samaya, de spirituele 
verplichtingen, van iedereen die Tantrische initiatie heeft mogen ontvangen. 
Zoals we reeds zagen is de essentie van Tantra het ontwikkelen van een pure 
visie van een boeddha. Dit betekent dat men alles ziet in zijn oorspronkelijk 
zuivere natuur. Niet alleen ziet men zichzelf en alle levende wezens als 
boeddha's, men heeft ook geen voor of afkeuren en ervaart alles nondualistisch 
als zijnde van 'één smaak'. Bij het tsokoffer, dat altijd in de context van een 
Tantrische sadhanabeoefening plaats vindt, traint men zich in deze Pure 
Perceptie. Dit zuivert de samaya; de spirituele band die men heeft met de leraar, 
de lijn van overdracht, de boeddha's, de Dharma, en de gemeenschap van 
beoefenaars. 

Over het algemeen offert men waar men het meest aan gehecht is. Door 
op materieel nivo veel lekkere drank en voedsel te offeren aan de boeddhas, 
bodhisattva's, yidams, dakini's, protectors en de sangha, betoont men zijn 
generositeit. Op innerlijk nivo offert men ook zijn gedachten, emoties, inzichten 
en blokkades. Het is tevens een gelegenheid voor confessie, waarbij onderlinge 
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relaties weer in het reine gebracht worden. Op geheim nivo offert men met het 
Zicht; er is geen subject dat offert, geen object om aan te offeren, geen offerande, 
en dus ook geen offerhandeling. Bij het in stilte en met aandacht nuttigen van de 
door mudra's, mantra's en visualisatie tot een oneindige hoeveelheid van het 
voedsel van 'samadhi' ('meditatieve concentratie') getransformeerde offerandes, 
dient men geen voor- of afkeur te betrachten, doch alles als zijnde van 'één 
smaak' te beschouwen. 

Vlees en alcohol mogen niet op een tsok ontbreken. Enerzijds wordt het 
geofferd omdat men hier het meest gehecht aan is en ze de zinnen stimuleren, 
anderzijds wordt het genuttigd om door concepten over goed en kwaad heen te 
breken. In Tantra wordt wel gezegd: "Meat is eaten by those who have 
compassion. And wine is drunk by those who honor their vows",336 Het gaat 
hier om het eten en drinken met gewaarzijn. Door het eten van het vlees wordt 
een karmische connectie geschapen met het dier waarvan men eet, en gebeden 
gezegd zodat het zich op het pad van verlichting kan manifesteren. Met 
betrekking tot de alcohol heeft men de eed afgelegd zijn maat te kennen.337 

Vlees wordt beschouwd als mannelijke essentie en een symbool voor compassie, 
de witte bodhicitta. Alcohol wordt in dit verband gezien als vrouwelijke essentie 
en een symbool voor wijsheid, de rode bodhicitta. In deze context dient ook 
Karma Lhundup's referentie aan de 'vijf grote vleessoorten' gezien te worden. 
Daarnaast zijn er ook de 'vijf nektars'; faeces, urine, bloed, vlees en sperma, de 
vitale vloeistoffen van het lichaam.338 Deze 'objecten van samaya' worden niet 
letterlijk gegeten of gedronken (waar vindt je een olifant in Tibet?), maar in de 
tsok worden deze gesymboliseerd door het vlees en de alcohol, en op innerlijk 
nivo door 'rakta' en 'düdtsi'. Door op deze wijze innerlijk te offeren aan de 
mandala van de honderd vredige en toornige godheden worden de vijf 
skandha's, vijf elementen, zes zintuigen en de zes objecten van de zintuigen -
denken wordt ook als zintuig beschouwd - gepurificeerd. Hierdoor vindt de 
transformatie plaats van de vijf 'vergiften'; onwetendheid, agressie, trots, 
begeerte en jaloezie in hun oorspronkelijk zuivere aard als de 'vijf wijsheden'; 
Al-omvattende wijsheid, spiegelende wijsheid, wijsheid van gelijkmoedigheid, 
onderscheidende wijsheid, en de wijsheid van het al-vervullend handelen. 

De toornige, bloeddrinkende, schrikaanjagende boeddha's of 'heruka's' 
('Ongekleden') vertegenwoordigen dezelfde basiskwaliteiten als de vredige 
representanten van de vijf Boeddhafamilies. In hun toornige, heroïsche vorm 
representeren ze de dynamische energie van Vajra, Ratna, Padma, Karma en 
Boeddha; het rauwe, ongepolijste, compromisloze gezicht van de waarheid. De 

rédige boeddha's krijgen bloemen, melk en parfum en dergelijke geofferd, de 
oornige hebben liever vlees, bloed en beenderen. Terwijl de vredige vormen 

geassocieerd worden met de transformatie van begeerte; datgene wat ons 
aantrekt, worden de toornige boeddha's geassocieerd met de transformatie van 
agressie; datgene wat onze aversie oproept. De vredige hebben de geboortegrond 
van de lotus als hun zetel, de toornige vinden op de crematiegronden hun thuis, 
n essentie zijn ze één. De woeste vorm van de heruka's wordt door Trungpa 

Rinpoche verklaard in het mythische verhaal van de onderwerping van Rudra: 
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Rudra is someone who has achieved complete cgohood. There were 
two friends studying under a teacher, and their teacher said that the 
essence of his teaching was spontaneous wisdom; even if a person were to 
indulge himself in extreme actions, they would become like clouds in the 
sky and be freed by fundamental spontaneity. The two disciples 
understood it entirely differently. One of them went away and began to 
work on the spontaneous way of relating to his own characteristics, 
positive and negative, and became able to free them spontaneously 
without forcing anything, neither encouraging nor suppressing them. The 
other one went away and built a brothel, and organised a big gang of his 
friends who all acted in a spontaneous way, making raids on the nearby 
villages, killing the men and carrying off the women. 

After some time they met again, and both were shocked by each 
other's kind of spontaneity, so they decided to go and see their teacher. 
They both presented their experience to him, and he told the first that his 
was the right way, and the second that his was the wrong way. But the 
second friend could not bear to see that all his effort and energy had been 
condemned, so he drew a sword and killed the 'teacher on the spot. When 
he himself died he had a succession of incarnations, five hundred as 
scorpions, five hundred as jackals and so on, and eventually he was bom 
in the realm of the gods as Rudra. 

He was born with three heads and six arms, with fully grown teeth 
and nails. His mother died as soon as he was born, and the gods were so 
horrified that they took both him and the body of his mother to a charnel 
ground and put them in a tomb. The baby survived by sucking his 
mother's blood and eating her flesh, so he became very terrifying and 
healthy and powerful. He roamed around the charnel ground, and began 
to control all the 'local ghosts and deities and create his own kingdom just 
as before, until he had conquered the whole threefold universe". 

At that time his former teacher and his fellow student had already 
attained enlightenment, and they thought they should try to subjugate 
him. So Vajrapani manifested himself as Hayagriva, a wrathful red figure 
with a horse's head, and uttered three neighs to proclaim his existence in 
the kingdom of Rudra. Then he entered Rudra's body by his anus, and 
Rudra was extremely humiliated; he acknowledged his subjugation and 
offered his body as a seat or vehicle. All the attributes of Rudra and the 
details of his royal costume, the skull crown, skull cup, bone ornaments, 
tiger-skin shirt, human-skin shawl and elephant-skin shawl, armour, pair 
of wings, crescent moon in his hair, and so on, were transmuted into the 
heruka costume. 3 3 9 

In de mythe van Rudra kunnen we lezen dat ego's streven het gehele 
universum te beheersen en te domineren door zijn eigen wetten aan zijn 
omgeving op te leggen uiteindelijk niet succesvol is en de oorzaak vormt van 
zijn ondergang. De universele karmische wet, die zegt dat men oogst wat men 
zaait, komt hier tot uiting doordat Rudra terugkrijgt wat hij het de wereld 
instrooide. Door het karmische boemerangeffect vernietigt het egocentrisme 
uiteindelijk zichzelf en wordt het gedwongen zich te onderwerpen aan de orde 
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der natuurwetten, die geen rekening houden met eigenbelang. Rudra, het 
monster in onszelf, had het weliswaar geschopt tot het godenrijk, maar ook deze 
goden zijn in de Boeddhistische visie sterfelijk. Ze worden geregeerd door uit 
onwetendheid voortkomende trots. In een uiterste poging tot verloochening 
van zijn oorsprong eet Rudra zelfs zijn moeder op. Wanneer hij tenslotte toch 
gedwongen wordt zich te onderwerpen, offert hij de monsterlijke vorm, die zijn 
lichaam en egocentrisme heeft aangenomen als voertuig aan de boeddha's, die 
het dan gebruiken als het vehikel van hun toorn, het meedogenloze mededogen. 

Het hele beeld dat door de heruka's (afb. 10) wordt opgeroepen, is dat van 
het ontwaken van de Boeddha-natuur door ego's façade heen. De toorn 
doorbreekt de zelfgenoegzaamheid en doet wakker schrikken. De schok legt de 
verwarring bloot en vormt daarmee de mogelijkheid van inzicht. Het inzicht in 
de lege aard van al wat verschijnt, maakt het mogelijk de agressie los te koppelen 
van het object waarop ze geprojecteerd wordt. Dan keert ze zich tegen zichzelf en 
verliest haar voedingsbodem. De demon wordt bevrijd. Boosheid zonder haat is 
een kenmerk van de toornige boeddha's. Deze "Vajra-Wrath" is een middel om 
agressie te doorsnijden. Het betreft hier dus geen gewone agressie, want ze komt 
voort uit liefde en compassie, en is in wezen vrede, een expressie van de natuur 
van de geest. Zo zegt de Dalai Lama: 

In lofzangen op toornige boeddha-vormen wordt altijd vermeld dat 
ze niet afwijken van het 'Waarheidslichaam' (Dharmakaya) of liefde. Als 
een beoefenaar van Tantra die niet het allereerst vereiste sterk 
ontwikkelde mededogen heeft, zo'n toornige beoefening zou proberen uit 
te voeren, dan zou hem dat eerder schade brengen dan hem helpen. Zoals 
de grote Tibetaanse ingewijde uit Hlo-drak, Nam-ka Gyeltsen heeft gezegd: 
"Als je Tantra beoefent zonder grote liefde en mededogen te hebben en 
begrip van leegte, dan kan de herhaling van een toornige mantra leiden 
tot wedergeboorte als een slechte geest die er op uit is anderen kwaad te 
doen". Het is uitzonderlijk belangrijk over de allereerste vereisten en alle 
bevoegdheden voor de beoefening van Tantra te beschikken. 3 4 ° 

Hoewel in Tantra in principe alles is geoorloofd en er van bovenaf geen 
morele regels opgelegd worden om om te gaan met emoties, gedachten en 
neigingen, is er toch zeker geen sprake van het naar believen uitleven van 
driften en emoties. Aan de verlichte spontaniteit van de chöpa en de 
Dzogchenyogi, "they do whatever comes into their minds", zoals Karma 
Lhundup het noemde, ligt in feite een zeer nauwkeurige discipline van het 
dagelijks leven ten grondslag. Dudjom Rinpoche zegt: 

Action is being truly observant of your own thoughts, good or bad, 
looking into the true nature of whatever thoughts may arise, neither 
tracing the past nor inviting the future, neither allowing any clinging to 
experiences of joy, nor being overcome by sad situations. In so doing, you 
try to reach and remain in the state of great equilibrium, where all good 
and bad, peace and distress, are devoid of true identity.341 
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Dwaze Wijsheid 

De "Dwaze Wijzen" van Tibet halen de angel uit hun angsten door zich 
volkomen te identificeren met datgene waar ze het meest bang voor zijn, -
ziekte, dood en gekte -, om zo de donkere zijden van hun persoonlijkheid te 
kunnen integreren met de oppervlakkig beschouwd lichtere zijden en de non-
dualistische staat van Dharmakaya of boeddhaschap te realiseren. Een 
cu l tuurhe id als Milarepa maakte daarbij bewust gebruik van 
dronkemansliederen en shockerend gedrag om de menigte tot de preconceptuele 
waarheid te doen ontwaken. Soms is het dan niet duidelijk of men met een 
charlatan of een wijze te doen heeft, maar juist deze onzekerheid van het 
oordelend verstand kan de mogelijkheid scheppen voor de ontwaking van een 
ervaring waarbij de behoefte om te onderscheiden tussen dodelijke ernst en 
humor, tussen dwaasheid en wijsheid, verstomt tot tathata, "Zien Zoals Het Is", 
het positieve aspect van shunyata, "Leegte". Het gedrag van een dergelijke 
dwaze wijze fungeert dan enkel als een spiegel voor de waarnemer, want voor de 
realisatie van de natuurlijke staat van geest (Rigpa) is het essentieel dat niets 
verworpen, onderdrukt of nagejaagd wordt. Hierbij is de grens tussen waanzin 
en wijsheid zo dun dat ze soms voor het gewone oog niet zichtbaar meer is. Men 
zegt dan ook wel eens dat er een boeddha nodig is om een boeddha te herkennen. 
De derde Karmapa beschreef het gedrag van de chöpa als volgt: 

The activity is a chosen behavior free from mental afflictions... 
Thereby, those who have realized the non-self show numerous and varied 
actions for the benefit of living beings and practice a path that cuts through 
negative thought. Those who know this path of action, however vast [and 
varied] their behavior may be, are devoid of any grasping and attachment 
to reality, similar to a fish moving through the water, and without a trace 
of emotion like the wind blowing at the summits of mountains. Having 
thus eliminated all obstacles to their behavior and actions, and without 
any regard for themselves, they realize the Prajnaparamita.342 

Trungpa Rinpoche schrijft dat "dwaze wijsheid" het loslaten van alle 
referentiepunten betreft.343 Het heeft de kwaliteit van onontkoombaarheid en 
het neerslaan van de illusies van ego. Wanneer men de bescherming van 
rationele concepten loslaat staat men bloot aan gevaar. Er wordt hierbij 
gesproken van een proces van voortdurende ontdekking, waarin men steeds 
weer gedwongen wordt de confrontatie met diepgewortelde angsten aan te gaan 
tot men zich de totale hopeloosheid van ego's pogingen om van de waarheid 
weg te lopen en zichzelf een uitweg te verschaffen middels predikaten als wijs of 
krankzinnig realiseert. Het beeld van deze potentieel gevaarlijke energie is dat 
van Padmasambhava in de vorm van Dorje Tröllo, die een zwangere tijger 
berijdt (afb. 28a). De dwaze wijsheidsguru staat erom bekend dat hij al dan niet 
bewust verwarring weet te zaaien bij degene die hij ontmoet, om zo door het 
vastklampen aan concepten over de werkelijkheid heen te snijden. Hij laat geen 
kans om de wereld te analyseren en te interpreteren in dit en dat, maar schept de 
omstandigheden voor een directe ervaring van zelfloosheid. Van zo iemand 
wordt gezegd: "He subdues whoever needs to be subdued and destroys whoever 
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28a. - Dorje Trällo 
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28b. - Chögyam Trungpa Rinpoche (1939 - 1987) 
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needs to be destroyed". Trungpa Rinpoche (afb. 28b): 

The idea here is that whatever your neurosis demands, when you 
relate with a crazy-wisdom person you get hit back with that. Crazy 
wisdom presents you with a mirror reflection. That is why 
Padmasambhava's crazy wisdom is universal. Crazy wisdom knows no 
limitation and no logic regarding the form it takes. A mirror will not 
compromise with you if you are ugly. And there is no point in blaming 
the mirror or breaking it. The more you break the mirror the more 
reflections of your face come about from further pieces of the mirror. So 
the nature of Padmasambhava's wisdom is that it knows no limitation 
and no compromise. 3 4 4 

Als gevolg van het doorbreken van concepten en conventies vertonen 
sommige yogi's dermate excentriek gedrag, dat ook de Tibetanen zelf soms hun 
vraagtekens hierbij plaatsen. Iemand als Milarepa was totaal voorbij aan zoiets 
als het zich druk maken over wat anderen van hem vonden. Karma Lhundup 
refereerde hier al aan in het interview. Wanneer tijdens zijn ontmoeting met 
Phadampa Sangye deze hem erop wijst dat hij wel gek lijkt, omdat hij zonder 
gêne zijn penis aan het gezicht blootstelt, zingt Milarepa "The Song of a Lunatic": 

Men say, "Is not Milarepa mad?" 
I also think it may be so. 
Now listen to my madness. 

Als er al een persoon Milarepa zou bestaan, dan zou die best wel eens gek 
kunnen zijn. In een totale omkering van de Boeddhistische waarden bezingt 
Milarepa vervolgens hoe de hele transmissielijn van Padmasambhava gek is. 
Hij heeft het over de demon van Mahamudra en hoe hijzelf en zijn guru's door 
de geheime instrukties gek zijn geworden. 

The impartial Understanding itself is crazy; 
So are the free, self-liberating actions, 
The self-illuminating Practice of Norperception, 
The Accomplishment-zuithout-Hope-and-Fear, 
And Discipline-without-Pretension. 

Not only am I mad myself, 
I madly afflict the demons. 3 4 5 

De demonen kwellen hem niet langer, zij worden eerder door hem 
geteisterd. Zijn pijn en ziekte beschrijft hij door te zingen dat het Grote Symbool 
(Mahamudra) zijn rug pijn doet. De Grote Perfectie (Dzogchen) teistert zijn borst. 
Door het beoefenen van de "Vaas-ademhaling" krijgt hij vele ziektes. De koorts 
der Wijsheid valt hem van boven aan, de koelte van Samadhi van beneden en 
de koude koorts van de Gelukzaligheid-Leegte raakt hem in het midden. Uit zijn 
mond braakt hij het bloed der Geheime Instrukties. Lui rekt hij zich uit, 
doordrongen van Dharma-Essentie. 
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I have many sicknesses, 
And many times have died. 
Dead are my prejudices 
In the (vast) sphere of the View. 
All my distractions and drowsiness 
Have died in the sphere of Practice. 
My pretensions and hypocrisy 
Have died in the sphere of Action. 
Dead are all my fears and hopes 
In the sphere of Accomplishment, 
And my affectations and pretenses 
In the sphere of Precepts. 
I, the Yogi, will die in Trikaya's Realm. 3 4 6 

In dit lied blaast Milarepa alle concepten over het pad en het bestaan van 
een of ander ideaal op. Voor hem is er geen verschil meer tussen dit en dat. Er 
valt niets anders te bereiken dan dat wat er al is. Zijn gekte is dan ook geen 
gewone gekte, maar "heilige dwaasheid". Zijn naaktheid is als de onschuld van 
een kind. Phadampa Sangye, voor wie Milarepa dit lied zong, reageert verheugd 
en zegt: "Your kind of craziness is very good". Om het feit dat hun inzichten niet 
van elkaar verschillen te vieren besluiten ze tot een offerfeest: 

Milarepa then removed his skull with the brain inside, and, cutting 
off his forearms and neck, used them to build a hearth. From his navel he 
ejected the Tummo Fire to heat the skull, and then the brain began to emit 
five-colored rays in all directions. 3 4 7 

Zoals wel vaker onder grote meesters gebeurt, wordt hier de Chö niet 
zozeer beoefend vanwege de noodzaak om de gehechtheid te doorsnijden, maar 
meer als een feestelijke expressie van de verworven vrijheid. Wat eens een bron 
van angst was, is voor hen nu een bron van vreugde geworden. 

In de Tibetaanse samenleving werden en worden de dwaze wijsheids
yogi's door hun onconventionele, eigenzinnige en vaak ook temperamentvolle 
gedrag zowel bewonderd, gevreesd als bespot. Zo vertelt Ellingson over de 15e 
eeuwse Gnyug la Panchen, die bekend stond als de "Dwaas van Centraal-Tibet": 

... Having ornamented himself with the hourglass drum (damaru, 
made of sandelwood or human skull) and the "flute" of the Great 
(human thigh-bone) Trumpet and the six kinds of bone ornaments and 
the bell... - when vocalizing the sounds of (the mantras) Hum! and Phatl, 
he beat out the steps of a dance, the king, ministers and people believing in 
the signs he manifested were filled with great awe... When he vocalized 
the great senseless (ku co'i) sound... they became afraid. 3 4 8 

Wanneer het niet geheel duidelijk is of iemand nu dwaas of wijs is, laat 
dit natuurlijk de ruimte voor allerlei individuen van een lager allooi gebruik te 
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maken van de goedgelovigheid van de bevolking. De meest woeste verhalen 
doen de ronde over de capaciteiten van sommige yogi's en hun hoge status is 
voor sommigen een uitnodiging om middels een meer of minder subtiel 
aangemeten houding de nodige donaties van de bevolking los te krijgen. De 
Tibetanen zijn echter zeer vertrouwd met dit fenomeen. Net zoals in de 
Christelijke volkscultuur de vraatzucht van sommige monniken op de hak 
wordt genomen, zo gebeurt dit ook met de Tibetaanse geestelijkheid zoals wel 
blijkt uit dit verhaal van een twintigste eeuwse verhalenverteller: 

A monk philosopher and a Tantric Ritualist were invited to 
perform a ritual together at a layman's house. At noon they were both 
given a large bowl of soup. The Tantric thought: "Now how can I get this 
soup for myself?" He picked up his thigh-bone trumpet and, stirring the 
soup with it, he proclaimed: "For me, the Tantric, everything is of one 
taste, there is neither purity nor impurity". The monk could not eat the 
soup, since he was bound by his vows of purity. He picked up the bowl of 
soup and said: "For me, the philosopher, there is no attachment to 
anything, since there is nothing which either exists or does not exist"- and 
threw the soup out of the window. 3 4 9 

Ook in de Tibetaanse volksopera wordt het ontzag dat Tibetanen hebben 
voor kluizenaars, orakels, lama's en ngakpa's vaak bespot en daar wordt door 
iedereen, misschien nog wel het meest door de monniken zelf, om gelachen. 
Desondanks, of misschien wel juist omdat dit soort uitlaatkleppen in de 
samenleving bestaan, genieten de verschillende varianten van de geestelijkheid 
nog immer het hoogste respect. De humor die schuilt in de illusie van een 
dualistische perceptie speelt een belangrijk onderdeel in Tantra en vooral 
wanneer men zich intensief met zulke serieuze zaken als de dood bezighoudt is 
een bulderend lachen af en toe onontbeerlijk (afb. 26 en 27). Clownerieën maken 
dan ook vaak onderdeel uit van de performances van ngakpa's en lama's, net als 
bij die van sjamanen. Tijdens de maskerdansen op grote kloosterfestivals heerst 
er onder het publiek vaak dezelfde soort zenuwachtige lacherigheid over de in 
skelettenkostuum gehulde pirouetten-draaiende dansers, als wanneer er in onze 
cultuur grappen over Magere Hein gemaakt worden (afb. 26). Het zien van de 
humor die schuilt in het meest serieuze is een essentiële verworvenheid op het 
pad naar verlichting. Zo zegt de huidige Dalai Lama: 

Tantric rituals include many Fierce Deities who play with death and 
dance on corpses, and laugh with sounds that shake the foundations of the 
universe. All of them, from Mahakala, who represents Great Time or 
Great Darkness, the ultimate destroyer, to Yamantaka, the "Slayer of 
Death", who kills death itself, not only embody the naked imagery of 
skulls, bones, and rivers of blood, but also provide the psychological basis 
for a personal experience of a state of being able to play with and laugh at 
the deepest human fears. 3 5 ° 

Omdat er lieden zijn geweest, die ten eigen bate met simulaties hebben 
getracht de bevolking te manipuleren, heeft de communistische Chinese 
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proganda hierop getracht in te spelen, om zo de Tibetanen voor zich te winnen. 
Zoals wel vaker gebeurt wanneer het ene land het andere binnenvalt, heeft ook 
bij de Chinese inval in Tibet de agressor zich als een bevrijder willen 
presenteren. Het gebruik van mensenbotten wordt daarbij aangehaald om de 
wreedheid van de geestelijkheid aan te tonen. Uit het voortdurende verzet van 
de Tibetaanse bevolking tegen de Chinese overheersing en hun ongehavende 
vertrouwen in de Dharma blijkt dat de meesten van hen hier doorheenkijken. 
Onder hen dragen de echte chöpa's dan ook nog steeds de eervolle naam dat zij 
ten tijde van pestepidemieën in Tibet zieken verzorgden en lijken opruimden, 
omdat ze door de onthechting van hun lichaam geen angst voor besmetting en 
dood meer hadden. Namkhai Norbu Rinpoche vertelt dat zij door het vermogen 
hun lichaam aan de demonen te offeren niet alleen in staat waren om ziektes te 
genezen, maar ook om hele epidemieën te stoppen, zowel onder mensen als 
onder dieren.351 In dergelijke concrete situaties waarbij het er werkelijk om gaat 
blijkt vanzelf wie simuleert en wie echt is. 

Ook de ngakpa's die ik in Dharamsala heb ontmoet, worden nog steeds 
met het grootste respect behandeld. Excentriciteit wordt bij hen vaak beschouwd 
als spontane manifestatie van verlicht gedrag, waarvoor ontzag geldt, maar wat 
niet weg neemt dat er ook om gelachen wordt, door de ngakpa's zelf wel om het 
hardst. Zij trachten te leven naar de woorden van Longchenpa: 

Since Mind-As-Such - pure from the beginning and with no root to 
hold to other than itself - has nothing to do with an agent or something to 
be done, one's mind may well be happy.... Since everything is but an 
apparition perfect in being what it is, having nothing to do with good or 
bad, acceptance or rejection, one may well burst out in laughter. 3 5 2 

Samenvatting van enkele hoofdpunten 

- In dit hoofdstuk heb ik aandacht geschonken aan de visie van de Boeddhisten 
op het bestaan van goden en demonen, en hoe de chöpa's de gevolgen van deze 
visie in hun levenshouding illustreren. 

- De Boeddhistische visie op demonen bestrijkt drie nivo's. Op het uiterlijke 
nivo wordt hen een relatief bestaan toegedicht. Op het innerlijke nivo is hier 
sprake van een verbeelding der emoties in goden en demonen. Op het geheime 
nivo is alles absoluut leeg. 

- Milarepa's levensverhaal illustreert zijn bevrijding van demonen als het 
omvormingsproces der emoties. 

- Dezelfde houding komen we in de Chö tegen: als er niets te verdedigen is, is er 
ook niets om aan te vallen. Het loslaten van ego is het loslaten van territoria en 
referenties. 

- In de Chö worden vier klankinstrumenten gebruikt om energie op te wekken: 
de kangling, de damaroe, de bel en de stem. Alle vier verwijzen ze op symbolisch 
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nivo naar non-dualiteit. 

- Bij het blazen op de kangling in de Chö vocalizeert men de vijf 
zaadlettergrepen van de dhyani-boeddha's om deze op te roepen. Zij 
representeren de verlichte manifestatie van de vijf skandha's, waardoor de vijf 
emoties zich in hun oorspronkelijke natuur als de vijf wijsheden kunnen 
manifesteren (zie ook het supplement). 

- Ook bespraken we de relatie tussen gieren en dakini's, de Chö en de 
luchtbegrafenis. In de symboliek van de gier en de Garuda wordt uitdrukking 
gegeven aan het transformatiebeginsel. Net als de dakini treedt de gier op als 
mediator tussen leven en dood, vorm en leegte. 

- De Chö wordt vooral beoefend door arme zwervende yogi's en ngakpa's. Daar 
zij geen andere bezittingen hebben dan hun lichaam, offeren ze hun lichaam als 
mandala en verkrijgen zo wijsheid en spirituele verdienste. 

- De plaatsen waar het beste de Chö beoefend wordt zijn grafplaatsen of andere 
griezelige oorden waar demonen huizen. 

- Dit is niets voor beginners en verhalen doen de ronde over krankzinnig 
geworden beoefenaars. 

- De yogi's gaan volledig aan alle concepten voorbij. Men spreekt over de dwaze 
wijsheid's traditie van Guru Padmasambhava. Humor vormt daarbij een 
wezenlijk onderdeel van wijsheid. 
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8 CHÖ; HET FEEST-OFFER 

B- This text "Khandro Gadyang"? 
K- "Khandro Gadyang" yah, yah. 
B- It is translated as "Laughing of the Dakinis, Laughter of the Dakinis"? 
K- "Khandro Gadyang", it sounds like, I think it is not a good translation. It 
sounds like "Loud Laughter of Dakini" yah. 
B- Why laugh, why laughter? 
K: "Gad" comes from Tibetan word means "laughter", means ha ha ha. 
B- Why laughter, because they are happy? 
K- I really don't know why it is given like that. Actually I never asked, you know 
this question. It is quite something, isn't it? Probably this is to, I think to tell the 
divine pride of this particular practice. Sometimes I was told that you have to 
show your ego to keep up the pride and the preciousness of the teaching. 
B- To show your ego? 
K- Sometimes it's good, purposely some lamas seemingly show their ego, that is 
to keep up the respect of the teaching, and the preciousness of the teachings. Like 
some lamas may not like to sit on high thrones. But they sit for the sake of the 
teaching. 
B- Ah yah. 
K-Yah, not that..., it is very important sometimes to show this ego to keep up the 
preciousness of the teaching ha ha. 
B- Is it like 'Vajra Pride'?353 

K- That's right, yes, exactly. Chögye chewa. "Chögye Chewa" means the 
"greatness of the teaching". 

De relatie tussen Jikmé Lingpa en Longchenpa 

Om een indruk te geven van hoe de eigenlijke Chö-sadhana uitgevoerd 
wordt en hoe het voorafgaande daarin samenkomt, wil ik nu kort een Chö-tekst 
bespreken. Hiervoor zal ik gebruik maken van de onder chöpa's populaire 
"Khandro Gadyang", "het Bulderend Lachen der Dakini's; de Rite voor het 
Doorsnijden van de Vier Demonische Krachten met Eén Slag". Deze tekst vormt 
een onderdeel van de Longchen Nyingtik-cyclus ("Heart-Essence of Vast 
Expanse"), die als 'geestterma' ontdekt is door Jikmé Lingpa (1730-1798), nadat hij 
visioenen had gekregen van Longchen Rabjampa (afb. 22). Deze Longchenpa 
(1308-1363) geldt als misschien wel de belangrijkste Nyingma-geleerde, die 
diverse overdrachtslijnen bij elkaar heeft gebracht. Hij is een incarnatie' van 
prinses Pema-sal, die leefde ten tijde van Padmasambhava en toen op zeer jonge 
leeftijd stierf. Voor haar overlijden kreeg ze echter van Padmasambhava de 
volledige transmissie van zijn wijsheidsgeest en werd, na eerst nog een andere 
incarnatie te hebben gehad, later als Longchenpa herboren. In de visioenen van 
Jikmé Lingpa versmolt de verlichte geest van Longchen Rabjampa, die als een 
emanatie van Manjushri, de Bodhisattva van Wijsheid, wordt gezien, met die 
van Jikmé Lingpa, waarna deze laatste de terma ontdekte. De naam Longchen 
Nyingtik refereert dan ook aan Longchenpa. Meestal wordt Longchenpa als de 
eigenlijke auteur van deze teksten genoemd. De onthuller van de terma, Jikmé 
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Lingpa, wordt beschouwd als een incarnatie van koning Tri Song Detsen, die in 
de achtse eeuw Padmasambhava in Tibet uitnodigde. Tri Song Detsen is één van 
de vijfentwintig discipelen van Padmasambhava, die in latere levens als 
'tertöns' incarneren om de door Padmasambhava verborgen schatten te 
ontdekken.354 

Terma's 

Terma's zijn een mysterie. Ze zijn verborgen om pas geopenbaard te 
worden op het moment dat de mensen rijp zijn om ze te kunnen begrijpen. 
Padmasambhava leefde in de veronderstelling dat in de loop der eeuwen de 
menselijke intelligentie zou afnemen en begroef daarom een aantal teksten om 
de Dharma te bewaren.355 De terma's hebben als effect dat de Dharma zich 
telkens weer opnieuw en aangepast aan het bewustzijn van het tijdsgewricht kan 
openbaren, terwijl toch een direkte band met haar oorspronkelijke verspreiders 
bewaard blijft. De traditie blijft zo levend en organisch. Er wordt gezegd dat 
Padmasambhava nog steeds in staat is om nieuwe teksten te verbergen. 

Terma's zijn soms in het Tibetaans of Sanskriet, maar meestal in een 
mystieke code, 'dakini-taal' gesteld. Voor de ontcijfering van deze kryptische 
schemertaal zijn de speciale kwaliteiten van een tertön noodzakelijk. De terma's 
bestaan soms maar uit een enkel woord of lettergreep en soms uit hele teksten. 
De code dient dan als katalysator van teksten, die in het mentaal continuüm van 
de tertön verborgen zijn en die daardoor in het bewustzijn wakker worden 
geroepen. Soms vindt men ook een terma met beweeglijk schrift. Men kijkt 
ernaar en ziet telkens de woorden veranderen. Terma's worden bewaakt door 
dakini's en beschermers. Zij zorgen ervoor dat alleen de tertön de terma kan 
vinden op de juiste plaats en het juiste moment. Voor anderen zijn de terma's 
onzichtbaar. Vaak wordt opdracht gegeven iets anders in plaats van de terma te 
verbergen en de terma na ontcijfering te vernietigen. Een enkele keer blijft het 
origineel of een gedeelte ervan echter ook bewaard. Af en toe vindt men ook 
beeldjes of rituele voorwerpen bij de teksten, die nog steeds te zien zijn en door 
hoge lama's gekoesterd worden. Vaak worden ze gebruikt om mensen mee te 

en. 
De onthulling van een terma vindt meestal plaats doordat een tertön in 

n droom of visioen een tekstrol ("yellow scroll") in zijn handen krijgt of 
doordat een tertön een terma in zijn bewustzijnsstroom ("mind stream") 
ontdekt. Ook worden terma's bijvoorbeeld in de aarde ontdekt of zoals in Tertön 
Sogyal's geval in de pilaren van een tempel. Wanneer er sprake is van materiële 
objecten, spreekt men van aardterma's (sa ter), anders van geestterma's (gong 
ter). 

Omdat er als gevolg van het negatieve karma van mensen ook valse 
erma's bestaan, worden ze op hun authenticiteit gecontroleerd door direkte 

opheldering te vragen aan de yidam, of door intellectuele redenering. Gesteld 
wordt dat een nieuwe terma altijd overeenkomsten vertoont met als authentiek 
geaccepteerde terma's. De woorden en de stijl kunnen verschillen, maar de 
betekenis en essentie dient gelijk te zijn aan de authentieke teksten. De tendens 
is dat de terma's die recentelijk ontdekt worden steeds korter en compacter 
worden, omdat de meeste mensen tegenwoordig geen tijd meer hebben voor 
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dagenlange rituelen, maar door hun toenemende werkdruk behoefte hebben aan 
zeer krachtige en geconcentreerde beoefening, waar alles inzit. Er wordt gezegd 
dat een ware tertön altijd een gerealiseerde Dzogchenmeester is en omdat deze 
volledig het Zicht belichaamt, is hij niet in staat om valse terma's te ontdekken. 
Verder stelt men dat een tertön nimmer op zijn (onconventionele) levensstijl 
beoordeeld mag worden, maar op zijn onderricht. Tulku Thondup vat alle 
verschillende interpretaties van de termatradities in de volgende woorden 
samen: 

The discovery of terma is the awakening of the words and 
meanings as well as the realizations that have been received in ancient 
times. The symbolic scripts, visions and sounds are just a support or key to 
awaken the concealed transmission of the teachings.-156 

In zijn boek over terma's doet Tulku Thondop verslag hoe Jikmé Lingpa 
de Longchen Nyingtik-cyclus ontdekte. Tijdens een drie jaar lange retraite in de 
nacht van de vijfentwintigste dag van de tiende maand van het vuur-osjaar 1757 
in het Palriklooster in Tibet, bereikte Jikmé Lingpa een lumineuze meditatieve 
staat, waarin hij een visioen had, waarbij hij, gezeten op een witte leeuw, door de 
lucht vloog en bij de circulaire weg rond de Boudha stupa in Nepal aanlandde. 

There the wisdom dakinis of the ultimate body gave him a 
wisdomcasket in which he discovered five yellow scrolls and seven crystal 
beads. He opened two yellow scrolls. The first was the symbolic script of 
Avalokiteshvara in Tibetan script. The second was the prophetic guide, 
'Nad chang thug kyi drom bu'. He ate all the yellow scrolls and crystal 
beads; and all the words and meaning of the terma that were concealed in 
him were awakened in his mind as they have been printed. He kept them 
secret for years.357 

Twee jaar later tijdens een andere retraite had Jikmé Lingpa drie 
achtereenvolgende visioenen van Longchen Rabjampa. In de staat van Pure 
Visie ontving hij de drie transmissies (van geest tot geest, symbolisch, en door 
woorden) van Longchen Rabjampa en ontving de zegen onlosmakelijk te zijn 
van de spirituele meester en daarmee het boeddhaschap. Na herhaalde 
verzoeken van de dakini's transcribeerde Jikmé Lingpa zijn terma als de 
'Longchen Nyingtik'. Pas vijf jaar later in 1764 gaf hij op de tiende dag van de 
zesde maand de eerste transmissie en instructies aan vijftien van zijn leerlingen. 
Vanaf dat moment tot heden is de beoefening van de Longchen Nyingtik 
onafgebroken van leraar op leerling doorgegeven. Het behoort tot het meest 
beoefende onderricht binnen de Nyingma-traditie.358 

De hier besproken Chö-tekst 'Khandro Gadyang" is een onderdeel van de 
Longchen Nyingtik-cyçlus. Daarnaast maak ik voor het centrale gedeelte van de 
visualisatie van de Chö-sadhana; de phowa en het offer van het lichaam, ook 
gebruik van de Chö-tekst uit de ngöndro ('Voorbereidende Oefeningen') van de 
Longchen Nyingtik, daar deze iets gecomprimeerder is en dit heel helder 
beschrijft. Ook de Chö-sadhana die Namkhai Norbu aan zijn leerlingen leert is 
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op deze twee teksten gebaseerd, maar bevat niet de "Dans van de Vijf 
Richtingen" aan het begin van de Khandro Gadyang. Ter opheldering van 
onduidelijkheden heb ik dan nog een door Lama Zopa vertaalde Chötekst uit de 
Gelugpatraditie geraadpleegd.359 

Hoewel lama's over het algemeen zeer voorzichtig zijn met betrekking tot 
openbaarmaking van deze teksten vanwege hun geheime karakter en de 
potentiële misverstanden die ze kunnen oproepen, voel ik me hier gesterkt door 
het feit dat er reeds eerder, naast de vrij verkrijgbare door lama Zopa vertaalde 
Chötekst, een vertaling van de Khandro Gadyang is verschenen in het boek 
"Tibetan Yoga and Secret Doctrines" van Evans-Wentz.360 Deze wordt geprezen 
om zijn pioneerswerk, maar net als voor de onder zijn naam uitgebrachte 
vertaling van het Tibetaans Dodenboek geldt voor deze tekst, dat er enige 
misinterpretatie is ingeslopen, omdat hij niet erg vertrouwd schijnt geweest te 
zijn met de Dzogchentraditie en deze materie meer als intellectueel dan als 
beoefenaar benaderde. Ondanks bewezen diensten wordt tegenwoordig door 
zowel lama's als westerlingen geconcludeerd dat Evans-Wentz te veel zijn door 
Hindoeïsme en Theosofie gekleurde interpretatie van het Tibetaans Boeddhisme 
heeft gegeven.361 Hier heb ik daarom gebruik gemaakt van recentere vertalingen 
van de Khandro Gadyang door John Reynolds en Brian Beresford.362 

Ook is het zo dat ik in Dharamsala na afloop van het bijwonen van een 
speciale Chö-ceremonie, genaamd "She-Dur", die ik in het volgende hoofdstuk 
zal beschrijven, met de gehele tekst hiervan door een lama op het hoofd ben 
geslagen. Zoals wel vaker het geval is konden alle aanwezigen na afloop bij de 
meester van de ceremonie een zegen halen. Terwijl iedereen een klapje op het 
hoofd kreeg met een pauweveer, pakte hij toen ik aan de beurt was plotseling het 
boek op en sloeg dat op mijn hoofd. Ik was hier zeer verbaasd over en pas veel 
later hoorde ik dat het met de teksten op de kruin van het hoofd geslagen 
worden in Tibet de traditionele wijze is waarop iemand geauthoriseerd wordt 
om heilige teksten te bestuderen en deze te becommentariëren. Ik kende deze 
rondreizende lama in het geheel niet en weet ook niet waarom hij dit deed of 
hoe dit te interpreteren. Toch sterkt ook dit voorval me in mijn overtuiging dat 
ik gewoon moet opschrijven wat ik weet. Tevens hoop ik door de uitgebreide 
inleiding, die ik heb gegeven, een juiste context te hebben geschapen. Indien dit 
niet het geval blijkt te zijn, ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij mijn 
gebrekkige Dharmakennis en niet bij degenen die me in vertrouwen hebben 
genomen. 

H-1 'Bulderend Lachen der Dakini's' 

De Khandro Gadyang begint met een lofzang op "Onze Vrouwe van de 
Dharma-Dimensie; Zij, die de Oceaan van Grote Gelukzaligheid is". Dit refereert 
waarschijnlijk aan Yeshe Tsogyal, die in de vorm van de wijsheidsdakini 
Vajrayogini verschijnt.363 Maar het kan ook referen aan Prajnaparamita en 
Machig Labdrön, "de Enige Moeder", zoals in de door Lama Zopa vertaalde Chö
tekst van de Ganden-overdrachtslijn der Gelugpa's met naam en toenaam 
gebeurt. Prajnaparamita betekent "Wijsheid van de Andere Oever", 
transcendentale wijsheid. Op het absolute dharmakayanivo is dit leegte, 
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shunyata. Op het psychisch energetische sambhogakayanivo van pure 
boeddhavormen neemt deze wijsheid de vorm aan van de moedergodin 
Prajnaparamita, of van Vajrayogini en andere afgeleidde dakinivormen. Op het 
relatieve nirmanakayanivo van zintuiglijk waarneembare verschijnselen 
manifesteert deze wijsheid zich in als vrouwen geboren dakini's zoals Yeshe 
Tsogyal, prinses Pema-sal en Machig Labdrön. 

Na deze aanhef volgen enige voorbereidende instrukties voor de yogi, 
waarin staat dat deze instrukties voor het offer van het lichaam zodat het 
verslonden kan worden, dienen om met respekt voor de natuurlijke "Grote 
Perfectie" (Dzogchen) de wortel (van ego) te doorsnijden en om de daad van het 
doorsnijden zelf, zowel als datgene wat doorsneden wordt, te transcenderen, 
opdat een persoon die zich met wereldse activiteiten bezighoudt het pad van de 
Dharma mag binnengaan. Dan volgt een opsomming van de voor de Chö 
noodzakelijke instrumenten. Om de toornige goden te overwinnen dient men 
de huid van een roofdier te hebben met de vier klauwen nog in takt. Een kleine 
tent symboliseert het omhoog richten van het Zicht. De khatvanga-staf 
symboliseert het verheffen van beneden naar boven van de eigen houding. Deze 
staf wordt in het midden van de tent geplaatst, die vast wordt gemaakt met vier 
phurba's, magische dolken. De menselijke dijbeentrompet dient om goden en 
demonen te controleren, de damaroe overwint al dat verschijnt en de kleine 
bellen overdonderen de schare van dakini's. Daarnaast wordt in deze tekst een 
diadeem van tijgerhuid, luipaardhuid en menselijk haar genoemd.364 

Wanneer men al het noodzakelijke gereed heeft gemaakt op een wilde 
desolate plaats, dient men, met verachting voor de arrogante goden en demonen 
en zonder te denken aan de eerder genoemde acht wereldse gedachten van hoop 
en vrees, de steunpilaren van samsara, vertrouwen op te wekken middels de 
'Vier Onmetelijkheden' (liefde, compassie, vreugde en gelijkmoedigheid). Als 
men op dat moment niet onmiddellijk domineert wat er ook verschijnt, zij het 
aanlokkelijke goden of woeste demonen, en er niet inslaagt hen te overwinnen 
middels de visualisatie, is het alsof men zijn vijand laat ontsnappen zonder deze 
onderworpen te hebben. Daarom is het belangrijk om gedurende de hele 
beoefening het gewaarzijn te bewaren. Het is dus niet de bedoeling dat men 
bezeten raakt van een soort trance waarin men zich niet meer bewust is van wat 
men doet. 

Met het uitspreken van de lettergreep "PHAT" verschijnt in het eigen hart 
een negenspakige vajra gemaakt van meteoriet ijzer. Deze is hard, stevig en 
solide. Als een vlammenzee straalt de vajra lichtstralen uit, die als 
bliksemschichten in de wilde desolate plaats neerkomen. In dit gebied worden 
zo de schare van goden en demonen de macht ontnomen om weg te kunnen 
vluchten. Men bedenkt dat ze nu vastgehouden worden en hun moed wordt 
weggenomen. Als dan alle gewone gedachten en emoties zijn losgelaten, omdat 
men 'een stevig vertrouwen in deze ascetische oefening heeft, loopt men 
energiek met de pas van het vertrouwen in het Zicht ("View"). Op deze wijze 
wordt de "viervoudige manier van lopen" gepurificeerd.365 

De Gandentekst legt nader uit dat de yogi met het "Lopen als een Moedige 
Tijger" het vajravertrouwen van een heruka opwekt, waardoor hij de 
rechterzijde van het pad controleert middels vaardige middelen. Door te lopen 
met "Vajrayogini's Hakkenpassen" wekt hij haar vertrouwen op en controleert 
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hij de linkerzijde van het pad met wijsheid. Door te lopen als een "Kronkelende 
Zwarte Slang" worden de linker- en rechterzijde gecontroleerd door het 
opgewekte vertrouwen van Vajrayogini en door te lopen met de "Sky-Goër's 
Dance" wekt hij het vertrouwen van een heruka op en wordt het centrum 
gecontroleerd.366 

Nu het vertrouwen zo is opgewekt, worden alle goden en demonen, die 
het bestaan der fenomenen representeren, alle demonen die langs de wegen 
zwerven en de kwade geesten van de diverse plaatsen, gesommeerd en 
bijeengedreven op de desolate plaats der beoefening als schapen en geiten, die 
zich niet verzetten. Zodra zij in dit gebied arriveren worden de goden en 
demonen als in een grote woede bij de benen gepakt en drie keer rond het hoofd 
geslingerd. De chöpa dient te visualiseren dat hij ze met grote kracht op de grond 
werpt en gooit hier de kleine tent en de mat van dieren- of mensenhuid 
overheen. Hoe groot deze goden en demonen ook mogen zijn, ze zullen onder 
controle gebracht worden en zich bewegen als de dienaren van de yogi. 

Als de ascetische beoefening van de yogi echter zwak is, dan dient hij zich 
te verenigen met de juiste houding en zich zeer gradueel te oefenen. Hiertoe 
dient hij in één ogenblik zijn eigen wezen in de "Dakini van de Geheime 
Wijsheid", een vorm van Vajrayogini, te transformeren. Haar lichaam is 
geperfectioneerd middels yoga-beoefening en zo groot als de omvang van het 
universum. Dan raadt de tekst aan krachtig op de dijbeentrompet te blazen en te 
dansen om de heftigheid van de juiste zienswijze op te wekken.367 Met deze 
instrukties in het achterhoofd kan de beoefenaar aan de Chö beginnen. Hij begint 
met het uitnodigen van zijn guru's en de boeddha's om naar de dans te komen 
en hem te zegenen met de kracht tot transformatie. 

De Aanhef 

PHAT 
I am a yogi of fearless ascetic practice, 
Whose conduct and thought embrace the identity of Samsara and 

Nirvana. 
I perform my dance on top of the heads of gods and demons 

who represent seizing at a self; 
And crush into dust those discursive thoughts belonging to Samsara 

which represent seizing at duality. 
O my Root Guru and Vidyadhara Gurus of my lineage, 

come to the dance'. 
O oceans of Herukas and Yidams, come to the dance! 
O hosts of Dakinis and "Space-Travelling Ones" who wander everywhere, 

come to the dance! 
And bestow upon me the blessing of pursuing the path of ascetic 

practice.36^ 

De ascese betreft de onthechting van het lichaam. Zoals gezegd is het offer 
van het lichaam niet tegen het lichaam gericht, - dat juist gezien wordt als een 
kostbaar voertuig op weg naar verlichting -, maar dient om de gehechtheid aan 
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het lichaam te doorsnijden. Deze gehechtheid is een aspekt van de geest. Het doel 
van het offer is de staat van zuiver gewaarzijn te bereiken, 'Rigpa', die voorbij 
hoop en vrees is en voorbij de dualiteit van het relatieve van samsara en het 
absolute van nirwana. De beoefenaar danst hiertoe op de hoofden van datgene 
wat hij niet hoog acht. We zagen dat de goden en demonen de representanten 
van obstakels op het pad vormen. Het dansen op hun hoofden is dan ook een 
poëtische omschrijving van de Tantrische notie dat "obstakels het pad vormen". 
Als hulp worden de guru's en kennisdragers aangeroepen, alswel als de yidams 
en de heruka's, de mystieke helden. Dit zijn de mannelijke yidams, die voor 
vaardige middelen staan, terwijl de vrouwelijke yidams, de dakini's, het 
wijsheidsaspekt belichamen. Deze "Danseressen in de Ruimte" belichamen de 
impulsen van inspiratie die tot kennis en wijsheid leiden en zijn verbonden met 
de stroom van psychische energie waarmee de yogi werkt. Zij bewonen op 
uiterlijk nivo speciale pelgrimsplaatsen en op innerlijk nivo speciale 
energiepunten in het subtiele lichaam van winden en kanalen. Hun samenspel 
bevordert de beoefening. Het dansen in de lucht drukt tevens het door niets 
belemmerde uit. Nu deze oproep is gedaan is de yogi gereed voor de "Dans van 
de Vijf Richtingen" (kleurenblad 3 en 4). 

Dans van de Vijf Richtingen 

PHAT 
When I dance in the continent of Purvavideha in the east, 
And whirl around the circular dancing area of Yidams and Dakinis, 
I thunder my feet upon the heads of the Gyalpo spirits who signify'hatred; 
And sound kyu-ru-ru on the flute of the Mirror-like Wisdom 

HUM HUM HUM 

PHAT 
When I dance in the continent of Jambudvipa in the south, 
And move about the triangular dancing area of the Yidams and Dakinis, 
I thunder with my feet upon the heads of the Shrinje spirits who signify 

pride; 
And drum tro-lo-lo on the skull-drum of the Wisdom of Sameness 

(Equality). 
HUM HUM HUM 

PHAT 
When I dance in the continent of Godaniya in the west, 
And whirl about the crescent-shaped dancing area of Yidams and Dakinis, 
I thunder with my feet upon the heads of the Sinmo spirits who signify 

greed; 
And ring tro-lo-lo the bell of Discriminating Wisdom. 

HUM HUM HUM 

PHAT 
When I dance in the continent of Uttarakura in the north, 
And move about the square dancing area of Yidams and Dakinis, 
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ƒ thunder with my feet on the heads of the Damsi spirits who signify envy; 
And rattle pn-ru-ru the bone tassles of the Wisdom of Accomplishment. 

HUM HUM HUM 

PHAT 
When I dance on the peak of Mount Meru in the center, 
Gracing the dancing area of Yidams and Dakinis, 
I thunder with my feel upon the heads of the Shidre spirits who signify 

delusion; 
And shout kyu-ru-ru the sound of HUM, the Wisdom of the Dharma 

Realm. 
HUM HUM HUM 369 

We zien hoe de yogi hier op symbolische wijze door een hele mandala
representatie van het universum danst en eindigt in het centrum, de berg Meru; 
navel van de wereld. De verschillende continenten worden gerepresenteerd door 
de geometrische vormen, die met de elementen geassocieerd worden. In 
vergelijking met andere teksten kunnen we inderdaad in het oosten de ronde 
vorm van het element water verwachten. Waarom er een incongruentie is bij de 
plaatsing van de andere vormen is me echter niet duidelijk. Ook zien we hoe de 
vijf emoties hier gerepresenteerd worden door vijf soorten geesten. De Gyalpo's 
zijn de spookgestalten van zwarte tovenaars, welke haat en agressie 
vertegenwoordigen en de Shrinje zijn de handlangers van de Heer van de Dood, 
die hier trots symboliseren. De Sinmo geesten worden door Evants-Wentz 
vertaald als de "Ogress of Lust", de Damsi geesten als de "Mischievous Sprites of 
Jealousy" en de Shidre geesten als de "Vampire of Stupidity". In plaats van het 
ratelen der beenornamenten, spreekt hij van het helder stralen van een tiara van 
vijf schedels, die vaak op de hoofden van toornige boeddha's wordt afgebeeld ter 
representatie van de vergankelijkheid van de vijf skandha's en die men nu op 
het eigen hoofd in de vorm van de toornige dakini visualiseert.370 Hoewel de 
vertalingen hier dus verschillen wordt er in beide gevallen aan het dragen van 
de beenornamenten gerefereerd. De diverse muziekinstrumenten representeren 
de transformatie van de vijf emoties in hun werkelijke aard; die der vijf 
boeddhawijsheden als uitstraling van Rigpa, de ontwaakte natuur van de geest. 

Het moge duidelijk zijn dat het gelijktijdig dansen, bespelen der damaroe 
en bel, het zingen en ook nog de visualisatie doen, een handeling is die de totale 
concentratie van lichaam, spraak en geest van de beoefenaar vraagt. Hij krijgt zo 
geen ruimte om af te dwalen met zijn gedachten en dient met volledige 
overgave te zingen en te dansen, zonder zich in te houden of van zichzelf 
bewust te zijn. Met betrekking tot de neergeworpen tent dient hij nu te denken 
dat de vijf ledematen van de schadelijke goden en demonen doorstoken met 
speren van meteoriet ijzer op de grond liggen.371 Hiertoe roept hij de vijf 
poortwachter-dakini's aan, die de actieve uitstraling vormen van de vijf 
dhyani-boeddha's van de vijf families in hun representatieve kleuren wit, geel, 
rood, groen en blauw (kleurenblad 3 en 4). Als uitdrukking van relatieve 
bodhicitta zijn zij het antidoot tegen de verwarde emoties, de vijf vergiften. 
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PH AT 
From the east come the Vajra Dakinis 
Wlw carry the phurbas of Great Loving Kindness, 
From the south come the Ratna Dakinis 
Who carry the phurbas of Great Compassion, 
From the west come the Padma Dakinis 
Who carry the phurbas of Great Symphatetic Joy, 
From the north come the Karma Dakinis 
Who carry the phurbas of the Great Equanimity, 
From the Center come the Buddha Dakinis 
Who carry the phurbas of the Bodhicitta. 
They trust their phurbas into the four limbs 
And the heads of the gods and demons who signify seizing at a self 
So that they become transfixed, unable to move. 

PHAT " 2 

Nadat dit gereciteerd is, laat de yogi de gehele visualisatie oplossen in 
leegte en dient hij te rusten in een staat van meditatie zonder wat voor soort 
concepten dan ook. Hierbij dient hij zich voor te stellen dat alle andere wezens 
zoals goden en demonen dit ook doen. Terwijl tot hier aan toe het element dans 
letterlijk was vertegenwoordigd in de beoefening, gaat de yogi nu zitten en is er 
in het verdere verloop alleen sprake van de figuurlijke betekenis van dans. Nu 
hij de goden en demonen herkend heeft voor wat. ze zijn - een projectie dei-
emoties - is hij gereed om over te gaan tot de hoofdbeoefening; het offeren van 
het eigen lichaam. Alvorens dit te doen doorloopt de yogi echter eerst nog kort 
vier van de voorbereidende oefeningen uit de Ngöndro. 

Toevlucht en Bodhicitta 

Men begint daarbij met het visualiseren van de toevluchtsboom. Uit de 
onbegrensde ruimte, die ontdaan is van alle moeite en activiteit, de eigen Pure 
Visie van stralende helderheid in het uitspansel van grote gelukzaligheid, 
verschijnt de eigen leraar in de vorm van Vajradhara. Deze wordt de 
"adi-boeddha" genoemd. Als zesde dhyani-boeddha representeert hij het 
Dharmakaya en is de belichaming van de vijf dhyani-boeddha's van het 
sambhogakaya. Hij representeert ingeboren wijsheid en totale integratie, alswel 
als aanwezigheid in het hier en nu. Vajradhara is donkerblauw, jeugdig en mooi. 
Hij draagt de kroon van de vijf dhyani-boeddha's op zijn hoofd. Zijn handen 
houdt hij gekruist voor zijn borst met in zijn rechter een vajra en in zijn linker 
een bel als eenheid van vaardige middelen en wijsheid. Hij wordt alleen of in 
omhelzing met zijn partner gevisualiseerd. Daaromheen verschijnen de guru's 
van de onmiddellijke, de symbolische en de orale transmissielijn, alswel als 
yidams, heruka's, dakini's en Dharmabeschermers, kortom, iedereen die als gids 
op het pad kan dienen. Zij verschijnen allen in een sfeer van regenboogkleurige 
"tiklei"; de spirituele energetische essenties of nucleaire potenties van 
verlichting. Als deze visualisatie gestabiliseerd is, stelt men zich voor dat alle 
voelende wezens, waaronder de goden en demonen, hun toevlucht hiertoe 
nemen. 
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PH AT 
Since this self-originated intrinsic awareness which is devoid of all 

artificiality 
Is not yet recognized to be the real essence of the Object of Refuge, 
I pray that those who are still submerged in the ocean of suffering 
Will be protected by the intention of the Trikaya. 3 7 3 

In Dzogchen is de ware toevlucht het overkomen van de eigen 
beperkingen en het binnengaan van de eigen ware conditie, de natuur van de 
geest zoals die is: ruimtelijk en leeg, stralend en intelligent, zich als de energie 
van compassie manifesterend. Alle andere vormen van toevlucht zoals 
Boeddha, Dharma en Sangha, Lama, Yidam en Khandro (Dakini) zijn relatief aan 
condities waarin vormen worden waargenomen. Kennis van de drie dimensies 
van nirmanakaya, sambhogakaya en dharmakaya als het perfect zijn van de 
verlichte aard van het eigen lichaam, spraak en geest is de werkelijke toevlucht. 
Verwarring daagt dan als wijsheid. De wens van de belichaming van de trikaya 
die hier gevisualiseerd is, is dat we voorbij onze beperkingen gaan en de natuur 
van onze geest herkennen.374 

Nadat dit drie keer is gereciteerd, bezingt men het "Opwekken van de 
Bodhicitta", het verbond met de waarheid van het pad dat de yogi is aangegaan. 
De motivatie is erop gericht de weg tot het einde toe te gaan, voorbij de illusies 

de wereld der verschijnselen en voorbij de dualiteit van hoop en angst, die 
het zaad van het goddelijke en het demonische zijn. 

PHAT 
Having annihilated by ascetic practice 
All thoughts which grasp at the reality of appearances, 
In order to understand the Natural Condition in its complete purity, 
May I produce that thought which is devoid of all hope and fear. 3 7 5 

Ook dit wordt drie keer gereciteerd. 

Mandala-Offer 

Men stelt zich dan met betrekking tot het "mandala-offer" voor dat de 
eigen ruggegraat de berg Meru is. De ledematen zijn de vier continenten en de 
secondaire ledematen zijn de kleinere continenten. Het hoofd is verblijfplaats 
van de deva's (goden) en de ogen zijn de zon en de maan. De yogi bedenkt zich 
dat dit voertuig, het eigen lichaam, gevuld is met een overvloed aan rijkdom, 
die aan de goden en demonen toebehoort. Net zoals men bij het mandala-offer 
het mooiste wat men zich voor kan stellen, datgene wat het meeste waarde heeft 
in de vorm van een mandala, die het hele universum representeert, weggeeft als 
blijk van onthechting en daarmee uitdrukt dat de toevlucht ongeëvenaard in 
waarde is, zo offert men hier zijn lichaam, dat ook het hele universum bevat, 
aan de toevlucht. Men offert het zonder twijfel of spijt door het in vijf hopen, de 
vijf skandha's of bewustzijnsaggregaten van ego (vorm, gevoel, waarneming, 
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29a. - symbolische weergave van het Chö-offer. 

29b. - Machig Labdrön 
29c. - een Stupa 
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conceptformatie en bewustzijn) te rangschikken. Door dit offer van het meest 
dierbare aan het object van toevlucht, de spirituele leraar in de vorm van 
Vajradhara met zijn gevolg, geeft men persoonlijke ambities en de hoop op het 
verkrijgen van verdiensten voor zichzelf alleen op. 

PHAT 
As for this illusory body, a mass of flesh which is held so dear, 
Having arranged it perfectly as a great mound representing the Mandala, 
I offer it without hesitation to all the Deities in the Tree of Hosts. 
May the very wot of seizing at a self be cut asunder! 3 7 6 

Guru-Yoga 

Als laatste voorbereiding voor het eigenlijke offer verenigt men zijn geest 
met die van de guru in de Guru-Yoga. In de ruimte die de smetteloze dimensie 
van de Dharmakaya is, te midden van vibrerende tiklei van regenbooglicht, 
verschijnt de meester die alwetend is in de drie tijden, Padmasambhava, in de 
vorm van een ascese-beoefenende heruka. Hij wordt omgeven door een oceaan 

an dakini's. Zijn lichaam straalt met de schoonheid van de kenmerken van een 
boeddha. Zijn spraak verkondigt overal de Dharma met een diepe welluidende 
stem. Zijn geest verblijft in een staat van de onvermurwbare essentie van het 
heldere licht. Met intense devotie bidt men dan tot hem: 

Externally, my discursive thoughts rise up against me as armies 
in the form of gods and demons. 

Internally, there are thoughts which seize upon duality, 
whence come my hopes and fears. 

In between, there are various different manifestations 
which represent evil conditions. 

By virtue of this profound Dharma, the Rite of the Cutting Asunder of 
Demons, 

May they all be severed from me at this moment while I sit here. 
O my Father and Lord! By the blessing of my Guru 
May I attain Your Kingdom which is in truth the Realm of the 

Dharmakaya. 3 7 7 

Als alternatief voor deze Gum-Yoga leert Namkhai Norbu Rinpoche (afb. 
31) zijn leerlingen hier de Guru-Yoga, die Machig Labdrön op speciaal verzoek 
van haar kinderen ontwikkelde. Hierbij stelt men zich Machig Labdrön voor, 
naakt dansend op een lotus met damaroe en bel. Haar lichaam is wit en jeugdig 
als een zestienjarige. Uit haar voorhoofd straalt het witte OM, uit haar keel de 
rode AH en uit haar hart de blauwe HUM. Nadat men één voor één deze zegen 
van lichaam, spraak en geest ontvangt, stralen ze alle drie tegelijk uit. Zo 
ontvangt men de Vier Bekrachtigingen van de Tantrische initiatie opnieuw.378 

Nu de yogi zijn eigen geest zo met die van de guru heeft verenigd laat hij de 
gehele visualisatie van de guru en de toevluchtsboom oplossen en verblijft hij 
in een staat van gelijkmoedigheid ontdaan van alle dualiteit. 

257 



Het Offer van het Lichaam 

Door deze laatste herinnering aan het feit dat de natuur van de eigen geest 
niet verschilt met die van de guru is men gereed voor de eigenlijke Chö; het 
offer van het eigen lichaam. Dit gedeelte kan in geen enkele vorm van Chö 
ontbreken, want het is de essentie ervan. Als zodanig vormt ze ook een 
onderdeel van de Longchen Nyingtik Ngöndro. Vanwege haar grote 
purificerende kracht wordt de korte Chö soms als een speciale vorm van 
mandala-offer in deze Ngöndro beoefend. Vanwege haar heftige karakter en de 
verstrekkende gevolgen die dit kan hebben, menen sommige lama's echter dat 
men zich beter eerst kan oefenen in de andere onderdelen van de Ngöndro (het 
Nemen van Toevlucht met het doen van prostraties, het Opwekken van 
Bodhicitta, Vajrasattva-Purificatie, Mandala-Offer en Guru-Yoga). Als men zich 
echter speciaal tot de Chö voelt aangetrokken, dan kan men zich altijd later in 
deze beoefening specialiseren. Voordat men echter een dermate indringend 
ritueel als de Chö gaat beoefenen kan men zichzelf beter eerst wat purificeren en 
stabiliseren en via minder rigoreuze methoden enige ervaring met meditatie 
opdoen. Ook dient men goed doordringen te zijn van de bodhicitta-motivatie, 
want als men de Chö gaat beoefenen vanuit een oppervlakkig soort interesse in 
buitennissige ervaringen, dan kan dit wel eens verkeerd uitpakken, zodat jaren 
van psychische desoriëntatie en een daarmee gepaard gaand lijden zouden 
kunnen volgen. 

PHAT 
By abandoning all attachment to this body held so dear, 

the demonic forces of seduction through desire are destroyed. 
My mind/consciousness shoots out through the crown-hole 

into All-Pervading Space (uniting Rigpa with space), 
Destroys the demonic forces of Death and transforms into Trama. 
In her right hand is the hooked knife that symbolizes 

destruction of the demonic forces of Conflicting Emotions. 
Slicing the top off my corpse's skull, she destroys the 

demonic forces of the aggregates of ego (Form and Skandha's). 
Her left hand holds the skullcup to carry out her activity, 
Places it on the fireplace of three human heads (representing the three 

kayas); 
Inside it is the corpse, novo an offering as vast as the whole threefold 
universe, 
Melted into nectar by a small A and HAM, 
Purified, multiplied and transformed through the power of OM AH HUM. 

OM AH HUM OM AH HUM OM AH HUM 3 7 9 

Gezegd wordt dat door het bovenstaande veelvuldig te reciteren men 
zichzelf purificeert en het voorspoed doet toenemen. Wanneer men de Chö voor 
anderen doet, die hier niet mee bekend zijn, stelt men zich voor dat het 
gevisualiseerde ook bij de andere aanwezigen plaatsvindt. 

Opnieuw begint deze passage met de belangrijke lettergreep "PHAT". Deze 

258 



heeft verschillende betekenissen, die afhankelijk zijn van het doel en de intentie 
waarmee ze uitgesproken wordt. Als luide kreet dient haar klank om wakker te 
schudden en conceptualiseringen te doorsnijden. Het wordt uitgesproken als 
"phey" en dit heeft een snijdend geluid. Het symboliseert non-dualiteit; de 
eenheid van het mannelijke en het vrouwelijke. Het bestaat uit twee letters 
"PHA" en "TRA". "PHA" staat voor vaardige middelen, de compassie, die het 
ego van alle wezens verzamelt, het vermaalt en onderwerpt. "TRA" staat voor 
wijsheid, de kennis van de leegte, die het ego doorsnijdt. De bodhicitta is de 
onscheidbaarheid van compassie en leegte. Met deze essentie van liefde, 
compassie, vreugde en gelijkmoedigheid verenigt de yogi zijn geest als hij 
THAT" roept. 

Dzogchenmeesters maken soms van deze kreet gebruik door op een 
onverwacht moment tijdens de stille zitmeditatie dit plotseling luidkeels te 
roepen als middel tot het geven van een 'introduktie' tot de natuur van de geest. 
Sogyal Rinpoche zei in een onderricht over Chö hierover: 

In the Chö is "phat," and in the Phowa is "phat". By using "phat" you 
shoot your consciousness directly into the space. But if you don't know 
how to do this practice authentically it could maybe have a slight 
detrimental effect. That's why I do not teach this Phowa using "phat". 

Sometimes in Dzogchen the introduction into the nature of mind is also 
effected through "phat". When you do "phat" suddenly, what happens? 
You destroy your ordinary mind. It's like you explode your ordinary 
mind. And what is revealed, is the shunyata, the nature of mind. Which 
is known as Prajnaparamita, the Great Mother. That Great Mother is 
Vajrayogini. Or in Chö Tröma Nagmo, the black wrathful mother. So 
basically as you pronounce "phat" abruptly, it's used to cut through the 
process of conceptualisation.380 

De schok, die de onverwachte klank teweeg brengt, schept een breuk in de 
i;edachtenstroom van de toehoorders. De kunst is het zonder gedachten kunnen 
verblijven in de open ruimte van de breuk en de natuur van de geest als de 
afwezigheid van een "ik" te herkennen. Op deze wijze kan men een direkte 
ervaring van de fundamentele paradox van het Boeddhisme krijgen; het 
volledig aanwezig zijn in het hier en nu door het wegvallen van de discursieve 
geest. Men kan erover discussiëren of er hier eigenlijk wel sprake van een 
ervaring is, daar er niet zo zeer een persoon is die ervaart, hoogstens een persoon 
die zich achteraf realiseert dat hij een moment van "niet-zijn" gedurende 
volkomen aanwezigheid ervaren heeft. Opvallend is dat de Hindoes hierbij 
spreken van God of het Zelf, terwijl de Boeddhisten spreken van het "niet-zelf" 
om te refereren aan het referentieloze bewustzijn, waarbij het onderscheid 
tussen waarnemer, waargenomene en waarneming wegvalt. Dit is met name om 
het gevaar te vermijden dat men van leegte opnieuw een concept maakt. De 
ervaring van leegte is leeg van het begrip leegte. 

Hier dient "PHAT" met name om de phowa, het schieten van het 
bewustzijn door de kruin van het hoofd, te bewerkstelligen en als zaadlettergreep 
van de toornige vorm van Machig Labdrön, de dakini Machig Tröma Nagmo, 
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"de Woeste Zwarte Moeder" (kleurenblad 5). Op dezelfde wijze als in de phowa, 
die toegepast dient te worden op het moment van sterven tussen de uiterlijke 
oplosfase van de elementen (aarde in water, water in vuur, vuur in lucht, lucht 
in ruimte) en de innerlijke oplosfase van psychische essenties (witte en rode 
bodhicitta komen als zijnde de vader- en moederessentie samen in het hart, 
waarna de ervaring van zwartheid, het "volledige bereiken" als het wegvallen 
van de oorzaken van onwetendheid volgt en waarna dan de overweldigende 
ruimte van het Heldere Licht van Dharmata daagt), zo schiet men hier het 
bewustzijn uit het lichaam. Daarbij moet men zich altijd afvragen: Wat is 
hetgeen dat uitgeschoten wordt? Waarlangs gebeurt dit? En waar gaat het naar 
toe?-181 Sogyal Rinpoche legt verder uit: 

You just go "phat", and then you realize, and attachment to your body is 
abandoned. It's like a Phowa. Phowa defeats death. Then you are 
transformed into Tröma. Tröma is even more wrathful than Dorje Pagmo. 
In her right hand is the hooked knife, which symbolises the destruction of 
the demonic forces of conflicting emotions, cutting through emotion. 

Your consciousness is gone, just your body is there, the ego-body. Tröma 
slices the top off your corpse's skull, which is destroying the aggregates of 
ego. Now when your body is sliced, it's symbolically destroyed. It's like the 
basis of the aggregates of ego is cut through. 

Also the "lhadü" (Skrt. = "deva putri") are destroyed. They are like the 
light and the shadow, the forces of good and evil. You've got to cut the ties 
to both, going beyond duality, the war of good and evil.382 

In de phowa op het moment van sterven verenigt men zijn spirituele 
essentie met de guru, die in een yidamvorm in zijn boeddhaveld resideert. Men 
sterft dan en keert normaal gesproken niet in hetzelfde lichaam weer. Hier wordt 
over gesproken als het verenigen van de "Kind-Luminescentie van het Pad" met 
de "Moeder-Luminescentie van de Natuur van de Werkelijkheid".383 In de Chö 
keert men echter wel terug in wat ik voor het gemak maar even hetzelfde 
lichaam zal noemen, hoewel sommige beoefenaars zich na afloop als herboren 
voelen. Men schiet zijn Rigpa of bodhicittabewustzijn enkel de ruimte in. De 
vereniging van dit Rigpa en ruimte manifesteert zich dan in de vorm van 
Tröma Nagmo. In beide gevallen maakt men bij deze ejakulatie van het 
bewustzijn gebruik van het centrale kanaal als de weg waarlangs het bewustzijn 
zich beweegt. Het centrale kanaal van subtiele energie mondt uit in de fontanel 
op de kruin van het hoofd. Bij pasgeboren baby's is deze fontanel, die wel de 
"Poort van Brahma" wordt genoemd, nog open. Van grote Dzogchenmeesters 
wordt ook wel eens gezegd dat ze stierven als "een pasgeboren baby"! Zoals 
Karma Lhundup vertelde kan door de beoefening van de phowa de fontanel 
weer geopend worden, zodat bij hen die de techniek meester zijn, er bloed en pus 
uit kan komen en men er zelfs een spriet kushigras in placht te steken. 
Kushigras is het gras waarop de Boeddha zat, toen hij verlicht raakte. Verhaald 
wordt ook hoe bij sommigen op het moment van phowa tijdens het sterven er 
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een klein stukje van de schedel afspat. Zij die het te moeilijk vinden om tijdens 
de Chö hun vormeloze spirituele essentie de even vormeloze ruimte in te 
schieten, kunnen in hun hart een kleine Tröma (de 'samayasattva') visualiseren, 
die dan door de ejakulatie versmelt met een grote Tröma (de 'jnanasattva') 
boven het hoofd.384 Zo zegt Sogyal Rinpoche: 

If you don't do "phat", which might be recommended not to do that, then 
what you do is imagine in your heart the essence of your mental 
consciousness in the form of the Wrathful Mother. She has two hands, 
she is dancing, and swaying, brandishing a curved knife. She cuts the three 
poisons at the root.385 

Machig Tröma Nagmo is een extreem toornige vorm van Vajrayogini; 
koningin der dakini's en moeder van alle boeddha's. Het uiterlijk van Tröma is 
afschrikwekkend en angstaanjagend (afb. 30). Haar drie bloeddoorlopen ogen, 
waarmee ze verleden, heden en toekomst doorschouwt, rollen vervaarlijk door 
de kassen. Met haar puntige hoektanden bijt ze op haar onderlip. Terwijl bij de 
vredige Vajrayoginivormen het haar sluik neervalt in lieflijke golven, staat het 
bij deze toornige vorm in een soort van spirituele punkstijl als vlammen recht 
overeind. Ze danst met het lichaam van een zestienjarige en haar opgezwollen 
borsten zijn in de volle bloei van de jeugd. Zestien jaar wordt wel de 
"onsterfelijke leeftijd" genoemd, en mogelijk om deze reden wordt de 
dijbeentrompet gemaakt van een maagd, die op zestienjarige leeftijd is 
overleden, ook als bijzonder krachtig beschouwd. 

Het naakte lichaam van de donkerblauw/zwarte Tröma is behangen met 
beenornamenten als symbool voor de perfectie van de zes paramita's 
(vrijgevigheid, discipline, geduld, enthousiaste volharding, concentratie en 
wijsheid), de egotranscenderende activiteiten van een bodhisattva. Ze draagt een 
kroon van vijf schedels; de conflikterende emoties (onwetendheid, agressie, 
trots, begeerte en jaloezie), die nu als een ornament gedragen worden. In haar 
actieve rechterhand zwaait ze met het sikkelvormige vajrames, dat lijkt op het 
slagersmes uit het oude India. Het symboliseert het doorsnijden van de cyclus 
van geboorte en dood. In haar passieve linkerhand houdt ze een schedelkom 
gevuld met het hete bloed der passie en de toxische drank der verwarring. Haar 
khatvanga-staf representeert methode (vaardige middelen) en kent acht zijden 
die naar het Achtvoudige Pad uit de Vierde Edele Waarheid verwijzen.386 Haar 
twee benen verwijzen naar het feit dat ze niet in extremen verblijft; ze is noch in 
samsara noch in nirwana. Haar linkerbeen staat op het lijk van ego, met 
daaronder een lotus als symbool voor de spontane geboorte van verlichting. 
Haar rechterbeen is in de lucht geheven, zich bewegend in de vajradans.387 Zo 
zien we dat in de iconografie van Tröma Nagmo, net als bij andere yidams, de 
essentie van de gehele Boeddhistische leer in haar lichaamshouding, 
versieringen en attributen te lezen valt. Sogyal Rinpoche zei in zijn onderricht 
over Chö: 

What is also important is not so much focus on the "curved knife" or on 
the "skull-cup", but rather what they represent. You don't really fixate on 
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the appearance of things but on the meaning that is inherent in them, the 
symbol. Each time you remember. When you see the hooked knife, you 
don't see the hooked knife, you think it's the destruction of conflicting 
emotions. 

What is important, is not to take things literally. There are some things 
you take literally, for example cutting the ego, but some of the forms, and 
the attributes are symbolic. You should really see in that context. These are 
Secret Mantrayana teachings. They are given in the purest perception and 
they should be received in the purest perception.388 

In een bijzondere vorm die Vajravarahi, "de Diamanten Dame met de 
Zeugekop", wordt genoemd, steekt aan de linkerkant van het hoofd van Tröma 
een varkenskop uit. In de symboliek van het "levenswiel" geldt het varken als 
een symbool voor onwetendheid; de oorzaak van al het lijden en de 
voortdurende dood en wedergeboorte in de vicieuze cirkel van samsara (afb. 3). 
Hier wordt de onwetendheid juist gedragen als een ornament, het "weten van 
het niet-weten", en het knorren van de zeug symboliseert de bewustwording; het 
ontwaken uit onwetendheid. In de biografie van Machig Labdrön (afb. 29) 
konden we al lezen wat voor belangrijke rol Vajravarahi als schakelfiguur 
speelde tussen de ene incarnatie en de andere. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat men zich bij de Chö van Machig Labdrön juist in deze yidam visualiseert. 

Zoals we in de Chö-tekst kunnen lezen verwijst deze op de gierenmelodie 
gezongen cruciale passage in het ritueel naar het overwinnen van de vier 
demonische krachten, de vier mara's. Door de gehechtheid aan het lichaam prijs 
te geven wordt de "god/demon der verleidelijke begeerte" vernietigd. Door het 
lichaam te verlaten middels de kreet "PHAT" en zich als Vajravarahi/Tröma 
Nagmo te manifesteren worden de "demonische krachten van de dood" 
vernietigd. Nu men niet meer in het lichaam is, stelt men zich voor dat dit als 
een voluptueus lijk neervalt, zo groot als het universum. Het vajrames in 
Tröma's rechterhand kondigt, als symbool van de verwarring doorsnijdende 
wijsheid van shunyata ("Leegte"), de vernietiging van de "demonische krachten 
der conflikterende emoties" aan. Met het mes wordt de schedel van het lijk nu 
vlak boven de wenkbrauwen doorsneden, waarmee de geconditioneerde 
gewoontepatronen van ego, de "demonische krachten van vorm en skandha's" 
vernietigd worden. Zo worden de eerder besproken vier demonische krachten 
in de Chö vernietigd. 

Tröma laat er nu geen gras over groeien, maar pakt met haar linkerhand 
het schedeldak en plaatst het met de wenkbrauwen (voorkant) naar zich toe als 
een ketel op een haard van drie doodshoofden, zo groot als de berg Sumeru. Een 
van vlees ontdane schedel als symbool van dharmakaya ("waarheidslichaam"), 
een half-ontbindende schedel als symbool voor het sambhogakaya 
("vreugdelichaam") en een vers afgehakt hoofd als symbool voor het 
nirmanakaya ("manifestatielichaam").389 Het lijk wordt verder in stukken 
gehakt en in de schedelpan (!) geworpen. Dat normaal gesproken een heel 
lichaam nooit in een schedeldak zou kunnen passen, is hier geen probleem, 
want aangeraden wordt om de visualisatie van de schedelpan zo groot mogelijk 
:e maken, zodat ze de gehele kosmos omvat. Nu kan het koken beginnen. 
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Onder de schedelpan visualiseert men een korte rode Tibetaanse letter 
"A", symbool van solaire energie, wijsheid, de rode bodhicitta en de 
"moederessentie". Deze "A" vat plotseling vlam door het vuur van de devotie 
der beoefenaar en begint de hele schedelpan te verhitten, zodat het lichaam gaat 
smelten (afb. 31). Alle onzuiverheden worden zo gepurificeerd en stijgen op als 
kwalijke dampen die in de monden van karmische godheden zoals Yama, Heer 
van de Dood, verdwijnen. Boven de pan visualiseert men een omgekeerde witte 
letter "HAM", symbool van lunaire energie, methode, witte bodhicitta en de 
"vaderessentie". Door de hitte begint de witte "HAM" nektar te zweten. 
Hierdoor wordt de inhoud van de pan getransformeerd in "amrita". Naarmate 
de nektar meer en meer stroomt begint de hele schedelpan zich te vullen en de 
"HAM" lost zich langzaam op en wordt één met de nektar. Door de 
voortdurende recitatie van "OM AH HUM" wordt de offerande rijker en 
weelderiger gemaakt. "OM" zuivert de smaak en de geur van de offerande. 
"AH" doet de hoeveelheid enorm toenemen. "HUM" transformeert de offerande 
tenslotte in wat er ook maar gewenst kan worden. Het wordt een onuitputtelijke, 
grenzeloze hoeveelheid nektar, die alle wensen en begeerten kan vervullen.390 

Sogyal Rinpoche verklaarde in zijn commentaar op de Chö uit de Longchen 
Nyingtik Ngöndro zoals deze beschreven staat in Patrul Rinpoche's Kunzang 
Lama'i Shelung ("The Words of My Perfect Teacher") waar het hier om gaat: 

Your body, which becomes enormous, is boiled by the wisdom fire, and 
purified with OM AH HUM. Through this, your body becomes so pleasing, 
it changes to what everybody needs. The body is not just fat and greasy. It's 
got everything desirable. It's like from this body, anything anybody needs, 
you give. You make offerings to the buddhas, and to all levels. Finally, to 
the karmic debtors also. 

First of all you let go of attachment. When you have the view, attachment 
to your body is gone. Then that cuts through. It actually frees you also from 
pain from attachment. This doesn't mean that you don't take care of your 
body. Sometimes not to be attached, like not eating, is another form of 
ego. 

You're willing to offer your body as a charity. Real generosity is you're 
giving something that hurts you, something really precious. The most 
precious is the body, but actually you don't have to give the body. It's an 
ironical way to make your body feel better. To give is one of the best 
healings for your body. 

If you're really able to offer your body, this practice is in an extraordinary 
way one of the greatest healings. When someone is seriously ill, when you 
do Chö practice it can actually heal. When somebody is really struggling, 
and in great pain and turmoil, and not sure whether he's going to live or 
die, when a powerful master does a Chö practice, it becomes very clear: 
When a person dies, he will die peacefully, and if he lives, he will be 
healed. When situations are not so clear, the Chö makes it very clear. Even 
though the sick person who is involved is not doing Chö him or herself, a 

264 



powerful practitioner can do Chö for a sick person. But of course the best 
is that you do it yourself. 

This practice is not going to hurt you, because you're suddenly thinking; 
"Oh, you cut your head, give your body to charity, how terrible". This is 
really good for you, but if you think: "OK, it's just a trick, I can give 
mentally, but I don't really have to let go", then that doesn't work. Tantric 
practices are quite radical and work very much on the mind and its 
attitude. It's through visualization, which is working on your perception, 
on your attitude. 

Chö really heals people, very quickly improves their health. Because of 
attachment, ego, we make a lot of karmic debts. Just as, because of ego, we 
have so many problems with people. So many relationships we need to 
heal. This is the ultimate healing relation. Saying you're giving each one 
what they want. "If you want my flesh, I give you my flesh. If you want my 
blood, I give you my blood. If you want everything..." Each one, mentally 
you're giving them. That's the supreme generosity. 

If the compassion is not there, then you do it like another trip in a sense. 
Compassion is important. Which is the gratefulness to everybody. Even 
the people who have harmed you, be grateful to them, and say to them: 
"Thank you." To all the people who've deceived you, say: "Thank you." 
Because they've given you a teaching.391 

Het uitnodigen van de gasten tot het feestmaal 

Nu in het Chö-offer de maaltijd is klaargestoomd door het geofferde 
lichaam tot nektar te transformeren, wordt het hoog tijd de gasten maar eens uit 
te nodigen. Hiertoe gebruikt men de kangling, de trompet gemaakt van 
menselijk dijbeen. Daar men zijn bewustzijn als Tröma Nagmo (afb. 31) 
gevisualiseerd heeft, is het vanuit de beoefening gezien Tröma Nagmo, die hier 
blaast. Daartoe wordt de voortdurende OM AH HUM -recitatie even 
onderbroken en terwijl de damaroe versnelt zodat het energetisch vuur oplaait, 
wordt de bel even stilgehouden en blaast men drie of vijf keer zo luid mogelijk 
op de dijbeentrompet, op de wijze zoals Karma Lhundup dat demonstreerde. 
Hierbij dient men zich mentaal te concentreren op de vijf zaadlettergrepen van 
de dhyani-boeddha's van de vijf families (afb. 25). Over het algemeen wordt er 
drie keer geblazen. In een appendix van de Khandro Gadyang-tekst wordt 
uitgelegd dat men bij de eerste toon begint met de plezierige klank van het "OM" 
van de Boeddhafamilie (centrum). Dit is als het zoemen van een bij, langgerekt 
en hoog. Dit mondt uit in het zware ademen van het "HUM" van de 
/ajrafamilie (oosten), dat klinkt als de stem van een hinnekend paard. De 

tweede toon begint met het krachtige "TRAM" van de Ratnafamilie (zuiden), dat 
klinkt als de stem van een woest brullende tijger. Dit mondt uit in een 
veranderlijk "HRIH" van de Padmafamilie (westen), dat klinkt als de stem van 
de Ghandarva, alternerend hoog en laag. De derde toon van de kangling is het 
veranderlijke "AH" van de Karmafamilie (noorden). Ook deze dient te klinken 
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als de stem van de Ghandarva, alternerend tussen hoog en laag, alleen bij het 
einde houdt men de lage toon aan en zingt men vervolgens het lied van de 
dakini.392 (zie ook het supplement) 

In de literatuur worden de Gandharva zowel beschreven als een soort van 
hemelse muzikanten met paardehoofden, alswel als wezens uit het bardo die 
zich voeden met geuren, zoals die van geofferde wierookstaafjes.393 Milarepa 
zegt over de visioenen van schadelijke mannelijke en vrouwelijke Gandharva's 
dat wanneer deze niet begrepen worden het duivels zijn. Ze dagen je uit en 
veroorzaken obstrukties. Wanneer echter herkend, blijken zelfs de duivels 
goden te zijn en alle spirituele verworvenheden (siddhi's) worden door middel 
van hen verkregen.394 

Met betrekking tot het gebruik van de dijbeentrompet in het algemeen en 
het daarbij innerlijk vocalizeren van de zaadlettergrepen in het bijzonder 
waarschuwt Namkhai Norbu Rinpoche ervoor dat dit niet iets is dat nu speciaal 

;oed" is. Een beginneling weet immers niet wat voor krachten er door deze 
oproep losgemaakt worden en of hij hier wel mee om kan gaan. Hij zegt dat 

anneer men een dermate intense oproep doet het heel wel mogelijk is dat deze 
1 derdaad beantwoord zal worden. Als men met de kangling oefent is het het 
beste om dit in de context van het Chö-ritueel te doen, zodat men weet wat te 
verwachten. Het moet niet licht opgevat worden en het is niet goed er zomaar 

t mee te spelen.395 In Dharamsala is het gebruik dat men na het voleindigen 
van de voorbereidende oefeningen (Ngöndro) een solitaire retraite van drie jaar 
i oet. Er is me verteld dat men dan pas nadat anderhalf jaar hiervan verstreken 
zijn, ingewijd wordt in de kunst van het kanglingspel. 

In de lange Chö-sadhana van de Khandro Gadyang volgt na de oproep 
<:• :>or de dijbeentrompet nog de volgende invocatie. We lezen hier dat het eigen 
lichaam nu geofferd wordt als zijnde de 'tsok' ('ganachakrapuja'): 

PHAT 
Ye Three Roots and Oath-Bound Deities, 

who are worthy recipients of offerings; 
Ye demons and evil spirits causing misfortune 

who are also worthy of receiving gifts, 
And chief among you, 
Ye Eight Orders and elemental spirits; 
May all of you come hither to this place of ascetic practice! 
Today, I, the fearless yogi, 
Am offering in sacrifice this illusory body 

which gives rise to distinctions between Samsara and Nirvana 
In a skull-cup 

as vast as the circumference of the great three thousandfold universe, 
I prepare as a Ganachakrapuja this great corpse 
Which has been transmuted into Jnana Amrita, 

uncorrupted by any pollution. 
To all of you who posses the magical power 

of appearing in whatever form you desire, 
I offer this without being attached to its preciousness. 
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/ pray that all of you come as my guests to this feast. 
This great skull-drum has a clear sound, 
This cloth of human skin is surely wondrous to behold, 
This human thigh-bone trumpet gives a melodious tone, 
The bell and tassles tinkle brightly, 
And the vultures gather round this flesh like clouds. 
I invoke you to come hither instantly! 3 9 6 

Wanneer men de kangling niet gebruikt, dan gebruikt men ter 
manipulatie van de goden en demonen de klank "PHAT", die ook gebruikt 
wordt als men wel de kangling gebruikt. Karma Lhundup vertelde me dat men 
leert om dit niet alleen heel luid en snijdend te zeggen, maar ook om dit zachtjes 
en verleidelijk te doen. Net zoals bij de luchtbegrafenis ervoor gezorgd wordt dat 
de grote sterke gieren niet alles alleen opeten en men stukjes lijk verder 
wegwerpt zodat ook de kleine giertjes iets krijgen, zo wil men hier in de Chö de 
zwakke en bange geesten niet afschrikken met het snerpende luide "PHAT!", 
maar worden zij door dit afwisselend ook met een zachte glijdende klank als 
"Pheeey" uit te spreken uitgenodigd om ook deel te komen nemen aan het 
offerfeest. Iedereen is welkom! 

Toen ik met Karma Lhundup zijn sadhanaboek doorkeek, maakte ik een 
opmerking over het prachtige handschrift, waarmee er in een bepaalde passage 
iets bijgeschreven was. Hij zei dat het zijn eigen handschrift was en dat het hier 
een mondeling overgeleverde uitleg betrof van verschillende wijzen waarop 
'PHAT 'wordt uitgesproken en wat het in de Tröma Nagmo Chö betekent: 

K- First Phat "Phey, pheeeyy, phey". First Phat means "all the guests hear your 
kangling". Second Phat "they started coming on the path, walk". Third Phat "just 
like a big cloud in front of you, they all come". So as you say "Phey Phey Phey", 
you also think these things. And.., but each different Phat has different meaning 
B- Yes. 
K- For example, now this Phat "phey phey Phat!" Phat means "you offer the 
body". Second Phat means "they got your body as a food". Third Phat means 
"they are very satisfied with your offering". Then now this Phat, another 
meaning, when you say this "Pheey", then you have no conception, you dwell in 
non-conceptual. Phat, second "pheey", means "you make it even more intense". 
With the third Phat "you have confidence in what., the non-conceptual". Now 
this the last Phat; "pheey, PHAT, PHAT!!" And the first Phat means, in the first 
Phat "you mix your mind with the Nirmanakaya state", that is the Tröma 
Nagmo in this case. Second Phat "the illumination of the Nirmanakaya, you mix 
with the Sambhogakaya", that is the Dorje Phagmo (Vajravarahi) in this case. 
The third Phat "you mix, or have a state of your mind that is the Dharmakaya", 
that is the Kuntuzangpo (Samantabhadra). And then you stay with that stage as 
long as possible, so it has different meanings. 
B- Yes. 
K- Ha ha, because one day I did thorough study of these things. 

Volgens Khenpo Tsultrim Gyatso wordt de zaadlettergreep "PHAT" op 
drie verschillende wijzen uitgesproken: 
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(1) In the context of presenting offerings, the sound should be similar to 
the smoke of an incense stick that softly rises and is drawn out 
effortlessly. Sound and mind are united without any 
conceptualization and without interruption. 

(2) In the context of calling and assembling gods and demons, the sound is 
similar to a yak's tail that gradually widens, then again thins to 
nothing. The sound is also like the call for a crowd to assemble at a 
large feast. 

(3) In the context of cutting through conceptualization, the sound is like a 
sesame seed, round and dry. After this 'PHAT' the mind remains in 
a state free from the threefold cycle of subject, object, and action. 3 9 7 

De Vier Groepen van Gasten 

Middels het gebruik van de kangling, de zaadlettergrepen en de invocaties 
vindt er dus een hele communicatie plaats tussen de beoefenaar en de gasten. Ze 
worden uitgenodigd, gevraagd om plaats te nemen, dichterbij te komen wanneer 
ze verlegen zijn, consideratie met elkaar te hebben en een goede maaltijd 
gewenst. Zoals Karma Lhundup al vertelde kunnen er vier soorten gasten voor 
het feestmaal onderscheiden worden. Onder de hoge gasten worden de guru en 
de meesters van de transmissielijn tot de eerste groep gerekend. De tweede groep 
bestaat uit yidams, heruka's, dakini's en de dharmabeschermers. Zij behoren 
allen tot de verlichte wezens en aan hen wordt geofferd vanuit devotie. De lage 
gasten bestaan uit de wezens der zes werelden (goden, half-goden, mensen, 
eieren, hongerige geesten en hellegedrochten) als derde groep en tenslotte zijn er 
de wereldse beschermers, de locale goden en de demonen, die negatieve energie 
domineren. Dit zijn de wezens die verstrikt zitten in samsara en aan hen wordt 
uit compassie geofferd. 

Als eerste wordt uitgenodigd en verschijnt de belangrijkste lama, de 
persoonlijke leraar en uiterst barmhartige "Root-Guru". Hij zit op een troon en 
is kastanje-bruin van kleur, houdt een vijf-spakige vajra in zijn rechterhand bij 
het hart en heeft in zijn linkerhand een schedelnap gevuld met amrita. Hij 
draagt de khatvanga-staf en is gekleed als een heruka met tijgervel, 
beenornamenten en schedeltooi, vertelde Sogyal Rinpoche. Zijn benen zijn in de 
"koninklijke houding"; zoals Guru Rinpoche, het rechterbeen iets uitgeschoven, 
klaar om onmiddellijk in actie te komen. Boven hem zijn de meesters van de 
transmissielijn; van de eigen leraar tot aan Padmasambhava en verder via 
Vajrasattva naar de oerboeddha Samantabhadra. Hun tongen zijn in de vorm 
van vajra's, die de nektar opzuigen als door een rietje. Zij vertegenwoordigen 
het "lama-principe"; als spiegels voor de natuur van de geest zijn zij de gidsen op 
het pad. Door aan hen te offeren raakt hun wijsheidsgeest verzadigd. Dit maakt 
hen blij en men verzamelt hierdoor wijsheid en verdiensten. Verduisteringen 
worden gepurificeerd en breuken in de samaya, de spirituele band die men met 
de leraar en de waarheid is aangegaan, worden hersteld. De chöpa ontvangt 
hierdoor gewone en buitengewone siddhi's. 

Rond de guru verschijnen de yidams, heruka's en dakini's met op 
ooghoogte vlak daaronder verlichte dharmabeschermers, zoals Ekazati, Dza 
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Rahula, Dorje Lekpa, Mahakala en Tseringma. Van hun tongen komen 
buisachtige lichtstralen waarmee de nektar opgezogen wordt. Hierdoor worden 
verduisteringen en obstakels verwijderd, goede aspiraties en activiteiten 
vermeerderd en vervuld. Tijdens de gehele visualisatie van het aanbieden van 
het offer gaat men door met de OM AH HUM -recitatie. Met name voor de hoge 
gasten wordt het offer gezuiverd door "OM". Omdat er zoveel gasten komen, 
wordt het vermeerderd met "AH" en om aan al de specifieke wensen tegemoet té 
komen is er de transformatie met "HUM". De vredige boeddha's prefereren 
nektar en offerandes van bloemen, mooie landschappen, heerlijke geuren, 
mooie klanken en dat soort zaken. Men stelt zich voor dat dit alles uit de 
nektardampen van het gekookte lichaam ontspruit. De toornige boeddha's, de 
woeste beschermers en zeker ook de groep van demonen, die de negatieve 
krachten domineren, prefereren echter meer het rauwe soort van offer zoals 
bloed en beenderen. 

De dharmabeschermers worden omgeven door locale goden en geesten, 
die zij onder controle houden. Daaronder verschijnen alle duivels en negatieve 
krachten. Nadat eerst de wens is uitgesproken dat door het offer van de amrita 
aan de hoge gasten verduisteringen van alle wezens mogen verdwijnen, de twee 
accumulaties van verdienste en wijsheid aan iedereen ten goede moge komen, 
en de beoefenaar de zegen mag krijgen om, bevrijdt van alle angst, als een 
heruka (=lett. Ongeklede) te worden, volgt in de Khandro Gadyang een invocatie 
waarin de demonen worden aangemoedigd om toch vooral ook naar het 
feestmaal te komen: 

PHAT 
To the Eight orders of Spirits, both those who have passed beyond the 

world, 
And those who yet belong to the world, 
Such as the hosts of Ehutas and Amanushyas, 
Mischievous Vinayakas and flesh-eating Pisaças, 
I offer this mass of flesh, blood and bones, 
Set out upon an outspread human skin covering the entire great threefold 

universe. 
If I zuere to be selfish and desire it for myself, 
I would not be strong in my practice, and you would be negligent. 
So if you are in haste, then swallow it raw. 
But, if you have leisure, then cook it and eat it piece by piece, 
Leaving nothing behind, not even a single scrap. 3 9 8 

Bij de meeste Tantrische offerrituelen is het gebruikelijk dat er rond de 
mandala van de yidam, waarin men zich visualiseert, een sfeer van protectie 
wordt gedacht. Aan de poorten van de mandala staan de beschermers opgesteld. 
De vrouwelijke zorgen ervoor dat er geen zegeningen van de boeddha's 
weglekken en de mannelijke beschermen tegen interferenties van buitenaf. Zij 
houden de negatieve krachten buiten en onder controle. De demonen en de 
"Acht Klassen" van natuurwezens worden niet in de mandala uitgenodigd om 
aan het offer deel te nemen, maar toch worden ook zij niet vergeten. Aan het 
eind van de beoefening krijgen zij het zogenaamde "restoffer", dat buiten de 

270 



sacrale plek van de beoefening wordt gebracht. Zoals we hier zien en eerder is 
uitgelegd, worden in de Chö de demonen echter juist expliciet uitgenodigd om 
deel te komen nemen aan de offerande. Men gaat voorbij aan de notie dat er iets 
is dat beschermd zou moeten worden. De Boeddha-natuur kan door de 
boeddha's niet beter gemaakt worden en evenzo door de demonen niet geschaad 
worden: "Nirvana can't make it better, samsara can't make it worse", zegt 
Padmasambhava over de natuur van de geest.399 Door zichzelf volledig over te 
geven en totale kwetsbaarheid te aanvaarden als de naakte werkelijkheid is men, 
als hier überhaupt gesproken zou kunnen worden van een "men" of een "ik", 
als het ware onkwetsbaar, daar er geen ego meer is dat gekwetst kan worden. Ook 
in het Tibetaans Dodenboek, waarin passages staan beschreven dat men de 
ervaring kan hebben in stukken gehakt te worden, wordt gesteld dat men geen 
angst behoeft te hebben voor de verschijningen in het bardo want: 

The Lords of Death are the natural form of emptiness, your own 
confused projections, and you are emptiness, a mental body of 
unconscious tendencies. Emptiness cannot harm emptiness, the 
uncharacterised cannot harm the uncharacterised. External Lords of 
Death, gods, evil spirits, the Bull-headed demon and so on, have no reality 
apart from your own confused projections, so recognise this. At this 
moment recognise everything as the bardo.400 

Het is op deze plaats in het Chö-ritueel, wanneer de gasten opgeroepen 
zijn, dat de kans bestaat dat de fantasie op hol slaat en onverwachte 
verschijningen en gebeurtenissen plaats kunnen vinden. Deze ervaringen 
worden "nyams" genoemd. Wat voor soort ervaringen men in de meditatie ook 
heeft, men dient hier niet gehecht aan te raken. We zagen al eerder in het 
verhaal dat Sogyal Rinpoche vertelde over de sappige lamsbout dat de leraar zijn 
leerling aanraadde nergens op te reageren. De beoefenaar wordt in de Chö 
geconfronteerd met onbewuste hoop en angst en moet hiermee leren omgaan, 
zodat hij onbewogen kan blijven bij het zien van de meest prachtige goden en de 
meest verschrikkelijke monsters. Op deze plaats in de Chö-tekst is er een noot 
waarin staat dat als de chöpa echter nog gehecht is aan de waarde van zijn 
lichaam of zich laat meeslepen door storende gedachten en emoties bij het 
verschijnen van de angstaanjagende visioenen, hij zichzelf moed dient in te 
spreken en zich dient te bedenken dat nu hij zijn lichaam aan de goden en 
demonen heeft geofferd, er niets meer van is overgebleven. Verder dient hij zich 
het onderricht te herinneren dat uiteenzet dat zijn geest zonder fundament is en 
aan geen enkele wortel gehecht. Zelfs de boeddha's hebben haar niet gezien! Op 
deze wijze dient men vertrouwen te cultiveren en nauwkeurig de aard van wat 
verschijnt te onderzoeken. De Khandro Gadyang-tekst vertelt dat materiële 
demonen, zoals roofdieren en brute wilden, voortkomen uit externe condities en 
uit gedachten van gehechtheid en aversie. Immateriële demonen zijn als 
gedachten aan geluk, zorgen, woede en zo verder, en komen voort uit interne 
condities. Vrolijkheid-veroorzakende demonen zijn als ambitieuze gedachten, 
liefde voor genot, trots, en zo meer. Angst-veroorzakende demonen zijn twijfels, 
storende emoties en dat soort dingen. Allen dienen vernietigd te worden met het 
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slaken van de kreet THAT!"401 

Het Witte, Gemengde, Zwarte en Rode Feestoffer 

Met betrekking tot het tijdstip van de beoefening worden er nu vier 
soorten van Chö-offer onderscheiden. Het "Witte Feestoffer", waarbij men de 
essentie van amrita emaneert, dient in de ochtendschemering te worden 
beoefend met als doel het verzamelen van wijsheid en verdiensten. Op het 
middaguur dient het "Gemengde Feestoffer" plaats te vinden. Hierbij projecteert 
men van de nektar van het geofferde lijk wat er ook maar gewenst kan worden, 
zoals parken, tuinen, voedsel, kleding en medicijnen. Dit dient voor het terug 
betalen van karmische schuld en kan opgedragen worden aan datgene waar de 
gelegenheid om vraagt. 

Het "Zwarte Feestoffer" dient plaats te vinden in de avondschemering, 
wanneer het zonlicht plaats maakt voor de schaduwen van de nacht. De yogi 
stelt zich hierbij voor dat al het negatieve karma en de verduisteringen van het 
bewustzijn, die sinds het begin der tijden door de beoefenaar en door anderen 
geaccumuleerd zijn, alswel als alle ziektes die door kwade geesten zijn 
veroorzaakt, zich als zwarte wolken verzamelen, waarna ze door het geofferde 
lichaam worden opgenomen. Dit offer dient met name plaats te vinden 
wanneer iemand ziek is geworden door het contact met de wezens, die zich als 
negatieve krachten manifesteren. Ook al is iemand er uiterlijk niet zo erg aan 
toe, men visualiseert dat alle ziekte in de vorm van pus, bloed en zwarte drek uit 
het lichaam van de patiënt opstijgt en zich transformeert in zwarte wolken. De 
zwarte troep wordt door het geofferde lichaam opgenomen en dit wordt dan 
gegeten door de demonen. Op deze wijze krijgen ze wat ze lekker vinden.402 De 
door hun veroorzaakte ziektes worden zo dus als het ware teruggegeven, 
hetgeen Machig Labdrön "entrusting the sick to the demons" noemde.4 0 3 Op 
deze wijze purificeert men het karma en worden ziektes genezen. De verzadigde 
goden en demonen worden nu tot steenkool, of tot wat zich men maar wensen 
kan, getransformeerd.404 

Ook bij de eerder in hoofdstuk drie besproken Tonglen-oefening kan men 
zijn ego als een steenkoolbolletje in het hart visualiseren. Dit wordt dan door het 
inademen van het lijden verbrand of via het alchemistisch proces 
getransformeerd tot het Wensvervullend Juweel van bodhicitta.405 Zo ook 
vormen in de Chö de tot steenkool gereduceerde goden en demonen het ruwe 
materiaal wat in bodhicitta getransformeerd kan worden. De verwarring en 
begoocheling, die zij representeren, vormt de ruwe grondstof van de wijsheid, 
gelijk de prachtige lotus uit de modder groeit. 

Als vierde variant van het Chö-offer dient men, met als doel het stap voor 
stap bewandelen van het pad der beoefening, s'nachts het "Rode Feestoffer" te 
doen. Hierbij stroopt men, terwijl men zijn spirituele essentie gevisualiseerd 
heeft in de vorm van de Toornige Zwarte Moeder, de huid van het ontaardde 
lichaam en spreidt het uit zodat het gehele universum ermee bedekt wordt. 
Hierop worden het vlees, bloed en de botten van het eigen als lijk beschouwde 
lichaam uitgestald, waarbij men zich bedenkt dat dit lijkt op de etalage van een 
slagerij. Dit Rode Fdest offert men om het grijpen naar een zelf uit te roeien. 406 
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Als kwaad-willende demonen onder controle gebracht dienen te worden, 
stelt men zich voor dat terwijl ze van hun maaltijd genieten, de demonen door 
Tröma bij elkaar worden geveegd en in de huid gerold. Deze wordt vastgebonden 
met slangen en ingewanden, die als touwen dienen. Tröma zw^aait de rol nu 
boven haar hoofd en werpt hem met kracht neer, zodat de pulp van vlees, bloed 
en botten gepurificeerd wordt. Men stelt zich dan voor dat er verschillende 
roofdieren komen, die zich hiermee voeden totdat er niets meer van is 
overgebleven. De beoefenaar dient nu zijn intrinsieke gewaarzijn, 'rigpa', met 
ruimte te vermengen en de staat van gelijkmoedige contemplatie binnen te 
gaan. Als gevolg hiervan zal ontgoocheling met de wereld zeker plaatsvinden 
en de goden en demonen zullen vernietigd worden. De tekst vermeldt dat men 
daarbij gedachten aan de kostbaarheid van wat dan ook dient prijs te geven en in 
plaats daarvan aandachtig te blijven bij de kostbaarheid van het vertrouwen in 
het Ultieme Zicht, de "View". Terwijl men in de Chö doorgaat met oefenen 
dient men zijn ervaringen en de tekens te analyseren. Wanneer men werkelijk 
de geest van de Grote Moeder, Prajnaparamita, de Perfectie van Wijsheid, 
begrepen heeft, is de leer van het doorsnijden volbracht.407 

Het belangrijkste bij de Chö-ceremonie is het oefenen met de visualisatie. 
Wat voor soort paranormale fenomenen zich ook voordoen, men dient ze te 
onderwerpen met het Zicht, dat zonder fouten is en waarin men door de 
spiegelende aanwezigheid van de meester is geïntroduceerd. Als de yogi echter 
over niet zo veel spirituele kracht beschikt en de paranormale verschijnselen 
zich niet voordoen of niet meer willen weggaan, of wanneer de goden en 
demonen te krachtig zijn en niet willen komen of niet meer weg wensen te gaan, 
wordt er in de tekst nog een andere methode aangeraden. Met het slaken van de 
kreet "PHAT!" visualeert men zich in een vlammend skelet van een enorme 
omvang. Het vuur vult het gehele universum. In het bijzonder worden 
hierdoor de woonplaatsen van de goden en demonen vernietigd. Nu moeten ze 
wel tevoorschijn treden, daar ze zich niet langer kunnen verschuilen. Tenslotte 
laat men dan het skelet tesamen met de vlammen oplossen in licht en rust men 
in de leegte. Van deze methode wordt gezegd dat ze zeer effectief is als 
bescherming tegen infectieziektes.408 

Het vernietigen van oud karma 

Door het offer aan de demonen wordt karmische schuld afbetaald. Dit 
geldt ook voor het offer aan de vierde groep van gasten; de wezens van de zes 
werelden (goden, halfgoden of titanen, mensen, dieren, hongerige geesten en 
hellegedrochten). Zij verzamelen zich in gigantische hoeveelheden als stofjes in 
het zonlicht op de grond rond de demonen. Dit wordt het offer uit compassie 
genoemd. Men bedenkt hoe al deze wezens verstrikt zijn in het lijden van 
samsara. In de vele levens die men heeft gehad, is ieder van hen ooit je vader of 
moeder geweest. Ook kan men karmische schuld hebben opgebouwd doordat 
men sommigen van hen onheus bejegend heeft. Men heeft wellicht vroeger van 
hen gestolen of hen vermoord en hun vlees gegeten. Iedereen heeft in de loop 
van vele levens dit soort karmische schuld opgebouwd en het is dan ook niet iets 
waar je je schuldig over hoeft te voelen, maar wat gepurificeerd kan worden. 
Hoe groot en verschrikkelijk de negatieve daden die men begaan heeft ook zijn 
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mogen, ze hebben allen de kwaliteit dat ze gepurificeerd kunnen worden. In zijn 
verklarend onderricht over het Chö-hoofdstuk uit Patrul Rinpoche's Kunzang 
Lama'i Shelung ("The Words of My Perfect Teacher") legt Sogyal Rinpoche uit 
wat er nu precies met het afbetalen van karmische schuld bedoeld wordt: 

When you start doing this practice the real point is repaying your karmic 
debt. In some ways it works a little bit like a Tonglen, but in a different 
way. It's based on two things: the understanding of the nature of mind, of 
shunyata, and compassion. If these two are not there you cannot do Chö. 

It's finishing our old story, our old karma. It's repaying. It's like almost 
visualizing everybody that we harmed, everybody we owe, everybody we 
have hurt, we are inviting them saying; "Okay, now come, feast on me. 
Have your heart's desire". You offer you. In some ways you are 
apologizing to them. You're kind of saying: "Please, use me, eat me." You 
repay your karmic debts. 

It's like going through the passion, but before being able to do Chö, there is 
a sense of non-attachment; kind of a renunciation through realizing for 
example impermanence, and the nature of the shunyata, the nature of 
mind. From that comes a sense of non-attachment, or transcendence. That 
is a kind of realization that one has to begin with before actually even one 
can embark upon the Chö. 

Also you have a realization of compassion, the shunyata. Like Nyoshul 
Khen Rinpoche was saying in the Dzogpachenpo everything is seen in its 
inherent nature, in the primordial purity of the state of shunyata, not just 
the mind. When you realize that, then there also comes a tremendous 
compassion for those who have not realized, including the aspect of 
yourself that has not realized. Then you embark upon the practice of Chö, 
which is in some ways really more executing the View in Action. What 
you realize, you actually bring into your body, you bring into action, you 
translate that into action. 

In future we might develop a wisdom therapy to enter into each situation 
doing a practice of Chö, to cut and resolve those unresolved relationships, 
emotional entanglements. You can cut through, and instead give love. 
Chö could be healing the relationship by offering yourself completely. 
Sometimes holding back and not giving in is a problem. Chö is giving 
wholeheartedly uncondit ional love, uncondit ional compassion, 
unconditional charity. You're giving the most important thing, your body 
and your very being. 

At the same time you realize also there's a kind of humor there. I give 
myself, but I'm not there. I offer myself, but I'm not there. But then again, 
you don't do that kind of a thing as an excuse saying: "Well, I'm not there 
so I can afford to give." It doesn't really matter, because I'm not there. Not 
only is it missing the point, it does not work. 
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It works if you realize in the nature of emptiness, but yet on the relative 
level, there is cause and effect. We have to respect this, we have to go 
through it. This whole practice is a practice of interdependence, of respect 
for cause and effect, repaying our karma, repaying our debts. 

It's more respect for relative cause and effect with a View. When you really 
have the profound understanding you can also act much more cleanly. 
You can resolve relations much more cleanly. Then you can cut through, 
you can communicate, you can say "I'm sorry," you can apologize, you can 
repay them. You can give them. 

When you say offering your body it means there is nothing more precious 
than that you can give. Whatever anybody is really wanting, you give 
them so they are satisfied. In this visualization you consider that all your 
karmic debtors are completely satisfied. It's like all the malice, anger, 
hatred, and the hurt, and so on dissolve. You bring them the peace, and 
the love, so that they gain. This practice is a result of bodhicitta, union of 
wisdom and compassion. The nectar that they receive is the bodhicitta. 
When they partake, it liberates them, not only frees, but quenches their 
hunger and the thirst, which is the lack. 

People can have so many psychological problems. Often we suffer from so 
much lack. It's almost that the lack is a kind of a bliss in a neurotic way. 
Whatever love we may have, we destroy it, because we don't believe it, 
because of the lack, and there is not enough. It's like a hungry ghost, who's 
got belly as huge as a mountain, a mouth like a little needle, and a neck 
like a hair. Therefore you can take very little, and when it goes through, 
also it burns away. It's like first of all you don't really let any love come in. 
When it goes through, you burn away, because you have such a lack. You 
can even frighten people with your lack. 

There are so many things in the context of modern day world that Chö can 
be seen as a powerful way of working with our own kind of demons 
within us. Psychological demons, politically correct demons, moralistic 
demons, puritanic demons, blaming others demons. In the modern 
culture these are the demons. In different cultures there are different 
imageries. American demons, German demons, Dutch demons. If you see 
in this context then it becomes very relevant. You realize that a possibility 
of Chö might even give your mind a space. It gives you hope. 

I want to teach Chö in such a way to destroy the fear of death, and also to 
destroy desire like lust. To have desire is OK, but sometimes there is a very 
dark space that is within ourselves, we need to overcome that. 

The message that is being given, is what we need to let go of is our ego, self 
clinging, self cherishing. These are the demons that we need to cut 
through. Chö is directed at that. What you are cutting is ego clinging, 

275 



which is callecT'attachment to self". Grasping at self is the root cause of all 
our suffering. If you cut through that, it's the destruction of ego. "Dak 
dzin" is holding onto, grasping at self, which is false in itself. Self and that 
clinging manifests in its most gross forms like conceit, exultation, thinking 
of people in terms of emotions, and taking people that harm you as real. 
Cutting through that is Chö. 

There are many ways to do this practice also. There is this visualization 
that you can do, but also when you realize more the nature of your mind, 
in a more deeper, profound way, there is the absolute Chö. It is more the 
cutting through, the destruction, of the greatest obstacle maker, which is 
ego clinging. That which prevents us from realization. Thereby this Chö 
practice is also the source of the highest accomplishment.409 

In de Chö acht men, net als bij de Tonglen-beoefening van het geven en 
het nemen, zichzelf verantwoordelijk voor het lijden en de frustraties van al de 
wezens in samsara en heeft men de bereidheid hun pijn en ziektes op zich te 
nemen. Opdat het negatieve karma anderen niet zal treffen, biedt men zijn 
lichaam als voedsel aan. Daarbij visualiseert de yogi in het Gemengde Feestoffer 
dat Tröma Nagmo haar schedelnap in de grote schedelpan dompelt en een regen 
van nektar naar de zes werelden strooit. Indien mogelijk kan men zelfs voor 
ieder wezen afzonderlijk een kleine Tröma voorstellen die dit doet als een 
offerdakini in één van de vijf kleuren. Uit de nektar verschijnt dan wat men ook 
maar mag wensen. Blinden krijgen weer ogen, lammen krijgen weer nieuwe 
benen, zieken krijgen hun medicijnen, eenzamen krijgen vrienden en wie goud 
wil, krijgt goud en mocht er een vrachtwagen nodig zijn om dit te kunnen 
vervoeren, dan visualiseert men die er gewoon bij, zei Namkhai Norbu. Op deze 
wijze stelt men zich voor dat de begerige geest van alle karmische schuldeisers 
verzadigd raakt, zodat hun openheid voor de Dharma vergroot wordt.410 Want, 
nu het lichaam is aangeboden, volgt het tweede en meest kostbare offer dat 
voorstelbaar is, het offer van het Dharma-onderricht. 

Het Offer van de Dharma 

Aan het eind van mijn gesprek met Karma Lhundup in Engeland vatte 
hij het belangrijkste van de Chö nog een keer samen. 

K- So the most important thing of Chö practice is, is to practise Four Guests, or to 
invite the four different types of guests for your feast. It is very essential to 
understand, recognise the four different types of demons. 
B- Why is that? 
K- So that each guest, I think one demon is purified. Or in other words in the 
Chö practice the Four Demons are the ones that create obstacles for the Chö 
practice, by creating very dreadful atmosphere. Like when you are doing Chö, 
somebody might actually hit you with a stone. That is called "thogs bead bdud", 
when somebody hits you with a stone, when you are doing Chö. Or somebody 
attacks you, saying this noise... That is called "thogs bcas bdud". And "thogs med 
bdud" is when you feel this lazy, laziness, when you don't feel like doing it. And 
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when you are afraid, when you're doing the Chö. So all the formless kind of 
fears, that is called "thogs med bdud". And then "dga'brod bdud", like I told you, 
comes in the form of beautiful girls, so very attractive things. And the "snyems 
byed kyi bdud" is the grasping on to a self, ego. So these Four Demons are the 
main obstacles to Chö practice, Chö practitioners. And once you get.., once you go 
under the influence, then you cannot even think and visualise the Four Guests 
ha ha ha yah. And once you're not under the influence, you can think and 
visualise. In fact it is equally like with human beings, while my lama Khamtrül 
Rinpoche told me the whole purpose of all this sadhana is to purify our ordinary 
concept of human behavior. Such as, you invite somebody. After you inviting 
somebody, what you do to the person? You ask the person to take a comfortable 
seat. After sitting, it is the same you do in sadhana, after sitting, what you do is, 
you praise the person, it is 'Seven Limb Prayer', saying: "Thank you for coming", 
and things like that. And after that what you're doing is you offer tea, and 

its, and things like that to person. And after that, you may play a little 
music, or turn the television on. Then after a while you gossip, that is the 
mantra. Mantra is to purify the gossip in nature of innocence. And after that you 
are probably tired, so more offering, more tea. Then after that, again you praise 
the person, thank him for coming. Then it's time for person to go home, and 
then you tell them: "Please come again". So the same thing you do in the 
sadhana. And the sadhana is to purify our ordinary concept of daily life, so that 
our daily life becomes sadhana. That is the purpose of sadhana. That is very 
important to understand, otherwise it just becomes ritual ha ha ha 
B- Yes. 

K- This my lama Khamtrül Rinpoche told me personally, because I asked him 
this question. 

B- Sometimes Sogyal Rinpoche also says Chö is very similar to Tonglen? 
K- Tonglen yes, it is probably the ultimate Tonglen. Actually it is the most 
profound Tonglen. Cause you are giving up what is most precious to you ha ha 
ha, you see? What else is there? 
B- Yes. 
K- Not only in the Chö you give your body, but after that, you also teach them 
Dharma. And the most common teaching in Machig Chö, Tröma Chö, and all 
l Chö is (Karma Lhundup begint in het Tibetaans te zingen.) That is "Commit 
not a single unwholesome action", that stanza we teach the demons. That is 
called giving Dharma teaching to the spirits. 
B- The same stanza Sogyal Rinpoche taught? 
K- Yah, yah, yah, yes, yes, same thing. 
B- That's in the Chö? 
K- Yah, yah, that is the most important. Even more important than giving your 
body. First, you give body, and at the end you teach. You give them Dharma 
teaching, and this is the teaching you give: (Karma zingt weer in het Tibetaans), 
"So the Great Buddha said", Buddha Shakyamuni. 
B- So this is "Commit not a single unwholesome action?" 
K- Commit not a single unwholesome action. 
B- "Cultivate a wealth of virtue?" 
K- Yes. 
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B- "Train or tame this mind of ours?" 
K- Tame your mind, and this was taught by Buddha Shakyamuni. 
B- That's like planting the seed? 
K- Yes, so this is common for all Chö practices at the end. And that is considered 
as even more important than giving the body. Yah ha ha ha. So it is called 
"Chöjin", it's giving Dharma. 
B- And when you give body? 
K- When you give body, it is called "Lujin", that's called when giving your body. 
Chöjin is giving Dharma. 
B- So there are two? 
K- Two yes. Then at the end that, also it's very important, in the Chö practice you 
raise your consciousness, so it can shorten to one's life. So at the end you do 
mantra of long-life Buddha "OM AMARANI JIWANTIYE SVAHA, OM 
AMARANI JIWANTIYE SVAHA". Then you do a little bit of prayer dedicating 
the merit. Because through the power of accumulation of this merit due to 
giving your body, then you say: "May all people become young, may dead people 
become alive, may all the sick people cure their sickness. Then you say may all 
the male become Chenrezig. May all the female become Jetsün Drölma". That is 
the prayer at the end hi hi hi. So it is a complete Chö. 
B- Good. 
K- Good ha ha ha. 

Naast het offer van het lichaam, is er dus ook het offer van de Dharma in 
de Chö. "Erst kommt das Fressen, und dann die Moral", zei Brecht al en de 
chöpa's lijken dit te weten. De Boeddhistische moraal is er echter niet een van 
goed versus slecht, maar van het gebruik maken van vaardige middelen of 
compassie versus het handelen uit onwetendheid. Als men ziet dat iemand uit 
onwetendheid handelt, dan nodigt dit uit tot het voelen van mededogen en de 
grootste daad van mededogen is het onderricht van de Dharma. Als iemand de 
karmische consequenties van zijn slechte daden zou kunnen overzien, dan zou 
hij hier wel mee ophouden. Kortzichtigheid en verduisteringen van geest 
belemmeren hem echter. Inzicht in de natuur van de geest en de karmische 
wetten van oorzaak en gevolg zijn nodig om niet alleen aan 
symptoombestrijding te doen, maar om de onwetendheid bij de wortel aan te 
pakken en er zorg voor te dragen dat er ook in de toekomst geen verdere karma
accumulatie plaats vindt. Met name het onderricht in de relatieve en absolute 
bodhicitta wordt gezien als het panacea tegen alle kwalen. Absolute bodhicitta is 
het verblijven in de natuur van de geest. Relatieve bodhicitta bestaat uit het 
aspiratienivo (Onmetelijke Liefde, Compassie, Vreugde en Gelijkmoedigheid) en 
het actienivo uit de Paramita's (Geven, Discipline, Geduld, Enthousiaste 
Volharding, Concentratie en Wijsheid). Niet al de tot het feestmaal 
uitgenodigde wezens zijn echter in de Dharma geïnteresseerd. Op dezelfde wijze 
als waarmee men een plaatje opzet als men gasten te dineren heeft uitgenodigd, 
vindt hier in de Chö het offer van de Dharma plaats, terwijl de gasten zich te 
goed doen aan het geofferde lichaam. In het offer van de Dharma zoals Karma 
Lhundup dat zong, vinden we de essentie van het hele Boeddhistische pad van 
de drie yanas, zoals Sogyal Rinpoche uitlegde.411 In de volgende woorden van 
Shakyamuni Boeddha uit een Soetra, die hiertoe in de door Namkhai Norbu 
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ontwikkelde Chö worden gebruikt, wordt de essentie van de Dharma weer op 
andere wijze uiteengezet: 

AU existence is like a reflection; 
Clear and pure, it is unpolluted; 
It is indefinable and inexpressable; 
Always arising from causes and actions; 
In essence non-dual and non-abiding; 
Just so, should all existence be understood. 4 I 2 

De metafoor van de spiegel verwijst in één zin naar de relatie tussen het 
absolute en het relatieve. Wat voor soort verschijningen zich als gevolg van het 
afhankelijk ontstaan van de keten van oorzaak en gevolg zich ook in de spiegel 
van de absolute geest reflecteren, de spiegel zelf blijft hierdoor onaangetast. Wat 
men in het verleden ook gedaan moge hebben, in essentie blijft men 
01 Liesmet.413 

Het geven van het Dharma-onderricht wordt als de meest kostbare gift 
gezien, omdat dit de lijdende wezens uit samsara helpt op hun weg naar 
bevrijding en uiteindelijk leidt tot realisatie van de verlichte aard, dat de essentie 
is van ieder voelend wezen. In de Chö-visualisatie stelt men zich nu voor dat 
door dit offer van de Dharma er een positief zaadje bij deze wezens wordt 
geplant. Als blijk van de totale purificatie die hierdoor heeft plaatsgevonden 
worden alle wezens uit hun gevangenschap bevrijd en tot het nivo een boeddha 
of bodhisattva verheven. Heel samsara wordt geledigd (zij het slechts voor een 
moment). Alle mannelijke wezens manifesteren zich nu als Avalokiteshvara's 
ei alle vrouwelijke wezens als Tara's. We kunnen hier een overeenkomst zien 
met de oorsprongsmythè van het Tibetaanse volk, waarin wordt verhaald hoe de 
Tibetanen afstammen van een aap (een gebruikelijk symbool voor ego in het 
Boeddhisme) en een mensenvleesetende Rotsdemones. Zoals Padmasambhava 
echter bij zijn afscheid van Tibet onthulde, was de aap in werkelijkheid 
Avalokiteshvara en de Rotsdemones Tara. Voor één moment is nu al het karma 
van alle wezens gezuiverd. Het werk van de bodhisattva is gedaan en men laat 
vervolgens de gehele visualisatie van de Chö-ceremonie weer oplossen. 

C losfase van de visualisatie 

PHAT 
The guests above (Root and Lineage) Lamas and Yidams, by our offering 

are pleased, 
Whereby merit and wisdom are accumulated 

and ordinary and supreme siddhis attained. 
(Also by offering to the Dakinis and Protectors, defilements and obstacles 
are removed, and all good wishes and activity enhanced.) 

The guests below, belonging to Samsara, by our offering are satisfied; 
karmic debts are repaid. 

In particular, by satisfying malicious and negative forces, 
All illnesses, destructive influences and obstacles are pacified, 

'dissolving into All-Pervading Space; 
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Harmful circumstances and clinging to self are exploded. 
Finally offering, offerer and guests - all 
Dissolve into the nature of Dzogpachenpo, the great simplicity AH. 4 I 4 

Hoewel de term exorcisme meestal refereert aan het uitdrijven van 
geesten bij anderen, heeft het in de Chö ook de betekenis van het uitdrijven van 
het egoïsme bij de beoefenaar zelf. Door het offer vindt een verzoening plaats. 
Obstakels voor de Dharma worden verwijderd en men sluit vriendschap met 
ongunstige omstandigheden. Het grijpen naar een zelf wordt geatomiseerd in de 
vijf groepen van skandha's, die wederzijds afhankelijk zijn en niet inherent 
bestaan, waarna deze exploderen en oplossen in de Al-Doordringende Ruimte 
van Zoheid. Uiteindelijk realiseert de yogi zich dat het offer van de amrita, de 
offeraar en degenen aan wie geofferd wordt, - de boeddha's, lama's van de 
transmissielijn, yidams, dakini's, beschermers, voelende wezens en karmische 
schuldeisers -, niet meer zijn dan een illusie, een spel. In de natuur van de geest, 
die nooit geboren is, onbewerkt en onophoudelijk, is alles perfect. Men verblijft 
in deze ongefabriceerde staat van Rigpa door te eindigen met "AH"; de oerklank, 
die aan het spreken vooraf gaat en de Grote Eenvoud evoceert. Er wordt ook wel 
gezegd dat "AH" de essentie van de Prajnaparamita is. Het hele Chö-ritueel 
werkt toe naar dit moment; de absolute Chö. Wanneer gewone gedachten weer 
verschijnen, draagt men de verdiensten van het offer op. 

Toewijding van verdiensten 

AH 
Becoming self-liberated from accumulating notions of virtue and vice, 
Not even imagining an indication of hope and fear, 
Yet in accordance with the inexorable working of 

Interdependent Origination on the side of appearance, 
May my stream of accumulated merit be dedicated in the pollutionless 

Dharmadhatu. 4 1 5 

Het is het gebruik in het Tibetaans-Boeddhisme om na afloop van de 
beoefening de hierdoor vergaarde verdiensten op te dragen aan het heil van alle 
voelende wezens. Dat gebeurt hier ook, maar dan vanuit een meer absolute 
zienswijze waarbij de beoefenaar zich realiseert dat referenties aan heil of onheil 
gebaseerd zijn op een dualistisch begrippenkader dat geen uiteindelijke 
werkelijkheidswaarde heeft, maar juist de samsarische cyclus in stand houdt. Op 
een relatief nivo blijft er echter sprake van het verschijnen van hoop en angst, 
heil en onheil en daarom worden de relatieve verdiensten als zijnde een evident 
aspekt van de beoefening opgedragen aan de realisatie van het absolute, waarbij 
er geen sprake meer is van werkelijke verdiensten. Het uiteindelijke doel van 
de beoefening is op het begrip van dit inzicht gericht.416 

Na deze toewijding van het offer volgen in de Khandro Gadyang-tekst nog 
enkele gebeden ter inspiratie en het verder opdragen van de beoefening. De 
beoefenaar spreekt de wens uit dat op een relatief nivo door het offer van het 
lichaam alle karmische schuld moge zijn afbetaald, niet alleen van zichzelf maar 
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ook van alle voor het offer uitgenodigde wezens, opdat de geestesstroom van al 
deze goden, demonen en voelende wezens niet verstrikt moge zijn in egoïsme 
en het misleidende geloof in het zelfstandig bestaan van een "ik", maar 
doordrenkt moge zijn van liefde en compassie. Verder wenst de beoefenaar dat 
als hij eenmaal zijn doel van verlichting bereikt heeft, al deze wezens herboren 
mogen worden als zijn leerlingen op het pad naar verlichting, opdat ook zij 
eenmaal in de gelegenheid zullen zijn hun lichaam/ego te offeren. 4 I 7 

Met de wetenschap dat al deze wezens slechts projecties zijn en dat 
leerlingen hun leraar dienen, zien we hier in verkapte vorm de wens 
uitgesproken worden dat op het innerlijke nivo gedachten, emoties en projecties 
niet de beoefenaar beheersen en verduisteren, maar dat zijn vermogen tot 
voelen, denken, projecteren en waarnemen zijn verlichting en die van alle 
wezens ten dienste staat. Hierbij lijkt ook gerefereerd te worden aan een bekend 
verhaal over één van de vorige incarnaties van Shakyamuni Boeddha, dat ook 
een inspiratiebron van de Chö vormt. 

In deze legende was de Boeddha geboren als de jongste prins van drie 
broers, genaamd Mahadeva. Op een gezamelijke wandeling zag hij een tijgerin 
met vier welpen. De moeder was totaal uitgeput en dreigde te sterven, zodat ook 
het leven van de welpen in gevaar was. Door compassie bewogen ging de kleine 
prins s'avonds in zijn eentje terug naar de plaats van het drama om zijn eigen 
lichaam als voer aan de tijgerin aan te bieden. Deze was echter zo krachteloos dat 
ze hem niet eens meer kon opeten. Daarop pakte de prins een scherpe steen en 
sneedt zijn huid open. Hij liet het bloed in de mond van de tijgerin lopen, 
waardoor ze haar krachten hervond en hem verder geheel verslond. De 
karmische connectie die tussen de tijgers en de toekomstige Boeddha door dit 
gebeuren tot stand kwam, was zo sterk dat, tijdens het leven van de Boeddha als 
Siddharta Gautama, waarin hij de uiteindelijke verlichting bereikte, de vijf 
tijgers herboren werden als de vijf discipelen aan wie de net verlichte Boeddha 
zijn eerste uiteenzetting van de Dharma gaf in het Hertenpark van Benares.418 

Opvallend is dat dit dezelfde vijf zijn als degenen die hem vlak voor zijn 
verlichting in Bodh-Gaya in de steek hadden gelaten, omdat hij wat rijst had 
aangenomen. Siddharta Gautama bemerkte dat hij zich door wat te eten beter 
kon concentreren en heeft al te strenge ascese verder afgewezen en de 
"Middenweg" geproclameerd. Men zegt ook wel dat alleen bijna-gerealiseerde of 
verlichte wezens in staat zijn om hun lichaam daadwerkelijk te offeren. In de 
Chö offert men daarom ook zijn lichaam met de geest. Het probleem der 
gehechtheid is zoals gezegd immers een aspekt van de geest en niet van het 
lichaam. Dit vinden van het juiste midden als resultaat van de beoefening komt 
ook tot uitdrukking in het slotgebed van de Khandro Gadyang: 

May I realize the experience of the Dharmakaya 
wherein the sorrow of Samsara and the bliss of Nirvana are of an equal 
flavor. 

Becoming victorious in every direction 
may I secure the welfare of all beings with whom I am karmically linked; 

And having ultimately realized this task, 
may I attain the glorious Rainbow Body. 4 1 9 
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De uiteindelijke wens van de Dzogchenyogi is het opgaan in het 
regenbooglichaam ('Jalü phowa chenpo'). Bij dit verschijnsel, waarvan Yeshe 
Dorje Rinpoche vertelde dat het bij zijn leraar Kogyon Rinpoche heeft 
plaatsgevonden, lost het lichaam van buitengewoon gerealiseerde spirituele 
beoefenaars zich bij het stervensproces op in de essentie van zijn elementen, 
licht.420 Er wordt verteld dat in zo'n geval het lichaam van de overledene totaal 
is verdwenen op de restanten van haren en nagels, de dode delen van het 
lichaam, na.421 

Na de laatste recitatie dient de beoefenaar te verblijven in de schittering 
van het Zicht; volkomen aanwezig in het hier en nu, gevuld met de nektar van 
compassie. Zowel in de Khandro Gadyang als in de Chö-versie uit de 
Gelugpatraditie wordt aangeraden om nu de Tonglen-beoefening van het geven 
en het nemen via het medium van de ademhaling te doen. Hierbij visualiseert 
men hoe de goden en demonen het eigen geluk krijgen en accepteren, en hoe 
men hun lijden en zorgen ontvangt. Men purificeert hen allen met het geschenk 
van de Dharma: 

That all Dharmas come forth from causes has been taught by the 
Tathagata, 

And their cessation also; this is the doctrine of the Great Ascetic. 
Abstaining from what is wrong; practicing what is virtuous; 
Keeping the mind pure; this is the doctrine of all the Buddhas, 
By virtue of these benedictions, 

may all those beings who have not yet attained liberation, 
Be permeated with the essence of compassion and loving kindness, 

and swiftly attain Enlightenment. 
May all beings with whom I am linked or obstructed, whether for good or 

bad, 
Become established by me upon the path toward liberation". 4 2 2 

Samenvatting van enkele hoofdpunten 

- In dit hoofdstuk heb ik aan de hand van een traditionele tekst en commentaren 
van ondermeer Sogyal Rinpoche en Karma Lhundup laten zien hoe de Chö 
uitgevoerd dient te worden. 

- De "Khandro Gadyang" is een tekst van Longchenpa, die door Jikmé Lingpa uit 
terma is gehaald. 

- Na de aanhef en de dans der vijf richtingen doorloopt men vier van de vijf 
voorbereidende oefeningen voordat men met het centrale gedeelte, het offer van 
het lichaam, begint. 

- Hiertoe schiet de yogi zijn bewustzijn vanuit het hart door de kruin van het 
hoofd om zich te manifesteren als Tröma, de Toornige Zwarte Moeder. Zij hakt 
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het als lijk beschouwde lichaam in stukken dat in de nu als ketel dienende 
hersenpan wordt gekookt, en gezuiverd, vermeerderd en getransformeerd door 
de recitatie van de mantrische lettergrepen OM AH HUM. 

- De gasten voor het offerfeest worden uitgenodigd door op de kangling te blazen 
en zaadlettergrepen te vocalizeren. 

- Er zijn vier groepen van gasten en vier vormen van het feestoffer, die op 
verschillende tijdstippen beoefend dienen te worden. 

- Door de lama's wordt verondersteld dat het doorsnijden van de gehechtheid en 
het afbetalen van karmische schuld middels dit offer van het lichaam in het 
Chö-ritueel een geneeskrachtig effect op de beoefenaar kan hebben. 

- Terwijl de gasten zich te goed doen, wordt hen tevens het offer van de Dharma 
aangeboden, het meest kostbare offer. Hierdoor wordt een positief zaadje in hun 
gt ïstesstroom geplant, dat vroeg of laat tot ontwikkeling zal komen. 

- Aan het einde van de beoefening stelt men zich voor dat alle levende wezens, 
die van de maaltijd genoten hebben, voor één moment van al hun karma zijn 
verlost en de wereld met een Pure Visie waarnemen, waarbij alle wezens zich 
manifesteren als de boeddha's die ze in essentie zijn. 

Tenslotte draagt men de eventuele verdiensten van de rituele beoefening op 
aan het heil van alle voelende wezens. 

i het volgende hoofdstuk wil ik weer de draad van mijn veldwerk in India 
oppikken waar ik was gebleven na het eerste gesprek over de kangling met 
Karma Lhundup. Dan zal ik beschrijven hoe de ngakpa's in Dharamsala in een 
concrete situatie ingeschakeld werden om een variant van de Chö-ceremonie te 
komen houden. 
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DE POËZIE DER COÏNCIDENTIE 

There is the story of a certain arhat who is born into the particular 
karmic circumstances of a country without either teacher or teachings. As 
he grows up he develops questions about life. He takes long walks and at 
one point comes upon a charnel ground and finds 'an old piece of human 
bone. Picking it up and examining it, he questions where this bone comes 
from. The bone comes, obviously, from death. Where does death come 
from? Death comes from illness, old age. And he goes on in this 
reasoning, back and back - old age comes from birth and birth comes from 
intercourse and intercourse from feeling, touching, grasping and so on. He 
goes back, back, back. Finally he finds that the whole source and basic root 
is ignorance. He arrives at that conclusion just by looking at the bone and 
reasoning back. It is a kind of auspicious coincidence, a karmically 
auspicious chain reaction - you find a certain bone and you happen to sit 
down and look at it and think about it. This is an intellectual approach, it 
could be said, and also an intuitive one. It is not particularly extraordinary. 
Anyone could do it. Anyone could go back, step by step, finding some 
source for the previous conclusion, some obvious answer. 

A lot of us are in a situation similar to this arhat -our present 
situation is that of having a certain dissatisfaction and wanting to find out 
more about it. A certain curiosity and dissatisfaction, curiosity and pain 
and pleasure and the knowledge that we have come across in our lives, 
have brought us here together. Having arrived at this point of being here, 
you question your result. Not only do you look back by way of an 
intellectual researching process, you also practice and experience what you 
are thinking about. Having experienced what you are thinking about, all 
life situations become much clearer, precise and obvious, at this present 
moment, right here.423 

Nu ik terugkeer naar de beschrijving van gebeurtenissen die in maart en 
april 1991 plaatsvonden tijdens mijn veldwerk in Dharamsala wil ik beginnen 
met in herinnering te roepen dat ik toendertijd nog niet veel van het 
dijbeentrompetgebruik afwist. Tot vlak voor mijn ontmoeting met Karma 
Lhundup dacht ik er zelfs nog over om maar een andere invalshoek voor mijn 
onderzoek te kiezen. Geen idee had ik van wat komen ging, laat staan van de 
tijdsspanne die de uitwerking van mijn onderzoek zou vragen en het verloop 
dat nog in Nederland en later in Engeland en Frankrijk zou volgen. Hoewel ik 
nimmer gedacht heb aan opgeven, kan ik wel bekennen dat in de loop van de 
uitvoering van de gigantische taak die ik mezelf gesteld had om dit alles op te 
schrijven, me op een gegeven ogenblik de moed dermate in de schoenen 
gezonken was, dat me niets anders restte dan deze uit te trekken en barrevoets 
verder te gaan. Van dat alles had ik toen geen idee. De ontmoeting met Karma 
Lhundup, het eerste gesprek en de mogelijkheid om een Durceremonie mee te 
maken brachten in twee dagen tijd een revolutie in mijn veldwerk teweeg. 
Ineens wist ik dat het wat zou worden en dat ik niet met lege handen naar huis 
zou komen. Binnen achtenveertig uur had mijn toestand zich veranderd van 
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iemand, die in het ongewisse verkeerde over de zin of waanzin van zijn missie, 
tot die van iemand die niet alleen het spoor van het bot rook, maar ook in de 
overtuiging leefde dat hij beet had. Mijn gebeden leken verhoord en ik was 
gegrepen. 

Opgewonden over de wending in mijn onderzoek en de wereld die door 
het gesprek met Karma Lhundup was opengegaan, kon ik op die voor mij 
gedenkwaardige avond van de achtse maart 1991 de slaap slechts moeilijk vatten. 
Nadat dit uiteindelijk toch gebeurde werd ik de volgende ochtend wakker met de 
herinnering aan een indringende droom. Hierin stond ik voor een groepje 
monniken en ik zou een bijzondere behandeling ondergaan. Eén van hen zei dat 
ik geluk had dat ik hier maar honderd roepies voor hoefde te betalen, daar het 
me in Nepal wel vijfduizend zou kosten. Toen blies een ander met zijn adem 
een witte lichtstraal in mijn mond en ik werd wakker terwijl ik de warmte van 
deze energie nog in mijn borst voelde cirkuleren. Later herinnerde ik me dat 
vijfduizend Nepalese roepies het bedrag was dat aanvankelijk door de Tibetaanse 
verkoper werd gevraagd voor de anderhalf jaar eerder aan mij verkochtte 
dijbeentrompet. Ik kleedde me aan en ging naar beneden om contact te zoeken 
met de baas van het hotel en om aan hem toestemming te vragen om de 
Durceremonie bij te wonen. Na ontvangen te zijn in de "mooie kamer", die 
naast de huistempel gelegen was en voorzien te zijn van de met de gebruikelijke 
Tibetaanse gastvrijheid bereide boterthee, legde ik de reden van mijn verzoek 
uit. Dat ik al drie weken in het hotel logeerde, sprak duidelijk in mijn voordeel. 
Een goede gast wilde men liever niets weigeren. De hotelbaas gaf me 
toestemming mits ik een bijdrage zou leveren voor de offerandes waarmee het 
ritueel gepaard zou gaan. Daar ik geen idee had wat een geschikt bedrag zou zijn 
om te geven, besloot ik gestimuleerd door mijn droom om honderd Indiase 
roepies te geven. Dit scheen o.k. en ik prijsde me gelukkig. 

De volgende dagen vernam ik echter meer over de aard van de tragedie 
die zich vlak voor mijn komst naar Dharamsala in het hotel had afgespeeld. 
Naast de aanwezige gasten werd het hotel bewoond door het gezin van de 
eigenaar, dat van zijn broer en nog een onbekend aantal andere familieleden. Zo 
was er ook een monnik die altijd in zijn kamertje zat te zingen. Gezeten op mijn 
eigen kamer was het niet ongebruikelijk dat de klanken van mantrarecitatie, 
Indiase televisieseries, westerse rockmuziek, babbelende touristen en luid 
joelende Tibetaanse kindertjes zich vermengden tot een wonderlijke 
mengelmoes: het geluid van Dharamsala. Tijdens het spelen van de kinderen op 
het dak boven mijn kamer was het gebeurd. Het tienjarig dochtertje van de 
jongere broer van de eigenaar was van het dak gevallen dat zich tientallen 
meters boven de berggrond bevond. Ze had het niet overleefd. In de Tibetaanse 
optiek gebeurt dit niet zomaar. Wij zouden misschien denken aan ouderlijke 
nalatigheid of kinderlijke onvoorzichtigheid, maar hier werd vermoed dat er 
een boze geest in het spel was, die het kindje over het hek had geduwd. Zoals bij 
wel meer culturen het geval is, zijn veel Tibetanen van mening dat vooral 
kleine kinderen het slachtoffer kunnen worden van de kwalijke invloeden van 
wezens uit een dimensie die de onze omringt. Kinderen zijn open en daarmee 
kwetsbaar, want ze hebben nog niet echt geleerd hoe zichzelf hiertegen te 
beschermen. Na het ongeluk werd er een lama geraadpleegd en deze stelde voor 
om de ngakpa's van het Nyingmaklooster in te schakelen en een Durceremonie 
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te houden, zodat het huis en de familie niet door nog meer tegenspoed en 
catastrophes zou worden getroffen. 

Hoe vreemd dat ik door een dergelijk afschuwelijk voorval wat betreft 
mijn onderzoek met mijn neus in de boter viel. Dit verhaal over het meisje 
frappeerde mij des te meer, omdat ik anderhalf jaar daarvoor in hetzelfde hotel 
logeerde en een opgezette dode aap op het dak had zien staan. Men deed daar 
toen nogal geheimzinnig over en ik kon er niet achter komen of de aap voor dit 
doel gedood was. Het enige dat ik ervan begreep was dat dit voor "good luck" 
was, hetgeen dan met name betrekking had op de inkomsten, die het toen net 
gebouwde hotel zou opleveren. De foto's, die ik van de opgezette aap had 
gemaakt, waren voor mij altijd één van de symbolen van "magisch" Dharamsala 
geweest, en nu dit weer. Even schoot het door mijn hoofd of het op deze wijze 
vragen van een dergelijk "good luck" het ongeluk zou hebben uitgenodigd en 
kon niet nalaten een verband te trekken tussen de dode aap, de moderne 
ondernemersmentaliteit van de hotelbaas en de synonymie tussen boze geesten, 
negatieve krachten en de drie "vergiften". Wat is "good luck" nu eigenlijk? Het 
diepe menselijke drama van ouders, die hun kleine meisje hadden verloren, 
werd d-oor de Tibetanen uitgelegd en getracht te verwerken in een vervlochten 
netwerk van magie, Boeddhisme, fijnzinnige psychologie en dito rituele actie. 
Om daar met mijn Hollandse snotneus tussen te zitten, vond ik niet altijd even 
gemakkelijk, maar intens was het wel. 

Ngakpa's in actie bij de Shedurceremonie 

Op de ochtend van de elfde werd ik gewekt door een kolonne Ngakpa's die 
de trap op kwamen stommelen. Onder hen bevond zich Karma Lhundup. Ze 
kwamen polshoogte nemen op de plaats van het ongeluk. Daarna gingen we 
naar beneden naar de mooie kamer waar het ritueel zou plaatsvinden en waar 
nu een gigantisch altaar met allerlei soorten offerandes, rituele voorwerpen en 
offercakes stond opgesteld (kleurenblad 7). Daarnaast stond een driepotig 
kamerastatief dat met een zwart kleed was behangen en waarop een op hout 
geschilderde symbolische weergave van het Chö-offer gezet was (afb. 29). Hoewel 
het uitvoeren van de Shedur normaal gesproken slechts een dag duurt, had de 
hotelbaas verzocht om dit een week lang te doen. De regenmaker en abt van het 
Nyingmaklooster Yeshe Dorje Rinpoche, die de gehele ceremonie leidde, vond 
dit echter te lang. Daar was geen tijd voor. Besloten werd om het ritueel vier 
dagen te laten duren, waarbij op de vierde dag op het dak van het hotel een 
vuuroffer zou plaatsvinden. Daar de eerste drie dagen ongeveer hetzelfde 
patroon gevolgd werd en ik later nog in de gelegenheid was om in het klooster 
een Durceremonie mee te maken, kon ik rustig bestuderen hoe deze werd 
uitgevoerd.424 

De ochtenden hadden het karakter van een voorbereiding. Hier was de 
familie niet bij aanwezig. Het werd uitgevoerd door negen ngakpa's, waaronder 
Yeshe Dorje Rinpoche en Karma Lhundup. Vijf van hen bespeelden de 
dijbeentrompet. Begonnen werd met het aanroepen van Guru Padmasambhava 
(afb. 32) middels het Gebed van Zeven Regels, waarin zijn geboorte uit een lotus 
wordt beschreven. Het is in vele terma's teruggevonden. 
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32. - Guru Padmasambhava 
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HUM 
In the north-west of the country of Odddiyana, 
In the heart of a lotus flower, 
Endowed with the most marvelous attainments, 
You are renowned as the 'Lotus Born'. 
Surrounded by many hosts of Dakinis 
Following in your footsteps 
I pray to you - Come and bless me with your grace! 
GURU PEMA SIDDHI HUM 425 

Hierna volgden het opsommen van de overdrachtslijn, het Nemen van 
Toevlucht, het Opwekken van de Bodhicitta en allerlei soorten Mandala-Offers. 
Dit alles markeert het ritueel als zijnde Boeddhistisch. Daarna begonnen de 
preparaties van de Durceremonie. De verschillende onderdelen werden aan het 
einde telkens weer gepurificeerd met de "Honderd Lettergrepen Mantra van 
Vajrasattva", waardoor eventuele fouten of ongeconcentreerdheid bij de 
beoefening onmiddellijk weggewassen werden. Het geheel werd geleid door de 
vajrameester, Yeshe Dorje Rinpoche. Alle aandacht was op hem gericht, hij 
vormde het hart en zijn leerlingen groepeerden er zich in een mandala omheen. 
Dit vond onder meer zijn uitdrukking doordat aan het begin van het ritueel 
Yeshe Dorje een vajra-scepter bij zijn hart hield. Hieraan was een lang 
vijfkleurig door jonge maagden geknoopt koord gebonden dat naar het altaar 
leidde en vandaar weer naar de ngakpa's en weer terug naar de meester, zodat er 
een energetische kring werd gevormd. Karma Lhundup vergeleek dit later met 
een elektrisch circuit. Het altaar en de ngakpa's werden zo door de geest van de 
lama gepotentiëerd. 

De Durceremonie is een speciale vorm van Chö. Terwijl bij de Chö vooral 
sprake is van een innerlijk gevisualiseerde offerande, wordt in de Dur ook 
uiterlijk vorm gegeven aan het offer van het ego en het doorsnijden van 
gehechtheid, zodat de aanwezigen meer betrokken raken bij het gebeuren. She-
dur betekent "het verdrijven van de agenten van de dood". Dit heeft betrekking 
op het uit het sjamanisme voortkomende idee dat wanneer iemand sterft, er als 
gevolg van sterke gehechtheid of sterke afkeer zich een negatieve energie kan 
manifesteren in de vorm van een geest. Deze geest kan zowel de levenden als de 
overledene schade toebrengen. Het is met name de onvoorbereide en plotselinge 
dood, die kan leiden tot de manifestatie van zo'n "She". Het ritueel is erop 
gericht de schadelijke effecten van deze "She" te neutraliseren. Zoals gezegd 
wordt in het Tantrische Boeddhisme onderscheid gemaakt tussen de uiterlijke 
geesten, die wij kennen als bijvoorbeeld rondspokend in oude kastelen, 
innerlijke geesten zoals de vijf emoties en een geheim nivo waarbij gesproken 
wordt over een obstructie in de subtiele energiekanalen. De drie nivo's van 
demonische krachten zijn uiteindelijk leeg van een onafhankelijk bestaan en 
omdat ze in wisselwerking met elkaar staan heeft een meester de mogelijkheid 
om middels zijn geestkracht de energie te transformeren. 

Een uiterlijke geest kan een mens slechts beïnvloeden wanneer deze in de 
ban is van de vijf emoties, of innerlijke geesten. Dit maakt hem kwetsbaar. 
Omgekeerd kan een geest uitgedreven worden door iemand bij wie de vijf 
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wijsheden zijn ontwaakt . Deze vijf wijsheden worden in de 
Durceremoniebelichaamd door vijf dakini's. Ook zij kennen een innerlijk en 
een uiterlijk nivo. Op het innerlijke nivo belichamen zij de creatieve 
wijsheidspotentie van de meester. Zij vormen de "samayasattva", de band die hij 
heeft met de Boeddha-natuur. Op het uiterlijke nivo betreft het hier de 
manifestaties van verlichte boeddhavormen, de "jnanasattva". Door zijn 
innerlijk potentieel met de boeddhavormen te versmelten is de meester in staat 
een energie te produceren die op willekeurig wat voor plaats een door demonen 
gekweld persoon kan penetreren. Door het gebruik maken van uiterlijk ritueel 
vertoon en met name ook door de muziek en de zang wordt de patiënt psychisch 
en emotioneel bij het ritueel betrokken. De opgeroepen boeddhavormen krijgen 
zo de ruimte om het innerlijk potentieel van de patient te wekken. De macht 
van de demonische krachten wordt zo verzwakt en door deze opening is de 
meester nu in staat hen verder te manipuleren. Hij begint met het aanroepen 
van de vijf uiterlijke dakini's ter assistentie: 

Black Dakini in the center of the Mandala, 
who embodies the Wisdom of Ultimate Truth, I call upon you: 
bring forth and pin down the ghost ignorance. 

White Dakini of the east, who is Mirror-Like Wisdom: 
bring forth the ghost anger. 

Yellow Dakini of the south, who is the Wisdom of Equality: 
bring forth the ghost pride. 

Red Dakini of the west, who is All-Discriminating• Wisdom: 
bring forth the ghost attachment. 

Green Dakini of the north, who is All-Accomplishing Wisdom 
bring forth the ghost jealousy. 4 2 6 

Dan transformeert de meester zich in de vijf innerlijke dakini's met de 
Toornige Zwarte Moeder, Machig Tröma Nagmo, als yidam in het centrum van 
de mandala en de vier dakini's van de windstreken eromheen (kleurenblad 4). 
De innerlijke en uiterlijke dakini's verschijnen als eikaars reflectie in een 
spiegel. Door de bekrachtiging van de initiatie versmelten ze en wordt de 
dualiteit tussen innerlijk en uiterlijk opgeheven. 

HUM 
In one moment I arise as the Black Dakini, 

holding a knife of cutting methods and a skull cup filled with wisdom. 
To my east is the White Thunderbolt Dakini, 
To my south is the Yellow Jewel Dakini, 
To my west is the Red Lotus Dakini 
And to my north is the Green Action Dakini. 
Thus do I embody the five wisdoms 

able to destroy the five psychic poisons 
and able to overpower every negative force. 4 2 7 

Nu de meester zich in de yidam Tröma Nagmo (kleurenblad 5) heeft 
gevisualiseerd kan hij als extra hulp voor de uitdrijving de beschermers van de 
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360 richtingen aanroepen. Zij immers hebben de gelofte afgelegd om de wezens, 
die zich als negatief ervaren energie manifesteren, onder controle te houden! 
Aan deze protectors worden speciale offerandes gebracht en gevraagd om zich nu 
aan hun deel van de gelofte te houden. 

HUM 
O 360 Dharma Protectors 

who in neons past were sworn by the mighty Buddhas to work for 
goodness, 

Come forth, come forth... 
Remove all obstacles to the ritual and protect me in this Dlmrmic action. 
Befriend me, a yogi striving in virtue. 4 2 8 

De voorbereidingen voor de eigenlijke uitdrijving zijn nu getroffen. In 
Dharamsala waar van s'morgens acht tot s'avonds zeven de Shedur plaatsvond 
was het nu twaalf uur, tijd voor een lunchpauze. De hele ochtend hadden de 
vrouwen in de keuken staan hakken, snijden en koken. Het was duidelijk dat ze 
in alle mogelijke opzichten aan de wensen van de ngakpa's wilden voldoen. Als 
tiende man werd ook ik gevraagd om plaats te nemen en rijkelijk van voer 
voorzien. Mijn verlegenheid met betrekking tot deze voor mij onverwachte 
gastvrijheid werd eenvoudig weggewuifd, gegeten moest er worden. Naast een 
kleine financiële tegemoetkoming vormden de maaltijden een onderdeel van de 
betaling der ngakpa's. Voor hen leken me de kookkunsten van de Tibetaanse 
dames een welkome afwisseling te vormen met hun sobere kloostermaaltijden 
en iedereen was dan ook in opperbeste luim. Dit was eigenlijk gedurende het 
gehele ritueel zo. Vooral Yeshe Dorje deed met zijn opmerkingen iedereen 
telkens weer in een luid schaterlachen uitbarsten. Deze vrolijkheid stond echter 
niet in contrast met de serieuze aangelegenheid. Integendeel, het scheen me 
veeleer zo dat ze bijdroeg aan de helende werking van het ritueel. 

Om twee uur s'middags werd de draad van de ochtend weer opgepikt. De 
hele kamer was nu gevuld met familieleden, buren, vrienden en kennissen. Als 
laatste mocht ik naar binnen en kon nog net bij de deuropening gaan zitten. 
Verteld werd dat bij dit onderdeel van het ritueel niemand meer de kamer in of 
uit mocht nadat het was begonnen. Elektrische apparaten werden van het 
lichtnet gehaald en lampen werden uitgedaan. Tassen en kastdeuren dienden 
opengezet te worden, zodat er geen afgesloten ruimtes in het huis meer waren 
waar eventueel een geest zich in zou kunnen verbergen. Wel mocht ik met mijn 
op batterijen lopende walkman de gezangen opnemen. De moeder van het 
overleden kindje zat stilletjes vooraan op de grond voor Yeshe Dorje Rinpoche. 
Ze leek nog steeds in een shocktoestand. Dof staarde ze voor zich uit en tijdens 
het ritueel was al haar aandacht op Yeshe Dorje gericht. Haar jongste kindje had 
ze op schoot getrokken, het af en toe teder strelend. Ze bekommerde zich niet om 
al de andere aanwezigen. Jong en oud verkeerden in opgewonden stemming, 
luid door elkaar pratend voordat er begonnen werd en in gespannen afwachting 
over wat er komen zou gaan. Het werd langzaamaan stil toen we allemaal wat 
gewijd water te drinken kregen om onszelf te reinigen. 

De ngakpa's begonnen met een herhaling van het Chö-thema van de 
ochtend te zingen. Daarbij bespeelden ze net als s'morgens damaroe, bel en 
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dijbeentrompet. De meeslepende heroïsche zang zette de toon en de sfeer werd 
op ontroerende wijze devotioneel. Na deze ouverture hield Yeshe Dorje een 
korte toespraak, waarin hij het doel van het ritueel uitlegde, wat de mensen te 
wachten zou staan en hoe hun innerlijke houding hierbij diende te zijn om de 
heilzame werking volledig tot haar recht te laten komen. Karma Lhundup 
vertelde me dat het effect van de Dur gebaseerd is op het harmonische samenspel 
van de beoefenaars, de boeddha's en de overige aanwezigen. De hoofdpunten 
van Yeshe Dorje's toespraak werden voor me vertaald en omdat op hetzelfde 
moment in de Shedur, die ik later in het klooster meemaakte, ook door Yeshe 
Dorje een toespraak werd gehouden en die vanwege de aanwezige westerlingen 
volledig vertaald werd, kon ik opmaken dat hij in grote lijnen dezelfde dingen 
zei. 

Allereerst werd gevraagd om de laatste briefjes met namen en foto's van 
degenen, die men middels het ritueel wilde begunstigen naar voren door te 
geven. Namen en foto's van levenden en overledenen werden in aparte bakjes 
verzameld. Later sprak ik in Dharamsala een Nederlandse vrouw uit Den Haag, 
die ook een Shedur met Yeshe Dorje had meegemaakt. Ze vertelde me dat haar 
beste vriendin nu al achttien jaar met haar huwelijk zat te modderen. Opdat het 
ritueel een bijdrage zou mogen leveren bij het oplossen van haar problemen 
stopte de vrouw de naam van haar vriendin in het bakje. De ongelukkig 
getrouwde vrouw wist hier natuurlijk niets van. Drie weken later ontving de 
Haagse vrouw echter een brief uit Nederland van deze vriendin. Deze vertelde 
dat ze niet meer wist wat ze moest doen, want plotseling had tot haar schrik haar 
man haar verlaten! Dit bleek op de ochtend te zijn gebeurd nadat haar naam in 
het bakje bij de Shedur was beland. De Haagse vrouw legde een verband en was 
nu vertwijfeld of ze de naam van haar vriendin wel in het bakje had moeten 
stoppen. 

In zijn toespraak vertelde Yeshe Dorje dat de Dur een zeer diepzinnige 
ceremonie was, die vooral niet te licht opgevat diende te worden. Ook is zij 
buitengewoon moeilijk om door de meesters goed uitgevoerd te worden. Het 
vereist de uiterste concentratie en een enorm vertrouwen in de Boeddha, 
Dharma en Sangha. Ter inspiratie van de aanwezigen vertelde Yeshe Dorje dat 
de yogi geen vooropgezette ideeën heeft. Voor hem is er geen juiste tijd of plaats, 
maar hij is tevreden in wat voor soort omstandigheden hij zich ook moge 
bevinden. De Chö dient om gehechtheid te doorsnijden en aversie is een subtiele 
vorm van gehechtheid. Omdat we het meeste gehecht zijn aan ons lichaam, 
wordt dit als symbool van ego en het gehele fenomenologische bestaan geofferd 
aan de Drie Juwelen. Yeshe Dorje zei dat we ons dienden te bedenken dat we in 
dit lichaam te gast zijn als in een hotel. Op een gegeven ogenblik vertrek je weer. 
De yogi tracht middels dit symbolische offer van zijn lichaam het dualistische 
denken en de dualistische geest, die alles classificeert in dit is goed en dat is niet 
goed, te doorsnijden. Door de vijf vergiften in de vijf wijsheden te 
transformeren streeft hij naar het bereiken van een toestand van "equal taste" 
met alle voelende wezens. Ieder wezen is voor hem van gelijke waarde. 

Ook de aanwezigen die geen yogi's zijn, dienen tijdens het ritueel een zo'n 
breed mogelijke motivatie te hebben, want net zoals het zonlicht in de morgen 
haar stralen spontaan in alle richtingen verspreidt, zo kan de Dharma door deze 
ceremonie alle voelende wezens begunstigen. Men dient hierbij compassie op te 
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wekken door zich te bedenken dat alle voelende wezens net als jijzelf iedere dag 
weer lijden met hun lichaam, spraak en geest te verduren hebben. Yeshe Dorje 
stelde dat het voor het effect van deze Durceremonie van geen enkel belang is 
wat voor soort religie men aanhangt. Het belangrijkste is een goed, zuiver en 
vriendelijk hart te hebben en de wens met zich mee te dragen om alle voelende 
wezens te begunstigen. Met die motivatie in het hart is er geen enkele twijfel of 
het effect zal gunstig zijn, zelfs als men niet-religieus is'. Yeshe Dorje zei dat 
wanneer je een goed hart en de wens voelende wezens te begunstigen hebt, dan 
is dat religie. Tevens waarschuwde hij ervoor dat men door hetgeen wat men in 
de ceremonie te zien zou krijgen niet moest denken dat hier sprake zou zijn van 
een of andere vorm van bijgeloof: 

"The Shedur is a profound moving ceremony, that has its roots in 
the Buddhist scriptures. The point of the ceremony is to get rid of 
superstition, not to build them up". 

Hierna kondigde Yeshe Dorje aan dat er tijdens de ceremonie één van de 
ngakpa's met een grote zak, waarop een angstaanjagend soort demonskop stond, 
zou langskomen (kleurenblad 8). Afhankelijk van zijn stemming zou deze 
ngakpa de aanwezigen hiermee hard of zacht slaan. Op het moment dat men 
door de zak geraakt wordt, dient men zich voor te stellen dat alle negativiteit van 
lichaam, spraak en geest, alle ziektes, ongeluk, verdriet, frustraties, 
verwachtingen, hoop en angst uit ieder deel van dit en vorige levens in de zak 
worden gevangen, waardoor alle blokkades worden weggenomen. Men dient 
zich te beseffen dat alle, wat Tibetanen "namtok" noemen in de zak verdwijnen. 
Men raakt hierdoor van alle irritatie, achterdocht, overbodige gedachten, 
bijgeloof, wantrouwen, achterklap, vooroordelen, foutieve zienswijzen, kortom 
alle mogelijke vormen van negativiteit bevrijd. Om het effect hiervan te 
maximaliseren stelt men zich voor dat door de aanraking met de zak niet alleen 
de eigen karmische schuld, die men in de loop van vele levens in alle mogelijke 
zijnsvormen heeft opgebouwd, maar ook die van alle andere voelende wezens 
in het cyclische bestaan van samsara wordt weggenomen. Niet alleen de wezens 
van deze planeet kunnen hierdoor begunstigd worden, maar alle 
transmigrerende wezens van alle Universums en dimensies kan men hierbij 
betrekken. Aangeraden werd om een sterk vertrouwen in het hart te voelen, 
mentale offerandes aan de boeddha's te maken, krachtige gebeden te doen, en 
tevens de motivatie te hebben dat de invloed van de vijf vergiften gereduceerd 
moge worden en de wens te koesteren dat men zal kunnen werken voor het heil 
van alle voelende wezens, of deze nu leven of in het bardo rondzwerven. 

Verder vertelde Yeshe Dorje dat één van de doelen waarvoor de Shedur 
uitgevoerd wordt het tegengaan van interferenties van buitenaf is. Het dient om 
zwarte magie, die eventueel over de aanwezigen is uitgesproken af te weren en 
te neutraliseren. Hij merkte op dat reizigers in vreemde landen allerlei mensen 
ontmoeten van verschillende religies en met verschillende opvattingen en 
allerlei motivaties en dat het heel wel mogelijk is dat er zwarte magie over één 
van de aanwezigen is uitgesproken. Ook in Tibet kwam het wel voor dat er 
figuren waren die ingehuurd konden worden en hun psychische krachten 
misbruikten door voor geld het onheil over anderen af te roepen. De Shedur is 
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het type ceremonie dat je van dergelijke vervloekingen en zwarte magie 
bevrijdt. 

Ook zei hij dat er mensen aanwezig kunnnen zijn van wie pas geleden 
een dierbare naaste is overleden. Wanneer deze overledene veel van de 
nabestaande gehouden heeft en erg gehecht is aan de levenden, dan kan het zo 
zijn dat deze geest rond blijft hangen. Omdat de overleden geest zoveel van de 
nabestaanden houdt, kan het zo zijn dat deze de nabestaanden probeert te helpen 
en niet weg wil gaan. Dit voorkomt echter dat deze geesten hun eigen weg 
vinden. Door de Durceremonie worden zij van deze gehechtheid, die een 
obstakel op hun pad is, bevrijd. Yeshe Dorje Rinpoche zei dat de doden ons niet 
kunnen helpen, ook al zouden ze dat willen. Ze dienen hun eigen weg te gaan. 

Na iedereen nog eens aangespoord te hebben om een zo'n breed en puur 
mogelijke motivatie en een sterk vertrouwen in het hart te hebben, kon de 
uitdrijving beginnen. Nu werden een twintigtal wapens onder de aanwezigen 
uitgedeeld (kleurenblad 7). Hier zat van alles tussen, zoals ijzeren zwaarden, 
messen, bijlen, een pijl en boog, een khatvanga-staf en een schouderblad van een 
schaap. Ook ik zat op sommige dagen met iets dergelijks in mijn hand, gereed 
om zo mogelijk een bijdrage te kunnen leveren. Zou dit nu "participerende 
observatie" zijn, bedacht ik me. Iedereen zat onwennig en sommigen ook wat 
nerveus lacherig met de wapens in de handen. Het effect was echter een nog 
grotere betrokkenheid bij het gebeuren. Veel van deze wapens waren uitgerust 
met een vajra-handvat. Ik herkende ze uit de iconografie van het Vajrayana als 
de wapens die de toornige boeddhavormen soms in hun vele handen dragen. 

In tegenstelling tot de voorbereidende en afsluitende delen van de Shedur, 
werd er in deze cruciale passage geen gebruik gemaakt van de damaroetrommels. 
In plaats daarvan werd de grote nga-trommel met een stok bespeeld. De trom 
hing met touwen gespannen tussen de tafel en het plafond op schouderhoogte 
van de trommelaar vrij in de lucht. De "umtze" (leider van de gezangen) 
hi speelden nu een paar bub'chal bekkens. Hij zette aan door deze van langzaam 
naar sneller luid op elkaar te laten kletteren en de trom volgde met harde 
klappen (afb. 13). Wanneer dit dan tot een climax was opgebouwd begonnen de 
bellen te bellen en liet Yeshe Dorje een schedeltrommeltje ratelen. Alsof het nog 
niet genoeg was klonken hier bovenuit dan driemaal de vijf kanglings met hun 
hartverscheurende oproep aan de goden en demonen. Telkens wanneer dit 
gebeurde bleef mij weinig anders over dan mijn hart vast te houden en in 
uiterste waakzaamheid rechtop overeind te gaan zitten. Een aantal keren werd 
nu hetzelfde herhaald. Nadat de kanglings geklonken hadden, bleef het nog even 
stil voordat men in een snelle krachtige en dwingende recitatieve zang losbarstte, 
ritmisch ondersteund door zachte bekkens en een luide trom, die up-tempo 
speelden tot dit weer uitmondde in verwoestend harde slagen, de bekkens weer 
begonnen te stuiteren, de bellen te bellen, de schedeltrommel te ratelen en de 
kanglings hun gebrul deden horen. Het werd broeierig warm in de kamer en 
steeds donkerder omdat buiten zich dikke wolken samenpakten. De sfeer in de 
kamer werd intiem. Voorafgegaan door blauwe bliksemschichten en 
rommelende donder brak er een onweer los, dat gevolgd werd door kletterende 
regen. De ngakpa's werden hierdoor echter geïnspireerd om met nog meer 
overgave te zingen. 

Onderwijl zat Yeshe Dorje Rinpoche schijnbaar onbewogen in volledige 
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concentratie gezeten het ritueel te dirigeren. Hij gaf de assistent met de zak 
aanwijzingen wanneer en waar deze moest slaan. Soms moest deze dan ook 
ineens op de grond slaan of ergens tegen de muur van de kamer of in een open 
kast. De assistent had een koord van gevlochten mensen- en yakhaar 
omgehangen. Deze ngakpa blies luid op een scheidsrechterfluitje in zijn mond 
om zijn komst aan te kondigen en in een hoge mate van urgentie om de 
aandacht van de aanwezigen te vragen. Terwijl hij langs kwam ging het gezang 
en gedrum in snel tempo door. Het viel me op dat hij sommigen met de zak 
aaide en andere een flinke klap verkocht. Bij mij verschilde dit de een of de 
andere keer. De moeder van het kindje kreeg echter geen meppen met de zak. 
Deze aaide hij slechts zachtjes, zodat net de aanraking van de zak te voelen moet 
zijn geweest. De vader van het kindje was in de hoek van de kamer opgesteld en 
in de andere hoek stond een andere man. Zij kregen de opdracht om de één met 
een grote zwarte en de ander met een grote witte pruik wild in de lucht te 
schudden en zo de demonen te bewegen richting Yeshe Dorje Rinpoche te gaan. 

Deze zat kaarsrecht met vuurspuwende ogen op een bank, die met kussens 
voor hem was verhoogd. Als belangrijkste gast en vajra-meester diende hij iets 
hoger te zitten dan de rest. Zijn aanwezigheid vulde de hele kamer. Hoewel hij 
al op leeftijd was, een bril met dikke glazen droeg, van een gehoorapparaat was 
voorzien, zijn rechterarm in een mitella droeg en wanneer hij erge pijn aan zijn 
schouder had bij het lopen ondersteund moest worden, boezemde hij bij 
iedereen een dermate groot ontzag in dat de meeste Tibetanen slechts een 
vluchtige blik op hem durfde te werpen, als ware het dat Tröma Nagmo nu zelf 
was verschenen. Voor hem stond een klein altaartje. Op een luipaardvel stonden 
drie namaak mensenschedels met daarop een driehoekige ijzeren doos, die met 
een zwarte doek was afgedekt. Op dit offeraltaar, dat sterk aan de Chö-visualisatie 
doet denken, lag een driehoekig plateau met daarop een van deeg gekneed rood 
beschilderd mannetje, dat uitgebeeld was als een lijk dat met de knieën lag 
opgetrokken en zo vastgebonden (kleurenblad 8). Karma Lhundup vertelde me 
later dat dit deegpoppetje een symbool van het ego is en dat de driehoekige vorm 
van het altaar refereert aan het feit dat het hier een toornige handeling betreft.429 

In de doos zaten houten blokjes, waarop de namen van negen families 
van geesten stonden. Hoewel ik dit niet zeker weet, zouden dit de negen groepen 
van Sadak, of grondeigenaargeesten kunnen zijn. De blokjes werden in de zak 
gestopt voordat hiermee rondgegaan werd. In het geval van een uitdrijving bij 
een zieke worden om de blokjes dan nog een paar haren van de zieke gebonden. 
Aan Karma Lhundup vroeg ik later of hij ook wel eens met de zak rondging. Hij 
vertelde me dat dit inderdaad het geval was en dat het gebruik was dat diegene 
van de ngakpa's, van wie de geboortehoroscoop het meest met die van de door 
demonen geplaagde overeenkwam, met de zak langs ging. Beiden waren dan 
bijvoorbeeld in het jaar van het Schaap geboren. Op mijn vraag of hij de 
demonen kon zien en wist wanneer hij ze te pakken had, antwoordde hij dat 
alleen Yeshe Dorje Rinpoche ze zag en hem dan vertelde waar hij moest slaan. 
Daarna zei hij echter dat terwijl hij bezig was met de zak rond te gaan, hij deze 
soms zag opzwellen. Dit shockeerde mij zeer, want tijdens de ceremonie in het 
hotel vroeg ik me namelijk af wat er toch in die zak zat. De ene keer was hij plat, 
maar op andere momenten had ik hem bol zien staan alsof er iets in zat! 
Vreemd. 
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Nadat de assistent in de Dur met de zak was langs geweest en iedereen had 
aangeraakt, stortte hij de inhoud ervan terug in de driehoekige ijzeren doos van 
het offeraltaartje voor Yeshe Dorje Rinpoche. Deze zwaaide dan met zijn rituele 
phurba-dolk, waaraan een zwarte sjaal was gebonden en sprak de geesten in een 
solozang toe (kleurenblad 4):430 

"O ghost, hear me. 
I have power over your world. 
Hide in water and the White Dakini will seize you. 
Hide in earth and the Yelloiv Dakini will seize you. 
Hide in fire and the Red Dakini will seize you. 
Hide in air and the Green Dakini will seize you. 
Your time is neigh. 

My Vajra-hook, my Vajra-noose, my Vajra-chain and my Vajra-bell 
are coming at you. 

The winds of your fate are behind you and the smoke of delusion in front. 
Come, then, into this effigy prepared for you. 
Run east and the Mirror-Like Wisdom will reveil you. 
Run south and the Wisdom of Equality will hinder you. 
Run west and the All-Discriminating Wisdom will locate you. 
Run north and the All-Accomplishing Wisdom will overpower you. 
Come into this effigy, so attractive and safe". 4 :" 

Op deze wijze wordt de geest ertoe verleid in het beeldje van het 
c iegmannetje, dat bovenop de doos lag, te kruipen. De scene doet denken aan de 
beschrijvingen over het bardo in het Tibetaans-Dodenboek. Ook daar wordt 
beschreven hoe de geest van de overledene, wanneer hij de heldere lichten van 
de boeddha's niet als zijn ware natuur herkend heeft, voortgedreven wordt door 
de winden van zijn karma, terwijl voor hem de afgronden van onwetendheid, 
agressie en begeerte zich aftekenen. Dan kan hij niet anders dan voor de Heer 
van de Dood verschijnen, die hem meesleurt om in de spiegel van het karma te 
kijken en waarbij men de sensatie heeft in stukken te worden gescheurd. Er is 
geen ontsnappen aan de waarheid mogelijk, want zoals ook in het Tibetaans 
Dodenboek wordt beschreven, staan de dakini's aan de poorten van de mandala 
( igesteld met hun haak van liefdevolle vriendelijkheid, de lasso van compassie, 
de ketting van vreugde en de bel van gelijkmoedigheid.432 Het ego heeft geen 
verweer tegen de Vier Onmetelijkheden van bodhicitta en deze wapens van het 
mededogen. Karma Lhundup vertelde me het verhaal van een Durceremonie 
waarbij de vajra-meester vreselijk geïrriteerd raakte en kwaad werd, omdat hij de 
demonen maar niet te pakken kreeg. Naast hem zat een ngakpa, die heel rustig 
bleef. Deze zag toen de demon boven op het hoofd van de boze 
ceremoniemeester zitten te lachen. De demon zei tegen de rustige ngakpa dat 
zolang de vajra-meester aggressief was, deze hem niet te pakken kon krijgen, 
maar dat hij tegen compassie geen verweer had. Dan moest hij komen en was hij 
hulpeloos. "Just a story, but full of meaning", zei Karma Lhundup. 

Terwijl in de Chö wordt gevisualiseerd hoe alle negatieve krachten als 
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zwarte wolken in het als lijk geofferde lichaam worden opgenomen, wordt daar 
hier in de Shedur uiterlijk vorm aangegeven middels het ego-representerende 
deegpoppetje. Iets soortgelijks heb ik ook later meegemaakt bij een Chö-
ceremonie genaamd "Changbu Gyatso". Aan het begin hiervan kregen we 
allemaal een tsampabolletje waar we met onze rechterhand in moesten knijpen 
en met onze linker ringvinger een gat in moesten boren. Dit gaf dan een 
afbeelding te zien van de twaalf astrologische dierentekens en de zes werelden 
waarin we in de loop van onze vele levens geboren waren. Net als bij de 
aanraking met de zak in de Shedur moest men zich hierbij voorstellen dat alle 
negativiteit en alle karmische schuld van alle wezens in al hun levens in het 
deegbolletje verdwenen. Door deze 'changbu' langs het lichaam te strijken 
worden alle ziektes hierin opgenomen. De Chö werd dan uitgebreid met het 
werpen van deze deegbolletjes in het vuur, dat hoog oplaaide en wiens vonken 
de aanwezigen dan weer purificeerde. Aan de vernietiging van ego wordt zo 
symbolisch vorm gegeven door het als zondebok in de changbu te projecteren. 
Belangrijk is dat men daarbij het gevoel heeft dat het werkt. Om het geloof en de 
suggestie te versterken wordt daarom gebruik gemaakt van dergelijke uiterlijke 
middelen. Dit geldt ook voor de tsok offerrituelen, waarin de negativiteit 
voortkomend uit onwetendheid wordt geprojecteerd in van tsampadeeg 
gemaakte offercakes, genaamd torma's (kleurenblad 7). Torma betekent letterlijk 
"to throw away". Tsampa is het belangrijkste voedsel van de Tibetanen en over 
de oorsprong van dit gebruik van deeg als verleidingsmiddel en voer voor de 
demonen bestaat een mooie legende, die wel bijzonder van toepassing lijkt te 
zijn op de Durceremonie, die in het hotel in Dharamsala werd gehouden. 

At the time of Buddha Shakyamuni a ferocious Rakshasi lived in 
India, who had become the terror of the villages lying close to her dwelling 
as she used to kidnap and eat children. The villagers came to lay their 
grievance before Shakyamuni, who promised to help them. The sage 
went into meditation, and with his spiritual eye he saw the cave of the 
Rakshasi. Noticing that she had a child of her own, he waited for her to 
leave her abode, and when an auspicious moment came he entered her 
dwelling, took the child away, and hid it in his begging-bowl.The Rakshasi, 
not finding her child upon return, began to wail and cry and started to 
search the countryside trying to find the child again. After seven days of 
futile search she came to Shakyamuni's residence, to request his help. 
Shakyamuni asked her whether she felt pain in her heart on account of 
tliis loss, to which question the Rakshasi agreed, saying that she suffered 
indeed under extreme sorroivs and distress. The sage told her now that 
the same pain was suffered also by all those villagers whose children she 
had eaten.The Rakshasi, deeply ashamed, promised to give up her evil 
pursuits, if only her child would be returned to her. After binding her with 
a solemn oath to keep her promise, Shakyamuni produced to her greatest 
happiness the child from his begging-bowl. The Rakshasi then asked, on 
what she shoidd live from now on since the eating of human beings was 
prohibited to her, and Shakyamuni therefore ordered that each Buddhist 
monk should save, when taking his meal, a handful of dough for the 
Rakshasi. 4 3 3 
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Zoals ook de eigen emoties (agressie etc.) te purificeren en te 
transformeren zijn, blijkt uit dit verhaal opnieuw het Boeddhistische idee dat 
demonen niet onverbeterlijk slecht zijn, maar alleen geen idee hebben wat zij 
andere voelende wezens aandoen. Ook zij handelen uit onwetendheid en 
kennen het lijden. Compassie is het vaardige middel dat hen tot het inzicht kan 
brengen hun geconditioneerde gewoontepatronen te verlaten. Met dit doel 
worden de demonen ook gevangen in de Durceremonie. Telkens weer werd de 
zak uitgestort voor Yeshe Dorje en herhaalde hij de oproep aan de demonen het 
deegpoppetje binnen te gaan. Hij bestudeerde de houtjes aandachtig en zette op 
sommigen een kruisje. De andere houtjes werden weer in de zak gestopt en 
rondgegaan werd totdat Yeshe Dorje het voldoende achtte. Met zijn phurbadolk 
stak hij nu in het hart van het deegpoppetje en sneedt het vervolgens met een 
vajrames in stukken, gelijk in de Chö het eigen lichaam door Tröma Nagmo in 
stukken wordt gesneden. Zo worden op symbolische wijze de toegangspoorten 
waardoor de demonen de gekwetste mensen kunnen teisteren doorsneden. 

Het stuk gesneden poppetje werd nu geplaatst voor een afbeelding van een 
stupa (afb. 29), een Boeddhistisch symbool voor de verlichte geest. De meester 
zingt nu kalmerende woorden tot de geesten. Hij zegt hen niet bang te zijn, maar 
zich te verheugen in het feit dat de dagen waarin zij de mensen kwaad 
berokkende voorbij zijn en moedigt hen aan een visioen van een hemel in hun 
e.>est op te roepen. Nu wordt de demon door de meester langzaam door de 
verschillende nivo's van de stupa geloodst, waarbij hij telkens "PHAT" roept. 
Eerst door het vierkant van het element aarde, dan door de cirkel van water, de 
driehoek van vuur, de sikkelvorm van lucht, om de geesten vervolgens door de 
top van de stupa heen te schieten naar Sukavati, het Pure Land van 
Gelukzaligheid, waar de voormalige demon herboren wordt in een lotus, zodat 
het zich langzaam kan ontwikkelen in de wegen der goedheid en nimmer meer 
zijn verwoestende wraak op de mensheid zal uitoefenen.434 Karma Lhundup 
vertelde me dat Yeshe Dorje Rinpoche door deze phowa toe te passen het 
bewustzijn verhoogt van de demonen. Hij zei dat ze eigenlijk "very lucky" 

iren om zo iemand als Yeshe Dorje Rinpoche tegen te komen, want, terwijl 
gewone mensen er hard voor moesten werken, werden deze demonen zo in één 
klap tot een boeddha gemaakt.435 

Na dit gebeuren zongen de ngakpa's een aantal keren de mantra van 
Padmasambhava op die specifieke melodie, die geïnspireerd is op de vlucht van 
de gier. Hierna was het theepauze en trok de gehele familie zich weer terug, 
waarna de ngakpa's damaroe, kangling en bel weer oppakten voor afsluitende 
zang. Dit werd zo drie dagen lang herhaald en iedere keer werd er in de 
lunchpauze weer een nieuw poppetje gekneed. Op de derde dag vond er nog een 
uitbreiding van dit exorcismeritueel plaats, doordat naast het poppetje gebruik 
werd gemaakt van een hondenschedel om de geesten in te vangen. Karma 
Lhundup vertelde dat een kamelenschedel eigenlijk beter was, maar omdat deze 
niet voorhanden was, volstond de gevonden hondenschedel. Tijdens deze 
passage werd weer iets andere muziek gespeeld waarbij men gebruik maakte van 
silnyan-bekkens, de nga-trommel en de hobo-achtige gyaling (afb. 13). Ook dit 
had een cyclisch karakter. -Nadat de geesten in de hondenschedel gevangen 
waren, werden er briefjes met mantra's in gestopt en werd er om de schedel een 
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zwarte doek gedaan. Ze werd stevig dichtgeknoopt met vijfkleurig garen, 
waartussen puntige stokjes waren gestoken, zodat de demonen niet meer 
konden ontsnappen. Op de vierde dag zou de schedel begraven worden. 

Eerst vond op deze laatste dag echter nog een groot vuuroffer plaats. Op 
het dak van het hotel, precies op de plaats waaronder mijn kamer lag, werd een 
vierhoek van één bij één meter schoongemaakt, afgebakend en opgevuld met 
zand. Hierin werd met een passer en wit poeder een mandalapatroon getekend, 
waarbij gebruik gemaakt werd van een op papier getekend voorbeeld 
(kleurenblad 9). Het poeder werd gestrooid langs het regenboogkleurige koord dat 
aan het begin van de Shedur gebruik werd om de ngakpa's in een kring met het 
altaar en de lama te verbinden. Het moest allemaal precies volgens de regels 
plaatsvinden, waarover men druk discussieerde. In het met bakstenen 
afgebakende vierkant werden twee cirkels getekend met daarin weer een 
vierkant, daarin twee elkaar snijdende driehoeken met weer een cirkel erin en 
daarin een vierbladige lotus rond het middelste cirkeltje. Aan de poorten van de 
mandala werden vier sikkelvormige vajramessen getekend. Bovenop de 
tekening werd het hout gestapeld als twee in elkaar snijdende driehoeken. 
Rondom werden vlaggen opgesteld in de kleuren van de vijf boeddhafamilies, 
die de vijf wijsheden verbeelden. Aan de ene kant van de vuurofferplaats stelde 
de ngakpa's zich op, terwijl de familieleden aan de andere kant gingen zitten. Ze 
waren allen de hele ochtend bezig geweest met het klaarmaken van een grote 
hoeveelheid offerandes, die allemaal in het vuur zouden verdwijnen. Voor 
Yeshe Dorje Rinpoche was van een tafel een troon gemaakt, die tegenover het 
vuur tussen iedereen in stond (kleurenblad 9). Tegen de tafel was een golfplaat 
gezet met daarop een krijttekening van de berg Meru en de zon en de maan. Het 
geheel was overdekt met een grote op het dak van het hotel opgezette tent met 
één paal in het midden. 

Aan het begin van de ceremonie ging de vader van het overleden kindje 
naast Yeshe Dorje staan. Op diens teken ging de vader met een fakkel drie keer 
rechtsom de brandstapel lopen, waarna hij het aanstak. Daarna wierp Yeshe 
Dorje de stukken deegpoppetjes, de houtblokjes uit de zak, de briefjes met 
namen, de foto's en alle overige offerandes in het vuur (kleurenblad 9). Op deze 
wijze werd het exorcismeritueel verzegeld. Toen werden alle aanwezigen 
uitgenodigd om drie keer rond het hoog oplaaiende en knetterende vuur te 
lopen om zichzelf zo te purificeren van al het verzamelde negatieve karma. 
Hierna kreeg iedereen een stip van de as op het voorhoofd. Dit alles werd weer 
door de ngakpa's begeleid met gezang, damaroes, bellen en kanglings. Terwijl de 
zon nog scheen begon het nu heel even zachtjes te regenen en zelfs te hagelen. 
Iedereen ervaarde dit als een grote zegen en trok het in een direkt verband met 
de succesrijke werking van het door Yeshe Dorje uitgevoerde ritueel. Dergelijke 
regendruppels worden door de Tibetanen "zonnetranen" genoemd en aan de 
hagelstenen wordt een geneeskrachtige werking toegeschreven. Hoewel ik ze zelf 
niet gezien had, vroegen later op de dag mensen, die helemaal niet wisten dat de 
Durceremonie had plaatsgevonden, aan mij of ik ook die prachtige regenbogen 
aan de hemel had gezien. Tot slot werd er boter op het vuur gestrooid zodat dit 
nog lang bleef nasmeulen. 

In de veronderstelling verkerend dat het nu wel allemaal voorbij zou zijn, 
ging ik naar mijn kamer terug. Daar werd ik echter opgeschrikt door het 
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hernieuwd klinken van de muziek. Ik keek van het balkon naar beneden en was 
getuige van een demonenbegrafenis precies voor de ingangsdeur van het hotel. 
In het betonnen pad was een driehoekig graf uitgebikt (kleurenblad 9). Hierin 
werd door de vader van het kindje de omwikkelde hondenschedel geplaatst. Het 
was alsof hij nu na eerst het lichaam van zijn dochtertje verbrand te hebben, nu 
een stap verder ging in het accepteren van haar dood, alsof verdriet en 
schuldgevoelens begraven werden. Hierna ging Yeshe Dorje op het graf staan en 
riep de windhoeken aan. Vervolgens deden Yeshe Dorje, Karma Lhundup, de 
umtze en de assistent die met de zak was langsgegaan, nu met eikaars pinken en 
wijsvingers ineengehaakt onder begeleiding van muziek en gezang een 
rondedansje op het demonengraf. Daarna werd er een takkenbos opgelegd en na 
afloop werd het gat onmiddellijk door de baas van het hotel dichtgemetseld. De 
volgende dag was er nog slechts voor wie het wist iets van te zien. Verbaasd zag 
ik de nieuw binnenkomende touristen hieroverheen lopen. Ze hadden er geen 
idee van wat er zich onder hun voeten bevond. De ngakpa's trokken zich na de 
begrafenis nog één keer terug in de kamer van het huis om het ritueel op te 
dragen en slotgebeden te doen, waarin om een lang leven of een snelle 
hergeboorte van belangrijke lama's gevraagd werd. Hierna werd alles 
opgeruimd. 

s'Avonds kwam de hoteleigenaar op mijn deur kloppen, of hij mijn 
zaklamp mocht lenen. Ik liep met hem mee de trap naar het dak op. Daar 
bestudeerde hij aandachtig de asresten in de met golfplaten bedekte vuurplaats. 
Hij keek of hij misschien een gunstig teken zag, zoals bijvoorbeeld het 
verschijnen van een boeddhavorm of een zaadlettergreep in de as. Het werd me 
niet duidelijk of hij vond wat hij zocht. Alle Tibetanen verklaarde echter 
tegenover mij dat ze dachten dat het ritueel een groot succes was geweest. 

De volgende dag kreeg ik bezoek van een onthutste Kunga. Hij had van 
zijn laatste geld een flesje rum gekocht en besloten om dit samen met mij op te 
drinken, waarna hij vroeg of hij geld van me kon lenen. Deze Tibetaanse jongen 
woonde al vijftien jaar bij de familie en werkte in de goudsmederij van het 
hotel. Volgens hem was de Shedur ook gehouden omdat er teveel onderlinge 
jaloezie in de familie zou zijn. De hotelbaas was een zeer ambitieus zakenman 
en de familie opende in de tijd dat ik in India was nog twee nieuwe hotels in de 
stad. Kunga, die in het hotel in een soort kippehok woonde, stond echter al lang 
op gespannen voet met de hotelbaas. Op de dag na het ritueel was het tot een 
ontlading gekomen. Kunga had de moed opgevat om te zeggen wat hij ervan 
vond, er was ruzie ontstaan en de hotelbaas had hem uiteindelijk in het gezicht 
geslagen. Kunga besloot daarop zijn biezen te pakken. Aanvankelijk was ik totaal 
verbaasd over hoe een dergelijke ruzie na zo'n prachtig ritueel mogelijk was. 
Later begreep ik hier echter meer van. De werking van de Tantrische rituelen is 
niet zo dat alles daardoor zondermeer païs en vree wordt. Net als bij de meditatie 
kan in eerste instantie en ook uiteindelijk rust en kalmte van gemoed optreden. 
Daartussenin ligt echter een periode waarin als gevolg van de opgewekte energie 
allerlei zaken aan het daglicht kunnen treden, die voorheen verdrongen uit het 
bewustzijn waren. Het blootleggen van onderliggende spanningen kan conflikt 
en crisissituaties uitlokken, die wanneer opgelost tot een diepere vrede en 
harmonie kunnen leiden. Dit kan echter soms wel even duren en van meditatie 
wordt je dan ook lang niet altijd "rustiger". Vlak voor mijn vertrek uit India was 
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Kunga weer bij de familie ingetrokken. Hij had van zich afgebeten en was 
zichtbaar tevreden met de verbeterde positie in de huishouding die hij had 
afgedwongen. 

Het leven als een zelf-opgevoerd drama 

Tijdens de dagen dat de Durceremonie werd gehouden was mijn relatie 
met Karma Lhundup, die tot dan toe zeer goed was, in een ambivalent vaarwater 
terecht gekomen. Op de tweede dag had hij een Canadese jongeman 
meegenomen aan wie hij van alles over het ritueel vertelde, wat ikzelf graag 
wilde weten. Langzamerhand kreeg ik het gevoel dat ik over alles met Karma 
Lhundup kon praten, als het maar niet over de Shedur was. Aanvankelijk wist 
ik niet of mijn verbeelding me parten speelde, of dat er werkelijk van een 
ommekeer in zijn houding sprake was, noch waaraan dit zou liggen. Dit alles en 
dan ook nog de emotionele lading die het ritueel voor de familie had, maakte dat 
ik me af en toe wat ongemakkelijk voelde. Karma Lhundup had me gevraagd of 
ik geen foto's tijdens de ceremonie wilde nemen, maar toen familieleden dit zelf 
wel gingen doen en ik Karma Lhundup's aandacht probeerde te trekken en 
toestemming wilde vragen dit ook te doen, negeerde hij dit hoewel ik ervan 
overtuigd was dat hij me gezien had. Langzamerhand voelde ik me in een soort 
007-rol glijden. 

Ondanks dit gevoel slechts gedoogd te worden, werd mijn aanwezigheid 
ook wel grappig gevonden. Zo zei Yeshe Dorje Rinpoche bijvoorbeeld dat ik 
helemaal geen westerling was, maar een Tibetaan omdat ik niets van het 
gebeuren wilde missen en zo kwam de umtze belangstellend informeren naar de 
kwaliteit van de geluidsopnamen. Maar dat Karma Lhundup me niet verteld 
had dat er nog een demonenbegrafenis plaats zou vinden na het vuuroffer kon 
ik maar moeilijk verkroppen. Hij wist toch dat ik een onderzoek deed? Ik was 
helemaal hiervoor naar India gekomen en was er erg op gebrand dat het me zou 
lukken. Ik voelde irritatie opwellen over het feit dat er hier mensen waren, die 
allerlei dingen wisten die ik wilde weten en van wie ik afhankelijk was om me 
dat te vertellen. Even voelde ik me in het moeras van intermenselijke relaties 
en persoonlijke ambities wegzinken. 

Maar dan, waarom zou Karma Lhundup me überhaupt iets vertellen? 
Wat had hij eraan? Het was tenslotte slechts aan zijn vriendelijkheid te danken 
dat het nog wat met mijn onderzoek werd. Bovendien is het zo dat de finesses 
van Tantrische rituelen van oudsher voor oningewijden geheim gehouden 
worden en pas nu het voortbestaan van de Tibetaanse cultuur in gevaar is 
gekomen, wordt hier openlijker over gesproken. Dan was er natuurlijk ook nog 
de culturele kloof. Ondanks al mijn pogingen tot begrip en zelfs ook een 
spontaan soort intuïtieve herkenning, bekroop me toch ook af en toe een gevoel 
van vervreemding: "Wat gebeurde er hier toch allemaal?" In lange 
boswandelingen tijdens welke ik me verbaasde over de brutaliteit van de apen 
en de meesterlijke vliegkunst der adelaars, hervond ik mezelf dan weer. 

Vanaf het eerste moment dat ik Karma Lhundup (kleurenblad 7) 
ontmoette, had ik warme gevoelens voor hem gekoesterd en was dan ook 
vastbesloten te proberen datgene wat tussen ons stond uit de weg te helpen, 
onderzoek of niet. Na drie keer vragen had hij eindelijk toegestemd in een 
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nieuw interview. Toen ik bij zijn kamer in het klooster aankwam, zat hij te eten, 
maar schoof me onmiddellijk zijn soepbord toe met de medeling dat hij genoeg 
had en dat ik goed moest eten. Hij was weer een en al vriendelijkheid en 
vertoonde opnieuw dezelfde openhartigheid om al mijn vragen te 
beantwoorden, zoals hij dat ook bij het eerste gesprek gedaan had en zoals al uit 
mijn bespreking van de Shedur is gebleken. Na drie kwartier werd hij even 
weggeroepen en dat gaf me de gelegenheid mijn bandopname te controleren. Tot 
mijn schrik stond hier echter niets op! Zenuwachtig keek ik de machine na of ik 
iets fout had gedaan, maar ik kon niets vinden. Toen Karma Lhundup weer de 
kamer binnenkwam, deelde ik hem mijn ontzetting en ergernis mede. Nadat hij 
gevraagd had of de batterijen het wel deden zei hij kalm: "Die dingen gebeuren 
soms. Dan neemt iemand een foto en staat er niets op". Verhalen over yogi's en 
lama's, waarbij het nog nooit gelukt is om ze op de beeldplaat te vangen 
spookten door mijn hoofd.436 

Tevens was dit echter de gelegenheid om aan Karma Lhundup te vragen 
of hij het moeilijk vond om met mij te praten. Hij beaamde dit en zei dat hij 
inderdaad geprobeerd had me te ontlopen. Het zou niet goed zijn voor zijn 
karma en dat van zijn lama, waarvan hij orale transmissie had gehad, als hij mij 
dingen zou vertellen die niet aan oningewijden verteld mochten worden. Door 
zijn enthousiasme voor de Dharma en de dingen waar ik vol belangstelling naar 
vroeg, was hij bang voor "slips of the tongue". De Canadese jongen had hij wel 
in vertrouwen durven nemen, omdat deze reeds was begonnen met de 
voorbereidende oefeningen (ngöndro) en ik (toen nog) niet. Daar ik echter een 
Chö-damaroe had gekocht en deze Karma Lhundup had laten zien, had hij wat 
meer vertrouwen in me gekregen met het idee dat ik me misschien nog wel eens 
zou laten inwijden en daarom besloten toch met me te praten. Ik besefte dat er 

oor Karma Lhundup sprake moest zijn van een conflikt tussen enerzijds de 
bodhisattva-gelofte uit het Mahayana, waarvoor geldt dat men iedereen die 
oprecht geïnteresseerd is in de Dharma zo goed mogelijk antwoord dient te 
geven, en de Tantrische gelofte van geheimhouding over hetgeen waarin men is 
ingewijd. Opgelucht en blij nu alles uit te kunnen praten, maar ook onthutst 
over het feit dat mijn vermoedens juist waren gebleken, vroeg ik hem of hij spijt 
had van bepaalde dingen die hij me verteld had en liever niet zou hebben dat ik 
daar over zou schrijven. Hij zei dat dit niet het geval was, maar vertalingen van 
Chö-teksten wilde hij niet geven. "You have to respect this, it's very powerful", 
zei hij. En voegde eraan toe dat het betekenis voor de mensen moet hebben, 
anders worden ze misschien ziek en verliest het ritueel zijn kracht. Om eerder 
genoemde redenen heb ik echter toch besloten de Chö-teksten, die ik later wel 
kon bestuderen, hier te bespreken. Deze waren immers reeds eerder, zij het soms 
in enigzins verbasterde vorm, gepubliceerd. 

De hele sfeer van de Durceremonie had me dermate aangegrepen, dat ik 
die avond me afvroeg of het feit dat mijn walkman niet meer werkte te maken 
had met de twijfels die Karma Lhundup en ik koesterden over de juistheid van 
ons gesprek. Ik trok mijn motivatie in twijfel en onderzocht of deze eigenlijk wel 
zuiver was. Ik ben van mening dat niet alles rationeel te verklaren is en dat 
pogingen daartoe soms een blokkade kunnen vormen, waarmee men zich 
afschermt van de wonderlijke krachten die in het universum werkzaam zijn. 
Maar wanneer je je open wil stellen voor niet-rationele verklaringen bestaat er 
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altijd weer het gevaar dat je jezelf vreselijk voor de gek houdt. Het is mijn 
ervaring dat veel gebeurtenissen zich op meerdere paralelle nivo's laten 
interpreteren; rationeel met ruimte voor zoiets als het toeval, of magisch, 
waarbij men oog heeft voor de synchronisiteit van een curieuse samenloop van 
omstandigheden, datgene wat Jung "betekenisvol toeval" noemde. Al naar 
gelang mijn behoefte aan nuchterheid of poëzie schakel ik in het dagelijks leven 
van het ene naar het andere nivo om, of laat ze gewoon naast elkaar bestaan. 
Eigenlijk is het zo dat hoe meer men zich inlaat met mystiek, deste nuchterder 
men dient te zijn. Dit valt ook op bij de lama's en ngakpa's. Ondanks de 
uitspraken die zij af en toe doen, waarbij men in eerste instantie met de rationele 
pet niet bij kan en die het hele beeld dat je van de wereld hebt soms volledig op 
zijn kop zetten, zijn dit verre van "zweverige figuren". Voor alles lijken zij een 
bijzonder pragmatische houding te hebben. Dit blijkt onmiddellijk uit hun 
ongekunstelde aanwezigheid en wanneer men eenmaal iets van het Tantrische 
transformatiebeginsel begrepen heeft, blijkt dit eigenlijk ook uit de dingen die zij 
zeggen, hoewel die aanvankelijk misschien wat vreemd in de oren klinken. 

Na afloop van het gesprek met Karma Lhundup moest ik concluderen dat 
ik waarschijnlijk gewoon mijn microfoontje tijdens het vuuroffer had laten 
vallen en het contactje los was gaan zitten, want het bleek dat deze nog slechts 
opnam als ik hem half in het opnameapparaat stak. Gelukkig kon ik me goed 
herinneren wat er gezegd was en alles na afloop uitschrijven. Het voorval had 
echter een opening gecreëerd in onze relatie en nadat de vervreemding was 
weggenomen, was ons contact intiemer dan daarvoor. Karma Lhundup vertelde 
me dat zijn ouders uit Tibet waren gekomen en dat zijn vader ook een ngakpa 
was. Van hem had hij een bel van meteoriet ijzer gekregen en zijn vader had 
hem op het hart gedrukt deze nog voor geen honderdduizend roepies te 
verkopen. Karma Lhundup was zelf in Mustang in Nepal geboren en noemde 
zich half Tibetaan/ half Nepalees. Zijn vaders vader was ook een ngakpa en zijn 
moeder beoefende ook de Chö. Meerdere keren had ze in haar leven in retraite 
Machig Labdrön's Chö beoefend. Na haar dood had ze twee dagen in samadhi-
meditatie gezeten en toen zag iedereen dat ze al die tijd een verborgen yogini was 
geweest. Karma deed zelf aanvankelijk een opleiding als medisch-laborant in 
Delhi. Na twee jaar, hij was toen vijfentwintig, vroeg zijn vader hem of hij geen 
ngakpa wilde worden, daar er niet veel jongeren meer beoefenden. Karma dacht 
er een paar dagen over na, en besloot toen om die reden met zijn studie te 
stoppen en ngakpa te worden. Daar zijn vader als chöpa Yeshe Dorje Rinpoche 
goed kende was er een plaatsje vrij voor hem in het klooster in Dharamsala. 
Toen ik Karma Lhundup voor de eerste keer ontmoette was hij drieëndertig en 
hij vertelde me dat hij twee maanden daarvoor de in de Nyingma- en 
Kagyutraditie gebruikelijk eenzame retraite had afgerond. Deze duurt drie jaar, 
drie maanden en drie weken. Gedurende deze tijd beoefende hij viermaal daags 
de Chö. Hij vertelde dat het goede van zo'n eenzame retraite is, dat als je met 
anderen bent je je aan hen gaat ergeren en als je alleen bent je je alleen aan jezelf 
kan ergeren. Dit is goed, want over het algemeen koesteren we onszelf teveel. Hij 
zei dat zelf-kritiek goed is, maar ook dat je ook van je zelf-kritiek kan gaan 
houden. Het is dan eigenlijk alleen maar een middel om het ego in stand te 
houden in plaats van het door te prikken. Of je jezelf nu de hemel inprijst of de 
grond inboort, vanuit het absolute gezichtpunt komt dit uiteindelijk op hetzelfde 
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neer. 
Op mijn vraag wat hij nu precies van deze retraite geleerd had, zei hij dat 

hij tot de realisatie was gekomen dat "life is a self-enacted drama". Dit hele leven 
met al zijn emoties zag hij als een zelf-verzonnen drama dat vanzelf weer 
overgaat. Nu kon hij lachen om zichzelf. Telkens proberen we de dood te 
ontlopen en doen daarvoor allerlei dingen. Maar, zo zei hij, we kunnen de dood 
slechts overwinnen door de angst voor de dood te overwinnen, ons lichaam 
sterft toch. Hij maakte een vergelijking waarbij hij stelde dat het leven als 
honderd roepies is en wanneer je naar de markt gaat, zijn die snel op. De 
herinnering aan mijn droom over honderd roepies en het feit dat ik dit bedrag 
bij de Durceremonie had geofferd, kwam in me op. Had ik door deze daad met 
mijn hele leven betaald? Karma Lhundup zei onderwijl dat hij nu drieëndertig 
was en grapte dat hij al drieëndertig roepies had uitgegeven. Hij zei dat het 
ritueel gebruik van schedels en botten diende als contemplatie op de 
vergankelijkheid en de dood. Het spoort aan om geen tijd te verliezen, maar om 
de Dharma te gaan beoefenen. Dat er nu ook westerlingen de Chö doen, vond hij 
een goede zaak, want dit is een snelle weg en men heeft weinig tijd. Hij 
vertrouwde me toe dat hij soms niet kon slapen, omdat hij dan bang was dat hij 
in zijn slaap zou sterven. Hij zei dat hij zo nieuwsgierig was dat hij dit wel wilde 
meemaken en ervaren wilde hoe het was. Hier moest hij hard om lachen. 

Ook zei hij dat hij in het donker wel eens bang was, omdat hij zich dan 
allerlei geesten verbeeldde. Daarbij zei hij dat negatieve krachten projecties van 
onszelf zijn, of doden die plaaggeesten worden en door hun agressie slecht 
karma verzamelen en daarom niet herboren kunnen worden. Ook de dakini's 
zijn creaties van onszelf. "Because consciousness is like the sky, we call them sky-
goërs". Het uitbannen van negatieve krachten is in feite het doorsnijden van het 
ego. In werkelijkheid zijn er geen positieve of negatieve krachten, maar zijn ze 
allemaal hetzelfde. Hij wees erop dat er vele nivo's zijn om geesten uit te 
bannen. Als we ze niet de eerste of de tweede dag krijgen, dan krijgen we ze wel 
de derde dag, zei hij. Normaal laten de demonen zich echter niet sommeren, 
daar is een buitengewoon krachtige persoonlijkheid voor nodig. Het gevaar is dat 
wanneer de lama ze niet doodt, dat hij dan door de demonen gedood wordt. 
Yeshe Dorje Rinpoche heeft tien jaar eenzame retraite gedaan en is door zijn 
moed en kracht in staat de demonen te vernietigen. Door middel van de phowa 
verhoogt hij hun bewustzijn en maakt ze tot boeddha's. Met zijn compassie 
bevrijdt hij hen uit hun geconditioneerde bestaan. 

"De hele Durceremonie gebeurt door de geest van de lama", zei Karma 
Lhundup. "Alle uiterlijke parafernalia van wapens en poppetjes zijn er om de 
familie te imponeren. Ze moeten erin geloven, dan zuiveren ze zichzelf. Hier 
gaat het om. Daarom is de samenwerking tussen de aanwezigen belangrijk. De 
uitdrijving gebeurt niet met de wapens, maar met de geest. We weten niet hoe 
het werkt, maar als er kracht is, is het goed. Als het werkt, is het goed. Wanneer 
iets werkt, dan vraag je je niet af waarom", zei hij. Hij noemde het kinderspel, 
maar zei dat er toch ook echt krachten worden uitgebannen. Ook de Dalai Lama 
refereerde met betrekking tot Tantra aan een kinderspel: 

Meditating on oneself as having the devine body of a deity seems to 
be childish play, like telling a story to a child to stimulate his imagination. 
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However in conjunction with the view on emptiness, altruistic 
motivation, and knowledge of its purpose, it's a very important 
psychological training... viewing one's body in the form of a deity, 
generating the pride of being a deity, temporarily performing the activities 
of purification and so forth [including the fierce activities of destruction 
carried out in certain wrathful rituals], and ultimately achieving 
Buddhahood. 4 " 

Karma Lhundup refereerde aan een kinderspel "because we imagine 
things that are not there and then become real and dissolve again like a dream". 
Het doel hiervan is om materiële objecten, zoals tafels, ook te zien zoals in een 
droom, zei hij. Wanneer de Tantrische visualisaties net zo werkelijk worden 
ervaren als de waarneming van de zintuiglijke wereld, dan beseffen we dat we de 
zintuiglijk waarneembare materiële wereld ook met de geest hebben geschapen 
en kunnen we haar ook laten oplossen en ultieme bevrijding bereiken. Gezegd 
wordt dat sommige yogi's door de transformatie van hun lichaam, spraak en 
geest van de essentie van de elementen kunnen leven. Ze eten stenen en leven 
letterlijk van de wind. Van de grote meester Padmasambhava wordt zelfs 
beweert dat hij een "body of transference" heeft bereikt, waarmee hij naar 
believen in de materiële wereld kan verschijnen en er weer uit verdwijnen, 
zoals hij indertijd ook uit Tibet is verdwenen. 

Karma Lhundup besloot het gesprek met nog eens te zeggen dat in de basis 
het leven heel simpel is. Het gras is groen en het regent als het regent. Normaal 
gaat men van simpel naar complex, maar bij Tantra van complexiteit naar 
eenvoud. "We are already Buddha, but somehow we forgot". De oorzaak hiervan 
zijn obscuraties en onwetendheid. Het bewustzijn van de dood spoort aan niet te 
treuzelen, maar onmiddellijk te beginnen met het beoefenen van de Dharma. 
Hij zei dat ik gerust nog eens terug kon komen wanneer ik nog wat wilde 
vragen, maar eerst zou hij tien dagen naar Delhi gaan om familie te bezoeken. 
Ook maakte hij me attent op de Chö-vieringen die in het klooster gehouden 
zouden worden. Vlak voor zijn vertrek kwam ik hem in een vrolijke sfeer op 
straat nog tegen, waaruit bleek dat de spanningen tussen ons volledig verdwenen 
waren, tk wist toen nog niet dat het zes jaar zou duren voor ik hem weer zou 
zien. 

Over de werking van rituele geneeswijzen 

In de weken hierna had ik wat tijd om na te denken en de dingen op me 
in te laten werken. Ik werd dan ook prompt ziek. De lessen van de Dalai Lama, 
de initiatie in de mandala van Chenrezig, de ontmoeting met Karma Lhundup! 
het bijwonen van de Durceremonie, het volgen van lessen van Lati Rinpoche 
over het bodhisattvapad en het laatste gesprek met Karma Lhundup hadden me 
erg aangegrepen en ik was volledig uitgeput. Karma Lhundup had gezegd dat 
wanneer een ritueel werkt, dan vragen we ons niet af waarom het werkt. Dat is 
nu juist een vraag die in de wetenschap wel gesteld wordt, die eindeloze 
waarom-vraag. De gedachte aan etnopsychiatrische theorieën spookten door 
mijn hoofd en met name Levi Strauss' artikel over de effectiviteit van symbolen 
bij sjamanistische geneeswijzen kwam hierbij in me op.438 
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Hierin stelt hij ondermeer dat een sjamaan een zieke kan genezen door 
deze in het ritueel middels een mythe een taal aan te reiken, waardoor voor hem 
onbegrijpelijke ervaringen in een cultureel kader betekenis krijgen, zodat 
daardoor mogelijk een psycho-fysiologisch proces van ontlading op gang gebracht 
kan worden. Volgens hem berust de effectiviteit van symbolen op hun 
eigenschap om, wat hij homologe strukturen noemt, zoals organische processen, 
onbewuste emotionele conflicten en bewuste gedachten, met elkaar te integreren. 
Door de eenheid van mythe en handeling in het genezingsritueel, waaraan door 
de genezer, de zieke en de gezonde leden van de sociale groep wordt 
deelgenomen, wordt via het symboliserend vermogen van de patiënt ingespeeld 
op zijn onbewuste en een catharsis bij hem uitgelokt. Lévi-Strauss stelt dat zowel 
psycho-fysiologische als psycho-sociale aspekten van het ritueel voor de 
effectiviteit hiervan van belang zijn. De pijn en angst van de zieke wordt door de 
^roep en de genezer serieus genomen en de basis van de vervreemding van 
zichzelf en zijn omgeving worden weggenomen als de zieke een op 
gemeenschappelijke symbolen berustende verklaring voor zijn traumatische 
ervaring krijgt aangereikt. Hierdoor wordt de mogelijkheid tot communicatie 
tussen individu en groep, alswel als tussen bewuste en onbewuste processen 
waarin de symbolische handelingen hun emotionele weerklank vinden, 
hersteld. Vervreemdende elementen zoals pijn kunnen dan in een betekenisvol 
geheel worden opgenomen en Boeddhisten zouden zeggen getransformeerd 
worden. 

Ook in de Durceremonie wordt gebruik gemaakt van symbolische 
handelingen in het bijzijn van de sociale groep, zodat voor de ouders wier 
dochtertje hun ontvallen is, dit traumatiserende voorval beter accepteerbaar 
gemaakt wordt. Opvallend is dat de aanwezigen zoveel mogelijk bij de rituele 
handelingen betrokken werden. Daarnaast wees Yeshe Dorje op de realiteit van 
de dood, die nu eenmaal vroeg of laat voor iedereen komt en die geaccepteerd 
dient te worden. Het aanwijzen van demonische krachten als oorzaak voor de 
plotselinge dood refereert aan een gemeenschappelijk begrippenkader dat 
Tibetanen hieromtrent hebben. De eventuele schuldvraag wordt hiermee 
verlegd van de ouders of het kindje naar iets dat buiten henzelf ligt, de 
demonen. Daarnaast werd echter gewezen op de relatie die er bestaat tussen deze 
krachten van buiten en de innerlijke werking der motivatie en emoties. 
Gewezen werd op de manier hoe men zich innerlijk kan beschermen tegen de 
negativiteit van buitenaf door deze in de eigen psyche aan te pakken middels 
gebeden, vertrouwen in de boeddha's en de bodhicitta-motivatie. De demonen 
worden daarbij niet afgeschilderd als iets waar men zijn agressie en woede 
opricht over het mogelijk als zijnde onrechtvaardig ervaren aangedane leed, 
maar als wezens die onze compassie verdienen. Dit reikt een stimulant voor het 
positieve aan en vormt de beste bescherming tegen mogelijk verder onheil van 
de demonische krachten. Deze werden vervolgens aangepakt door Yeshe Dorje 
Rinpoche, die door zijn uitstraling en reputatie geldt als representant van de 
Boeddha en als iemand die in de gemeenschap bekend staat dat hij dat kan. De 
wijze waarop hij de demonen tot boeddha's transformeerde kan gezien worden 
als analoog aan de wijze waarop hij de familieleden stimuleerde om zich door 
het tragische voorval tot een dieper religieus bewustzijn en een leven van 
mededogen te inspireren. Door het hart te openen stuit de ontwaakte liefde op 
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het lijden en transformeert dit zich tot compassie. Door dit opwellen van 
mededogen voor zichzelf en anderen geneest men zich uiteindelijk zelf. 

Ondertussen was de hele aankleding van het ritueel erop gericht iedereen 
het gevoel te geven dat er ook daadwerkelijk krachten werden uitgedreven. De 
muziek, de wapens, de zak, het poppetje, het vuuroffer, de begrafenis en 
natuurlijk de tekst van het gezang suggereerden dit. Karma Lhundup sprak 
enerzijds over een kinderspel, waarbij de uiterlijke symboliek enkel diende om 
de familie te imponeren en ze het gevoel te geven dat er iets gebeurde. Hij zei 
echter ook dat alles in feite door de geestkracht van de lama gebeurde en meende 
dat er hierdoor ook werkelijk krachten worden uitgebannen en getransformeerd. 
En had niet ook ik de demonenzak zien opzwellen, terwijl ik toen in het geheel 
niet kon weten dat Karma Lhundup dit later als een teken dat er demonen in de 
zak gevangen waren zou noemen, zonder daarbij van mijn observatie op de 
hoogte te zijn? Was ik het slachtoffer geworden van een door de suggestieve 
sfeer veroorzaakte hallucinatie? Of zou het dan toch mogelijk zijn dat er hier 
werkelijk energetische krachten werden uitgedreven, die op een gegeven 
ogenblik ook voor mij visueel vorm aannamen? De scepticus in me probeert me 
ervan te overtuigen dat het misschien wel een soort luchtbel is geweest. Maar 
dan, dit is nu weer precies de omschrijving die in de Vier Gedachten uit de 
Ngöndro gegeven wordt bij de contemplatie op de vergankelijkheid: 

The life of beings is like a bubble. 
Death comes without warning. 
This body will be a corpse. 4-19 

Bij mijn pogingen tot een rationele analyse van het Tibetaans Boeddhisme 
bots ik telkens weer aan tegen dat "het is er wel en het is er niet, noch is het er 
wel en is het er niet", alsof geen enkel standpunt het ware is en het verstand 
uiteindelijk altijd in het ongewisse blijft. Het lijkt erop alsof juist deze 
conceptuele ambivalentie de weg openbreekt uit starre definiëringen naar een 
open bewustzijn, waarin een direkt intuitief weten met het hart in plaats van 
een in het hoofd gedragen op rationele concepten gebaseerd dogmatisme regeert. 
Zoals gezegd wordt in de "dwaze wijsheid-traditie" juist van deze conceptuele 
verwarring door de meesters bewust gebruik gemaakt om hun leerlingen een 
introduktie tot de natuur van de geest te geven. Uiteindelijk rest altijd een 
mysterie dat slechts kenbaar is door het direkt te ervaren zonder bemiddeling 
van een interpreterend subject. Zei Lévi-Strauss trouwens ook niet zelf in zijn 
autobiografische "Trieste der Tropen": 

"Wat heb ik anders geleerd van de meesters naar wie ik geluisterd, 
van de filosofen die ik gelezen, van de samenlevingen die ik bezocht heb, 
ja zelfs van de wetenschap waar het Westen zo trots op is, wat heb ik er 
anders van geleerd dan brokstukken, die aan elkaar gepast, de meditatie 
van de Wijze aan de voet van de boom tot resultaat hebben?" 4 4 0 

Onmiskenbaar was in ieder geval het feit dat de in Dharamsala gehouden 
Durceremonie voor deze Tibetaanse familie de werking van een rouwritueel 
had. Een na de crematie extra gehouden overgangsritueel om het oude los te 
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laten en het nieuwe met vrede in het hart te verwelkomen. Daarbij was het 
opvallend dat in het ritueel gesproken werd over de gehechtheid van de 
overledene aan de overlevenden in plaats van andersom. Alsof Yeshe Dorje 
Rinpoche tegen de ouders zei, dat je kindje nu is overleden wil niet zeggen dat ze 
niet meer van je houdt, maar ik zorg er nu voor dat ze jullie loslaat, omdat het 
het beste voor iedereen is dat ze nu haar eigen weg gaat. Alsof hij de 
overlevenden daarmee de spiegel, die de dood voor het leven is, voorhield en 
eigenlijk tegen de ouders zei dat, nu jullie kindje dood is, kan je nog steeds van 
haar houden, maar het is het beste voor iedereen dat jullie je gehechtheid aan 
haar loslaten en verdergaan met jullie eigen leven. De doden kunnen de 
levenden niet helpen, ook al zouden ze dit willen, maar in het Tibetaans 
Boeddhisme kunnen de levenden de doden wel helpen door bijvoorbeeld niet 
gehecht aan hen te blijven, maar wierook te offeren en te bidden dat ze een 
voorspoedige weg in het bardo en een gunstige hergeboorte zullen vinden. 

Ngakpa Yeshe Dorje Rinpoche 

Toen ik na mijn ziekte en de heftige emoties van de Durceremonie weer 
op de been was, kon ik verschillende rituelen in het Chö-klooster van de 
Nyingmapa's bijwonen. Hoewel ik niet in het klooster zelf woonde, heb ik er 
toch hele dagen doorgebracht en kreeg zo een indruk van het leven daar. De 
typische Nyingma-sfeer, die door Sogyal Rinpoche als "informal mind, formal 
practice" wordt gekenschetst, beheerste ook het leven daar. Mannen en vrouwen 
leefden hier samen en deden samen de beoefening, hetgeen bij de célibataire 
Gelugpa's niet of slechts bij hoge uitzondering voorkomt. Tot de markante 
figuren in het klooster behoorde ook de kok en zijn vrouw. Niet alleen door de 
volkomen vervulling die zij haalden uit het dienen van de inwendige mens der 
aanwezigen, maar ook door de prachtige boerenblos op de wangen van de vrouw 
en vooral de ongedwongen vanzelfsprekendheid waarmee een gigantische 
pijker het lange haar van de man in een knot gebonden hield. Alles draaide ook 

hier om de figuur van Yeshe Dorje Rinpoche, Chö- en Dzogchenmeester, exorcist 
en de officiële regenmaker van de Dalai Lama en de Tibetaanse regering in 
ballingschap. Het klooster was tegen zijn huis aangebouwd, waarin hij met 
vrouw en dochtertje woonde (kleurenblad 2, 3 en 8). Voor ik India zou verlaten 
wilde ik in ieder geval nog proberen met hem een gesprek te voeren. 

Dit was echter nog niet zo eenvoudig. Door zijn drukke bezigheden als 
kloosterabt was hij vaak bezet. Er deden vele mensen een beroep op hem. 
Bovendien verkeerde hij op dat moment in een slechte gezondheid, zodat hij 
tijdens de rituelen vaak alleen de noodzakelijkste en belangrijkste handelingen 
verrichtte en voor de rest van de tijd slechts zijn mantel aanwezig was. Ik 
bemerkte dat de mensen in zijn omgeving er zorg voor droegen dat hij zoveel 
mogelijk rust nam en zo weinig mogelijk gestoord zou worden. Het bleek dat hij 
op het punt stond om naar de Verenigde Staten te vertrekken om aldaar aan zijn 
schouder geopereerd te worden. Karma Lhundup had me verteld dat hij ook 
daar de Durceremonie veelvuldig uitvoerde en mensen van ziektes en 
krankzinnigheid genas. Wanneer hij inderdaad in staat zou zijn om middels de 
Chö en de Shedur westerlingen te genezen van hun kwalen, dan zou dit 
betekenen dat het voor het effect van het ritueel er inderdaad niet toe doet of 
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men nu Boeddhist of religieus is of niet, maar dat enkel de bodhicitta-motivatie 
om alle voelende wezens te begunstigen in combinatie met de geestkracht van 
Yeshe Dorje Rinpoche hiervoor voldoende is. Of het zou zo moeten zijn dat de 
Tibetaans Boeddhistische symboliek als het ware door deze westerlingen 
geadopteerd wordt en daarmee een gedeelde taal wordt, die dan universele 
proporties lijkt te krijgen omdat mensen uit verschillende culturen zichzelf 
hierin herkennen en haar kunnen verstaan. 

Wat mij persoonlijk betreft, lijkt me dit laatste in ieder geval heel wel 
mogelijk. Bij vele Westerse Boeddhisten die ik in de loop der jaren heb leren 
kennen, lijkt de culturele vormentaal van het Tibetaans Boeddhisme te kunnen 
refereren aan een universele en archaïsche inhoud, die ook bij Westerlingen in 
staat is om verdrongen emoties los te maken en een proces van heelwording op 
gang te brengen. Dit alles af te doen als suggestie of het romantisch dwepen met 
oosterse mystiek is echt te gemakkelijk. Het handelt hier om zeer wezenlijke 
behoeftes en door hun kennismaking met het Boeddhisme is inmiddels ook het 
leven van vele westerlingen op ingrijpende wijze getransformeerd en psychisch, 
emotioneel en spiritueel bevredigender geworden. Het feit dat er van Sogyal 
Rinpoche's "The Tibetan Book of Living and Dying", dat toch zo'n ruim 
vierhonderd pagina's beslaat, in vijf jaar tijd reeds een miljoen exemplaren zijn 
verkocht, en dat hij zelfs op het sterfbed geschreven dankbrieven ontvangt, 
illustreert dit wel genoeg. Het lijkt me dat wanneer men ietwat vertrouwd raakt 
met de in de Indiase en Tibetaanse cultuur ontstane symboliek van het Tantrisch 
Boeddhisme, deze heel wel in staat is om de universele thematiek hiervan ook 
te communiceren aan mensen die in een Westerse cultuur zijn opgevoed. 

Naast de uiterlijke obstakels die ik ondervond om een gesprek met Yeshe 
Dorje te krijgen, waren er dan ook nog de innerlijke. Ik bespeurde bij mijzelf een 
vreemd soort angst om deze wonderlijke man te benaderen. Hij was in een 
mengeling van norsheid en vrolijke zachtmoedigheid getooid met een aura van 
onvoorspelbaarheid en in de ogen van velen een "dwaze wijsheidsmeester". De 
ontmoeting met deze man, die als typische ngakpa altijd een grote zilveren koker 
met mantra's op de kruin van zijn hoofd in zijn haar droeg, was voor mij een 
schok. Jarenlang had ik genoten van de humor die uit de verhalen over 
zonderlinge wijzen uit het oosten sprak. Mijn universitaire opleiding, waarbij ik 
geïnspireerd was geraakt door de vaak maar al te terechte ideologiekritiek, had 
me deze verhalen naar het gebied van de romantiek doen verwijzen. Leuk, maar 
sterk aangedikt of geheel verzonnen door hun auteurs om middels metaforen 
een bepaald inzicht over te dragen. Het onorthodoxe gedrag van Yeshe Dorje leek 
echter deze traditie in levende lijve te belichamen. Voor mij was het ineens alsof 
er dan toch werkelijk tovenaars en wijzen, die de mysteries van het universum 
schenen te kunnen doorschouwen, bestonden. 

Zo vroeg ik in een pauze van de Durceremonie of ik een foto van hem 
mocht maken. Hij knikte en toen ik mijn camera in de aanslag had, zette hij 
plotseling een offervaas boven op zijn hoofd, daarbij een vreemde grimas 
trekkend en iedereen in lachen doen uitbarstend. Tijdens de dagenlange 
ceremonies leek het alsof hij soms wat zat te slapen of opzettelijk volkomen uit 
de toon zong, om vervolgens op andere momenten er helemaal bij te zijn, 
volledig geconcentreerd te zijn en iedereen met zijn prachtige zang op te zwepen 
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en te inspireren. Naast hem zat een keer een wat starre in zichzelf gekeerde 
ngakpa. Yeshe Dorje Rinpoche kon niet nalaten deze man voortdurend te 
pesten, soms op het bijna belachelijk makende af. Zo hing hij dan ineens 
voorover om vlak bij de man zijn hoofd te bellen of dompelde hij tijdens de 
uitvoering van een ritueel zijn brood in de thee en deed net alsof hij dit 
vervolgens in het oor van de wat in zichzelf verstrikte ngakpa wilde stoppen, 
alsof hij hem met deze grappen wilde aanmanen zichzelf en het leven niet zo 
verschrikkelijk serieus te nemen. Tegen iemand anders riep hij dan ineens weer 
"als je zit te slapen, komen de demonen natuurlijk nooit!" Een andere keer kon 
hij dan weer de aanwezigen hartelijk gaan omhelzen of opbeuren met advies en 
grappen. Zo was hij eigenlijk voortdurend bezig om op spontane wijze iedereen 
net datgene te geven dat ze nodig leken te hebben. Voor mij was hij eigenlijk één 
groot vraagteken, waarover ik me telkens weer kon verbazen. Soms leek hij net 
een klein kind, dat zich aanstelde over de pijn in zijn schouder, of was hij 
heetgebakerd en grillig van stemming. Dan weer de vriendelijkheid zelve en op 
zijn troon gezeten met een grote rode mijter op de absolute meester, die niet met 
zich liet spotten en enkel een weten en barmhartigheid uitstraalde. Kortom, ik 
meende hier iemand ontmoet te hebben die zich op een totaal ander nivo dan de 
meesten van ons leek te bevinden. Hij scheen zich totaal niet te bekommeren 
over wat anderen van hem dachten en was op schaamteloze wijze zichzelf. 

De man had door zijn warmte, eigenzinnigheid en humor onmiddellijk 
mijn hart gestolen en ik verbaasde mijzelf er dan ook over wat hetgeen was dat 

moest overwinnen om een gesprek met hem te krijgen. Het duurde even 
voordat ik hier achter kwam. Ook bij zijn leerlingen en de andere aanwezigen in 
het klooster bemerkte ik dat zij hem enerzijds op handen droegen en hem wel 
leken te willen knuffelen en anderzijds doodsbang en vol ontzag voor zijn 
wijsheid en kracht waren. Voor mijzelf kwam ik erachter dat mijn gebruikelijke 
half-bewuste maniertjes om een wit voetje bij iemand te halen en de boodschap 
uit te zenden dat ik nog niet zo'n kwaaie pier was en het allemaal wel goed 
bedoelde, bij Yeshe Dorje Rinpoche gewoon geen enkel effect hadden. Hij leek 
iedereen volledig te accepteren zoals die was met al zijn kwaliteiten en gebreken 
en tegelijkertijd zich door geen enkel spelletje of andere ongein in de luren te 
l.iten leggen. Het leek me dat dit het was dat, als ik in de aanwezigheid van Yeshe 
Dorje Rinpoche verkeerde, die wonderlijke mengelmoes van een gevoel van 
groot welbehagen en ruimte enerzijds en een gevoel van waakzaamheid, angst 
en onmacht over de mate van beïnvloeding van het oordeel dat iemand anders 
over je heeft, in me teweegbracht. 

Nadat ik voldoende moed bijeengeraapt had, verzocht ik om een gesprek 
via zijn secretaresse, een Amerikaanse, die ook als zijn persoonlijke tolk optrad. 
Deze dame schrok echter van het feit dat ik antropologisch onderzoek deed, was 
er onzeker over of ze zoiets dergelijks wel kon vertalen en stond ook 
bandopname niet toe. In feite wilde ze er zorg voor dragen dat Yeshe Dorje niet 

stig gevallen werd met iets anders dan het allernoodzakelijkste. Wel kon hij 
geconsulteerd worden voor persoonlijke problemen. Hoewel mijn onderzoek op 
dat moment het enige was dat me bezighield, besloot ik toch maar hier op in te 

an en te zien wat voor wending het gesprek zou nemen. Nadat ik in een 
kamer van het kloosterhuis was ontvangen en daar gaan zitten met een 
i hagrijnige tolk en een hele lieve en welwillende Yeshe Dorje Rinpoche, begon 
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ik hen wat vreemde dromen en mystieke ervaringen van mij voor te leggen. 
Yeshe Dorje Rinpoche leek me op dit gebied een beroeps en dus was ik benieuwd 
naar wat hij zou zeggen. Ik vertelde dat ik zitmeditatie deed en Yeshe Dorje 
Rinpoche wilde weten of ik mijn ogen open of dicht had en of mijn ervaringen 
tijdens de meditatie plaatsvonden. Toen ik antwoordde had hij me eens rustig 
en diep op bemoedigende wijze in de ogen gekeken. Die blik staat me nog helder 
voor de geest. Het viel me op dat zijn linkeroog anders was dan zijn rechter. Hij 
luisterde geïnteresseerd, maar zei dat hij van zoiets nog nooit gehoord had en dat 
Tibetanen dat niet hadden en die Westerlingen toch maar rare jongens waren. 
Dit was grappig, want een maand daarvoor had hij nog opgemerkt dat ik 
helemaal geen westerling was, maar een Tibetaan en hij had dat nu weer op 
prachtige wijze geneutraliseerd. Ook zei hij dat ik niet aan mijn ervaringen en 
dromen gehecht moest raken. Hij vroeg of ik mezelf Boeddhist beschouwde. De 
dag daarvoor hadden een paar touristen me dezelfde vraag gesteld tijdens een 
tafelgesprek. Ik had toen heftig beweerd dat het punt er niet in zat of je jezelf 
Boeddhist noemt of niet, daar dit etiquet in zichzelf weer een middel tot valse 
identificatie kan zijn, maar nu hoorde ik mijzelf in de aanwezigheid van yeshe 
Dorje Rinpoche volmondig "ja" zeggen. Het was op dat moment gewoon absurd 
om het te ontkennen. Daarna vroeg hij of ik een lama als persoonlijke leraar had 
en ik vertelde hem over de initiatie met de Dalai Lama die ik had meegemaakt. 
De Dalai Lama vond hij echter een beetje moeilijk als persoonlijke leraar, daar 
die er voor iedereen was en het verder veel te druk had. Op dat moment, waarbij 
het me later leek alsof hij wilde gaan suggeren dat ik wel toevlucht bij hem zou 
kunnen nemen, kwam er juist iemand binnen, die Yeshe Dorje Rinpoche 
afleidde van ons gesprek. 

Toen we de draad weer oppikten, vertelde ik dat ik wel eens met Karma 
Lhundup had gesproken. Deze opmerking sleepte hem er meteen weer bij en 
trok al zijn aandacht. Karma Lhundup had namelijk allang terug moeten zijn uit 
Delhi en Yeshe Dorje Rinpoche was zeer ontstemd over het feit dat deze zijn 
verplichtingen in het klooster niet nakwam en nu was verdwenen. Er was zelfs 
al een ngakpa naar Delhi gestuurd om hem op te gaan halen. Omdat hij net uit 
zijn eenzame retraite gekomen was, stond Karma Lhundup op dat moment bij 
iedereen bekend als nogal wild en ik vermoedde dat hij nu ook wel weer eens 
wat van de buitenwereld wilde zien. Geïrriteerd vroeg Yeshe Dorje waarover we 
gesproken hadden en wanneer hij geïrriteerd was dan was hij ook gewoon echt 
geïrriteerd en deed geen enkele poging om dat te verhullen. Hij leek niet die 
behoefte aan bevestiging van anderen te hebben die ikzelf wel eens in me voel 
knagen. Misschien is dat ook wel iets dat je leert als je tien jaar in eenzame 
retraite gaat. Nu ontstond echter voor mij de gelegenheid om over de 
dijbeentrompet te beginnen. Verbaasd vroeg Yeshe Dorje Rinpoche waarom 
Karma Lhundup met mij over de kangling sprak, terwijl ik geen chöpa was. Of ik 
soms een grote yogi wilde worden? Als dat zou kunnen, zei ik en we moesten 
allemaal iachen. 

Nu probeerden ze erachter te komen wat ik eigenlijk aan het doen was en 
deden een moedige poging om te begrijpen wat antropologisch onderzoek was. Ik 
haalde de twaalf foto's van mijn kangling te voorschijn en hier moesten ze ook 
om lachen, maar vonden het geloof ik wel aandoenlijk. Ook liet ik Yeshe Dorje 
een schedeltrommeltje zien dat ik had gekocht. Hij begon met te zeggen dat 
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iedereen de Tibetanen zwart wilde maken vanwege het ritueel gebruik van 
menselijke botten, niet alleen de Chinezen, maar ook sommige Tibetanen. Dit 
onbegrip bedroefde hem zeer. Hij zei dat hij pas nog heel Dharamsala had 
afgestroopt op zoek naar dijbenen, maar had niets goeds kunnen vinden. Er lijkt 
dus een schaarste te zijn. Hij vroeg naar de prijs van de kangling en dat viel 
hem nog mee. De schedeltrommel vond hij te duur, maar dat was te begrijpen 
als het inderdaad de schedels van een man en een vrouw betrof, zoals me verteld 
was. Dat was erg goed, zei hij. 

Nu nam hij het gesprek over en hoefde ik niets meer te vragen. Hij begon 
te onderwijzen vanuit die speciale spreektrant waarmee ik hem ook soms tegen 
zijn leerlingen had horen spreken. Hoewel ik hier natuurlijk niets van kon 
verstaan, daar ik geen Tibetaans spreek, was me dit toch opgevallen. Soms vallen 
dingen je meer op, wanneer je niet afgeleid wordt door de betekenis van de 
woorden. De ngakpa's zaten dan bijvoorbeeld te eten en gemoedelijk wat door 
elkaar heen te keuvelen. Als Yeshe Dorje dan plotseling met die speciale stem 
ging praten, viel iedereen onmiddellijk stil en richtte zijn aandacht volledig op 
hem. De woorden leken dan uit hem te vloeien, bijna alsof er door hem heen 
gesproken werd en zijn gewone spreekstem plaats maakte voor de zangerige 
klanken van het Dharma-onderricht. Later heb ik hetzelfde fenomeen ook bij 
andere grote lama's mogen meemaken. Tegen mij begon Yeshe Dorje Rinpoche 
nu onderricht te geven over wat een goede kangling is en de tolk trok langzaam 
bij, omdat ze nu dingen te horen kreeg, die ze zelf nog niet wist. 

Yeshe Dorje Rinpoche zei dat je door een goede kangling heen moet 
kunnen kijken naar de hemel, of anders van de punt van het mondstuk tussen 
de twee knokels door. De rechterknokel moet iets meer uitsteken. Achter de 
knokels is een plat vlak, de dansplaats der dakini's. De gaten moeten de vorm 
hebben van de Tibetaanse letter "cha". (Later vertelde Karma Lhundup me dat 
dat zo is, omdat die' letter er in het Tibetaans uitziet als twee testikels en een 
penis) De dakini's, die opgeroepen worden, kruipen langs het been omhoog. Dit 
moet een beetje scherp uitsteken, zoals het zwaard van Manjushri dat de 
onderscheidende wijsheid symboliseert. In het midden van het been is een 
kleine inkeping, "the cave of Machig Tröma Nagmo", de Toornige Zwarte 
Moeder (afb. 25). Beenderen van mannen worden ook gebruikt, maar de beste 
zijn "Pamkang"; beenderen van een vrouw die gestorven is, toen haar kindje 
half uit de baarmoeder stak en er half nog inzat.441 Dan zijn er nog "Pamshu"; 
als het kind er al uit is, en "Pamkup"; als het kind nog in de baarmoeder is. Ik 
verbaasde me erover dat hiervoor zelfs drie verschillende woorden in de 
Tibetaanse taal bestaan. Met betrekking tot mystieke zaken is hun vocabulair 
zoveel uitgebreider dan het onze, dat ik wel eens denk dat Tibetanen evenveel 
verschillende woorden voor ons woord "geest" hebben, als eskimo's voor het 
woord "sneeuw". 

Hierna vond hij kennelijk dit onderwerp genoeg besproken en schakelde 
zonder dat ik erom vroeg over op de schedeltrommel. De beste wordt gemaakt 
i'an een meisje dat op zestienjarige leeftijd is overleden en geboren is in het jaar 
/an het Varken, gekoppeld aan een schedeldak van een jongen, die op 
zestienjarige leeftijd is overleden en geboren is in het jaar van het Paard. Hoewel 
k niet zeker weet of het er iets mee te maken heeft, is het me opgevallen dat in 

de iconografie Vajravarahi met de zeugekop en Hayagriva met het paardehoofd 
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vaak in yab/yum worden afgebeeld. Yeshe Dorje Rinpoche vertelde dat het 
geluid van deze specifieke schedeldrum direkt het Zuivere Land van Guru 
Rinpoche bereikt en onmiddellijk door hem gehoord wordt. Deze mag dan ook 
alleen door zeer ver gevorderde lama's gebruikt worden, zoals zijn leraar 
Dudjom Rinpoche (afb. 5) er één was. Voor anderen zou het gebruik van deze 
specifieke schedeltrommel alleen maar obstakels scheppen. Deze is daarom 
gevaarlijk om te gebruiken. Bij de schedeltrommel zit de mannenschedel rechts 
en de vrouwenschedel links. De Nyingma's leggen hem neer met de vrouw 
onder, maar de Gelugpa's leggen hem op zijn kant. Het beste is om ze met 
mensenhuid te bespannen, dan slangenhuid, of anders met andere soorten 
dierenhuid. Ook voor de kangling geldt dat de kop hiervan het beste met 
mensenhuid omwikkeld kan zijn, maar er worden ook andere leersoorten voor 
gebruikt. Inmiddels werd er weer op de deur geklopt en Yeshe Dorje besloot dat 
het genoeg was geweest. "This is all for today", zei hij, terwijl hij zich moe 
uitstrekte op de bank, eens flink gaapte en me vriendelijk groetend de deur wees. 

Hierna had ik afgesproken vrienden te gaan bezoeken in een naburig dorp. 
Mijn gebruikelijke route over het dak van het klooster was echter door 
bouwwerkzaamheden versperd en ik moest een andere weg nemen. Nadenkend 
over het zojuist gevoerde gesprek en verbaasd over het feit dat ik er tegenop had 
gezien, verdwaalde ik prompt in de bossen rond Dharamsala. Toen ik het pad 
wat ik zocht hoger op de berg zag liggen, besloot ik de pas af te snijden en me 
door het struikgewas te begeven. Ik besefte dat ik gedurende de korte tijd die me 
nog in India restte niet meer in de gelegenheid zou zijn, die honderden vragen 
die ik nog had aan Yeshe Dorje Rinpoche te stellen en besloot dat wat het 
veldwerk betrof mijn "Quest of the Bone" nu wel voorbij was. Ik had het nog 
niet gedacht of mijn blik viel op iets wits half verscholen in het groene gras. Er 
lag een prachtig wit bot! Weliswaar geen dijbeentrompet, noch een mensenbot, 
maar bij nader onderzoek bleek het zo'n zelfde inkeping te hebben als Yeshe 
Dorje Rinpoche me had getoond op zijn kangling als zijnde de grot van Tröma 
Nagmo. Mijn feitelijke onderzoek en de mythische aankleding die ik het had 
gegeven, versmolten op het moment dat ik het bot in een halve droomtoestand 
opraapte en in mijn tas stak. Een groot gevoel van dankbaarheid vervulde me. 
Hoe wonderlijk zijn denken en ervaring, het metaforische en het materiële toch 
met elkaar verweven. Even voelde het alsof al mijn concentratie op de 
dijbeentrompet en mijn wens het onderzoek te laten slagen zich 
gematerialiseerd hadden in dit bot, alsof inderdaad ook de hele materiële wereld 
die we waarnemen geschapen wordt door onze geest. 

Hierna zag ik Yeshe Dorje Rinpoche nog één keer. Er was een audiëntie bij 
de Dalai Lama op de dag voor ik vertrok. Een hele rij Tibetanen met daarachter 
een rij westerlingen hadden zich opgesteld om de Dalai Lama een hand te mogen 
schudden. Hij zei niets. Het was hoogst opmerkelijk om te zien hoe iedereen 
door deze eenvoudige handdruk getransformeerd werd. De afwachtende 
houding veranderde bij iedereen hierdoor in een stralende lach. Toen ik 
terugliep zag ik dat Yeshe Dorje Rinpoche zich helemaal achteraan de rij had 
aangesloten. Hij ging kennelijk bij de Dalai Lama op bezoek, maar deed net alsof 
hij ook alleen maar de hand kwam schudden. Zichtbaar genietend van het 
komische van de hele situatie groetten we elkaar hartelijk en gaf hij me een 
vette knipoog. In Amsterdam thuisgekomen bezocht hij me nog een paar keer in 
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mijn dromen. De laatste keer was in oktober 1993. 
Het hele jaar daarvoor was ik geteisterd door verscheidene langdurige 

griepaanvallen. Het gevolg hiervan was dat ik in twaalf maanden tijd vier 
maanden ziek was en niet in staat om aan mijn manuscript te werken. In de 
tussentijd had ik wat ervaring opgedaan met het beoefenen van de ngöndro, die 
ik via Sogyal Rinpoche geleerd had. Nu ik zo vaak ziek was besloot ik om te 
proberen de Chö te leren om zo ook een beetje zelf te kunnen ervaren wat dit 
was en of dit werkte. Met wat voorzichtige pogingen om met een tekst in de 
hand de melodie van een bandje te leren begon ik. Een week of wat later 
droomde ik van Yeshe Dorje Rinpoche. Ik zat op een grasveldje met voor me 
een paar lama's. Links van me zat Yeshe Dorje Rinpoche. In mijn beide handen 
hield ik krampachtig een grote pan met bloed vast, waaruit afgehakte benen en 
armen staken. Yeshe Dorje Rinpoche kwam nu van zijn plaats als een geest, die 
uit een fles komt. Zijn hele lichaam zwelde groter dan normaal op en zijn hele 
gelaat en aanwezigheid straalde een liefde en een vriendelijkheid uit, zoals je die 
misschien alleen maar in dromen kan ervaren. Hij zei: 'Dit is nu allemaal wel 
leuk en aardig wat je doet, maar zo hebben we het niet geleerd. You have to 
relax". Het woord "relax" spraken we allebei tegelijk uit, alsof ik begreep wat hij 
bedoelde. Op dat moment ontspande ik en alle krampachtige nerveuze spanning 
schoot als een stroom uit mijn handen weg. Mijn gehele visuele beeld 
veranderde en werd ontzettend ruimtelijk. Het was niet zo zeer dat ik naar de 
dingen keek, maar meer ertussen, alsof mijn vermogen om perspectief te zien 
zich in een veelvoud had geïntensiveerd. Hierna keek Yeshe Dorje Rinpoche me 
doordringend aan en zei: "Now I have given you the introduction, and now you 
have to learn to see!" Daarop werd ik wakker. 

Hoewel je nooit precies kan weten hoe zoiets nou ontstaat, of wat de 
betekenis ervan is, noch of het andere dingen heeft beïnvloed, was het opvallend 
dat ik in de weken hierna ineens de beschikking kreeg over allerlei 
commentaren op de Chö, terwijl ik daarvoor grote moeite had om iets te vinden. 
Zo kreeg ik bijvoorbeeld dan eindelijk de recentere vertaling van de Khandro 
Gadyang in handen, waar ik een jaar op had zitten wachten. Ook is het zo dat ik 
in de negen maanden daarna niet meer ziek geworden ben, waar dit voorheen 
om de twee maanden gebeurde, maar misschien zijn daar wel allerlei andere 
redenen voor. Een paar maanden na deze droom hoorde ik via via dat Yeshe 
Dorje Rinpoche reeds een paar maanden voor mijn droom op 23 juli 1993 was 
overleden. Dit was een Boeddhistische feestdag, waarop herdacht wordt hoe de 
Boeddha in het Hertenpark van Benares zijn eerste Dharma-onderricht gaf over 
de Vier Edele Waarheden. Het is in de Tibetaanse traditie één van de vier dagen 
van het jaar, waarop de effecten van je positieve en negatieve daden tien 
miljoen keer vermenigvuldigd worden! 

Weerzien met Karma Lhundup 

Toen ik Karma Lhundup weer zag, vertelde hij me dat Yeshe Dorje 
Rinpoche ziek was geworden en twee verschillende soorten kanker had 
g ?kregen. Hierop ging hij in retraite en genas. Dokters verklaarden dat tot hun 
verbazing de kanker volledg verdwenen was. X-ray foto's lieten niets meer zien 
van de uitzaaiingen. Yeshe Dorje Rinpoche ging daarop vrolijk verder met het 
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doen Durceremonies en ook gaf hij nog "empowerments". Plotseling is de 
kanker toen weer teruggekomen. Na zijn overlijden tijdens een bezoek aan de 
Verenigde Staten heeft hij nog twee dagen in 'samadhi'-meditatie gezeten, een 
verschijnsel dat slechts bij zeer grote meesters voorkomt. Uitzonderlijk ook is 
dat hij op indianenland gecremeerd is. De 'chiefs' kwamen kijken en zeiden 
volgens Karma Lhundup dat de Tibetanen het net zo deden als zij. "It seems like 
Yeshe Dorje Rinpoche has subdued the Indians" zei Karma. Uit respect voor 
Yeshe Dorje Rinpoche hebben ze toestemming gegeven om een 'stupa' voor 
hem op hun land te bouwen. Iets dat ook uitzonderlijk genoemd mag worden, 
gezien de moeite die de Amerikaanse indianen zelf moeten doen om hun kleine 
stukje grond te bewaren. 

Het weerzien met Karma Lhundup kwam voor mij onverwachts, maar op 
precies het juiste tijdstip. Ik werkte als presentatiemanager op een retraite van 
Sogyal Rinpoche in Millfield School vlakbij Glastonbury in Engeland. Op een 
lijst met namen had ik de zijne reeds zien staan, maar ik kon bijna niet geloven 
dat hij het was, daar normaal gesproken alleen westerlingen retraite komen 
doen. Als er Tibetanen komen dan komen ze meestal in de hoedanigheid van 
leraar. In de rij voor de lunch zag ik hem ineens staan. Hij herkende me, maar 
wist eerst niet precies meer waarvan. Er kwamen wel meer westerlingen in 
Dharamsala, en sommigen hadden ook bandopnames gemaakt. Na even praten 
en vooral nadat ik hem mijn scriptie had laten zien, kwam alles weer helemaal 
boven. 

Karma Lhundup vertelde me dat hij nog wel in Dharamsala woonde, 
maar niet meer in het klooster. Na het overlijden van Yeshe Dorje Rinpoche 
was er een moeilijke tijd begonnen daar Yeshe Dorje Rinpoche geen testament 
had achtergelaten. Aanvankelijk begreep Karma Lhundup niet waarom niet, 
maar hij was uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat Yeshe Dorje Rinpoche 
zich hier helemaal niet om bekommerd had, omdat hij gewoon nergens aan 
gehecht was. Karma Lhundup had het klooster verlaten en een tijdje 
rondgezworven, waarna een bevriende westerling voor hem een huisje in 
Dharamsala had gekocht. Daar leeft hij nu. Australische vrienden hadden hem 
voor het eerst meegenomen naar Tibet en ook was hij drie maanden in Australië 
geweest. Aldaar heeft hij ook zelf een Durceremonie gedaan. Het had iets 
ironisch na eerst in India in 'MacLeod' Ganj met Karma Lhundup te hebben 
gespoken, zat ik nu met hem in het door een Indiase Maharadja geschonken 
theater van de prestigieuze Millfield School in Engeland. Hoe schoon het 
Westen was en het vele voedsel waren hem het meeste opgevallen. "It seems 
like here it is every day Losar" (nieuwjaar), zei hij. 

Het is opmerkelijk hoe wanneer je iemand een tijd niet hebt gezien je dit 
een spiegel voor houdt, waarin je kan zien hoeveel je veranderd bent. Degene 
die het onderzoek als student was begonnen, is niet meer dezelfde als die daar nu 
zat. Inmiddels had ik me veel meer in het Boeddhisme ingeleefd. Karma 
Lhundup nam me snel weer in vertrouwen, zoals gebleken is uit de diverse 
gespreksfragmenten die over de vorige hoofdstukken verspreid zijn. Het 
weerzien was ook een gelegenheid om hem nog het een en ander over de 
Durceremonie te vragen. 

B- So I wondered when I saw the Dur ceremony.. 
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K- Yeah. 
B- It looks like it was the same as Chö.. 
K- Yeah. 
B- Only then visible, for other people..? 
K- Yah, eh Dur "Dur" literally means "mush", or "squash", you understand? 
(Wrijft met zijn handen over elkaar) Or "smash", or "squash", like banana you 
squash. So in this case you're squashing the negativities, the negative spirits, who 
are the physical sickness or mental disturbances in the person, or in the 
community, or in the world, or universe. So we are trying to catch that spirit, kill 
it, and liberate its consciousness to the state of Dharmakaya. This is what actually 
is Dur. 
B- And what is "She"? 
K- "She" is, in some parts of Tibet especially in Kongpo, south of Tibet, they do it 
for all the persons who die. "She" is the force which takes your life. That's why it 
is called "Shedur". 
B- The force that takes your life? 
K- Yes, eh.. so that the person who dies will not take more persons with him. So 
to stop that then it is very important to do Shedur. 
B- So if someone dies, there is a danger other people will die too? 
K- Yes, there is a danger especially if the person died in a fight, or in an accident, 
or something like that. Or died in great anger, and there is a great danger like that 
person might take a few persons with him or her. So to bring him out of that, 
you kick that persons' mind, you kill it, and liberate its consciousness to the state 
of Dharmakaya. So the lama who is doing the Dur has to be really accomplished 
lama, not highly learned, but highly accomplished. 
B- So it is sort of like a spirit who doesn't go through, through the bardos, but 
stays around? 
K- A spirit which gets stuck, gets stuck. 
B- Stuck, is angry? 
K- Is angry, and gets stuck, becomes a demon, a ghost, and then trying to harm 
others all the time. 
B- And the Dur ceremony is especially... for that? 
K- Especially for that. Especially for that, to catch that spirit. So it is very good 
ceremony for places where so much war, war have been fought, so many people 
have been killed. People died in accidents, or people who died in fights, or for 
people died with great anger, this is a must, in the Tibetan community at least. 
B- So there are many places where it actually should be done? 
K- Yes, it's funny one time my lama was all over in America, and in Washington 
DC, I can't remember the name of the place, I forgot, a big some sort of palace 
with one thousand rooms and everybody scared. And he did Dur and then it 
became quiet after that ha ha hi hi. 
B- Good. So it works for westerners as well? 
K- Yes. 
B- Whether you believe or not? 

- The Dur really depends on the lama who is performing it. He should have 
done many years of retreat, got much power. In fact lama Yeshe Dorje Rinpoche 
did. Yeshe Dorje Rinpoche himself was the Tröma Nagmo. There was no other 
Tröma Nagmo. So that should be done with the kind of confidence in the lama 
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who is doing it. 
B- So you should have the confidence for it to work? 
K- Yes, it is very dangerous, because my father told me for example, one lama did 
Dur, three days Dur in Talbo. On the first day his horse died. Second day his wife 
died. Then he stopped doing it. So Dur can come back to you, upon you. But 
although Dur is one of the most wrathful ceremonies, but it has to be done with 
the great compassion, otherwise it won't work. There is a story that one time 
there is a ghost. One lama was invited, ngakpa was invited, who was very angry 
trying to catch the ghost, he couldn't catch the ghost. So they invited another 
lama who was able to catch the ghost. And the lama asked the ghost: "Why 
couldn't you be caught by other lama?" He said: "Other lama was full of anger". 
In fact ghost was sitting on the lama's head and laughing ha ha ha. And he said: 
"You have a lot of compassion, and that's why I didn't have choice but to come". 
So this is a good example. 
B- Do you do the Dur too? 
K- Eh... I asked Shölpa Lama, who is 84 years old, if I can do Dur? He said: "Oh 
yes, you've done the acquired mantras". And I told him I was very scared that I 
might die. He said: "Oh no you will not die, that I give you guarantee". So I did 
the Dur upon request by Dzongsar Khyentse Rinpoche himself in Australia at 
Vajradhara. One day I taught the preliminary practices (ngöndro) of the 'Heart 
Essence of Dakini' by His Holiness Dudjom Rinpoche, because Dzongsar 
Khyentse Rinpoche asked me to teach this to his students. And one day he asked 
me to do Tröma and Dur ceremony. So which I did, and so far, because of my 
lama's kindness, nothing bad happened to me. I was very scared, and after that I 
promised I will never do it again in Australia at that time. 
B- Why? 
K- Because it is very dangerous, and I haven't brought Dur things here, because I 
don't want to do it. 
B- You don't want to do it? 
K- It is very dangerous. And also I realise people don't understand much this 
whole thing. Because at the end of the ceremony, people told me: "Oh thank you 
Karma, it was great fun". So I thought it is not right time to do if they think it is 
just fun, you know. Good that they enjoyed it, but they didn't understand the 
meaning. So it is stupid doing that, but it was a good lesson ha ha hi hi. But in 
America I will do more, because people will understand this Dur ceremony. 
Cause other lamas have done too. Especially Yeshe Dorje Rinpoche, I think most 
of the time he was doing Dur ceremony all over America. And I think for Lerab 
Ling also, for Sogyal Rinpoche. 
B- For Lerab Ling, not in Lerab Ling? 
K- In Lerab Ling, I think it was in Lerab Ling. 
B- Was it in London? 
K- In London? Yes in London, yes in London, yes in London that's right for Lerab 
Ling yah. So he did the Dur ceremony for Sogyal Rinpoche also. And people who 
do the Dur ceremony are called 'Durpa'. And usually it is done by ngakpas only, 
and it comes under the category of practice called 'dragle'. And "dragle" means 
"wrathful activities". And usually it is totally a ngakpa thing, only ngakpas can 
do this. And this is also done as the last kind of resort, when everything fails. 
When medicines fail, when pujas fail, when patient is about to die, then they ask 
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for Dur. So in the Dur either the patient gets cured, coming through slowly, or 
the patient dies. It's only two ways. 
B- Sogyal Rinpoche also says: "In the Chö, either you die, or you get better".442 

K- That's right yes, and when you do a healing ceremony or a Chö ceremony for a 
patient, if patient falls asleep, that's a good sign, that it's helping. Not fall asleep, 
then he's not helping and not hurting ha ha ha. 
B- So you do also Dur when someone is still alive? 
K- Yeah yeah sure, for sick people. 
B- Also? 
K- Especially if someone is going crazy. Also sometimes so many mishaps 
happen. Like suppose I have a family, my child might die. Then my second child 
might jump off, like in Kalsang Guesthouse, and maybe my cow started dying, 
crops fail, or my house catching fire, so all these things. So then you do Dur, catch 
the negative spirits, mush it (wrijft weer persend met zijn handen), smash it. 
"Dur" really means "squash", "squash", like banana you squash ha ha. 
B- But not with agression? 
I,- Eh, with divine agression, yes. Because you have to act very angry. That's why 
many times Tibetans offer lots of chang and whisky and 'tri-extract' to ngakpas 
before doing Dur. They say: "Let the ngakpa get drunk. Then he will get angry, 
and he will catch the ghost faster" ha ha ha. That is the general belief. 
B- But it is not true, or? 
K- And it seems that when you act angry, people like more in Tibetan 
community. 
B- They like it more? 

- They like it more, then they really think it's been caught. That's the 
impression. When I go with the bag, you know, many times people are telling 
me: "Please do it strong", you know. When I do strong, then they feel very 
happy. Although pain is given them, big pain ha ha. 
B- But there is no difference? 
K- Eh, in reality no difference. The magic thing in the Dur is the compassion. The 
loving' kindness and the compassion by thinking that you will relief the suffering 
of these consciousnesses. That is the motivation, so it's through compassion it is 
done. Although externally it is done with great anger and great activity, as you 
have seen that day in Kalsang Guesthouse. 

Karma Lhundup was naar Engeland gekomen op uitnodiging van een 
Duitse vroedvrouw, die reeds 8800 kinderen op de wereld heeft helpen zetten! 
Zij had reis en retraitekosten voor hem betaald. Na afloop van het eerste 
onderricht dat Sogyal Rinpoche die week aan zo'n driehonderd leerlingen gaf, 
bood Karma Lhundup hem een prachtig beeld van Padmasambhava ten 
geschenke aan, om op deze wijze zijn eerbied te betuigen en een gunstige 
connectie te creëren. Karma Lhundup had Sogyal Rinpoche daarvoor wel eens 
gezien, maar nog nimmer les van hem gehad. Wel had hij zijn "The Tibetan 
Book of Living and Dying" gelezen. Op de retraite was Karma Lhundup vooral 
bezig zich in te zetten om sponsors te vinden voor Tibetaanse weeskinderen. Hij 
had stapels foto's van de kinderen bij zich. Deze gaf hij dan aan de adoptie-ouder. 
Het kind kreeg dan weer een foto van de sponsor. Het programma dat hij zo had 
opgezet leek een groot succes te zijn. 
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Na Europa wilde Karma Lhundup naar de Verenigde Staten doorreizen 
om in te gaan op een uitnodiging van studenten van Chagdud Tulku (afb. 21) 
om les in Chö te komen geven. Karma Lhundup vertelde dat het zijn grote wens 
is om daarna naar Tibet te gaan, met name naar de streek Tingri waar Phadampa 
Sangye geleefd heeft, om er de nog in de bergen levende oude chöpa's op te 
zoeken en alle verschillende nog bestaande zangstijlen en transmissielijnen van 
de Chö te leren en met een videocamera op te nemen voordat ze uitsterven. 
"Young Tibetans are not interested in Chö", zei Karma, "because traditionally it 
is associated with beggars. But I feel it is important this tradition doesn't get lost." 
Karma Lhundup is mi op zoek naar sponsors voor zijn project. Aan het eind van 
ons gesprek in Engeland gaf hij me nog een laatste geschenk voor mijn 'boek': 

K- Oh, I want to give you a photograph of one of the greatest Tröma practitioners 
in this century, but he's no more alive, but.. 
B- That's very beautiful. 
K- That's really something, isn't? He had more than one thousand people doing 
Tröma everyday. 
B- Wow! 
K- And he himself knew everything, but he never taught, he only taught Tröma 
to his.., he was a great ngakpa. He was the root lama of my uncle, who got Tröma 
initiation of him. And he's still much.., he's known as, he was from Golok you 
know? 
B- Golok, where is that? 
K- Yah, Khenpo Jigme Puntsok?443 

B- Yah. 
K- He's from Golok, and he's also from Golok. So he's known as Golok Serta 
Rinpoche. 
B- Is this taken from a shrine somewhere? 
K- I took this in Tso Pema. Somebody had this so I took this photo. I'm told some 
of his disciples are still alive in Dharamsala. One old nun, she's maybe now 
ninety years old, and one another lama, chanting master, maybe seventy five, 
seventy six years old. 
B- But he never taught? 
K- Oh he taught, yes he taught of course, more than one thousand I think. I think 
that was the height of Tröma practice, even his lamas never had that many 
disciples. That was I think maximum people ever practised Tröma at one time. 
B- They all..? 
K- They all.., more than one thousand people had drums and things like., and 
it's.. 
B- It is quite something. 
K- It is quite something just to look at this. It is really something. I felt so kind of 
devotion when I first saw this. Right away I took photo, and started printing, and 
distributed ha ha ha hi hi. 
B- Thank you, thank you very much. 
K- Something like this would be very good for your book. It is very original. 
B- Yes. 
K- Even there is no smile you see, yet he's peaceful. It's really something. 
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Karma Lhundup schreef op de envelop waarin hij de foto (afb. 33) gaf: 

"Golok Serta Rinpoche, disciple of Takthung Dudjom Lingpa (1st Dudjom) 
At one time he had more than 1000 people who practiced Tröma around 
Mt. Kailash" 

Een Tibetaan in de Lage Landen 

Karma Lhundup had gezegd dat hij misschien in mei naar Nederland zou 
komen, maar verwachten deed ik hem niet echt. Toen op 21 april de telefoon 
ging en het was Karma, was ik dan ook verbaasd. Hij was in de stad en als ik zijn 
Chö-zang nog wilde opnemen, dan kon dat morgen. De volgende dag vertelde 
hij enthousiast over zijn touristische rond trip. De floriade, de molens, een 
grachtenrondvaart, de rosse buurt en ook een bezoek aan het hoofdstedelijk 
condominium ontbraken niet. "I think you have as many different kind of 
condoms as we have lama-hats" was zijn favoriete grap. Ik kon niet nalaten 
Karma Lhundup erop te attenderen dat we elkaar hadden leren kennen doordat 
ik naar India ging om zijn cultuur te onderzoeken en dat hij nu door Nederland 
liep, verwonderd over de gebruiken hier. 

Bij mij thuis aangekomen deed Karma Lhundup vijf verschillende Chö-
feesten. Een witte, een gemengde, twee rode en een zwarte (kleurenblad 10). Tot 
slot van zijn Chö-ceremonie deed Karma Lhundup nog een speciale toewijding, 
die zijn afkomst van het 'dak van de wereld' verraadde: 

K- Ok. thank you! 
B- Thank you Karma, that was wonderful! 
K- And I dedicate this Chö-chanting for people of Holland. And especially I pray 
that the dikes never break ha ha ha ha. I got very scared when I heard this 
whole... this thing. But it says it's quite safe here, yeah? Ha ha! 

Daarna wilde hij mij zijn nieuwe kangling geven, die hij op de markt in 
Thimpu had gekocht. Hij wilde toch maar liever niet bij de douane met twee 
kanglings gesignaleerd worden en deze naakte beenfluit uit Bhutan is afgezien 
van een bijenwasmondstuk en wat suggestieve rode verf rond het kniegewricht 
volkomen rauw en onbewerkt. Ik kon ervoor geven wat ik maar wilde en kon de 
verleiding niet weerstaan. Ik moest terugdenken aan de fascinerende huiver, die 
ik in hartje Nepal ervaren had, toen ik voor het eerst een kangling in mijn 
handen had. Het vreemde vertrouwenwekkende heeft me nooit meer 
losgelaten. Nooit had ik kunnen denken dat mijn eigen huiskamer het toneel 
zou zijn bij het verkrijgen van een tweede. De klank van deze is nog luider, 
schriller, indringender en meer door merg en been gaand dan die van de eerste' 
die, zoals Karma Lhundup nu zei, wel degelijk een heel oude en gebruikte is. Dat 
had Namkhai Norbu Rinpoche me ook al gezegd toen ik hem bij zijn bezoek aan 
Amsterdam de kangling had laten zien en hij mij toestemming gaf deze te 
gebruiken om de Chö te doen (kleurenblad 3). Hiermee had de 'queeste van het 
bot' weer een nieuwe climax bereikt. Als ik al ooit de illusie gehad heb dat er 
zoiets zou bestaan als een scheiding tussen het 'veld van onderzoek' en mijn 
'eigen leven', dan heeft de Chö dat wel voorgoed doorsneden. 
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Samenvatting van enkele hoofdpunten 

- In dit hoofdstuk heb ik verslag gedaan van de Shedur-ceremonie. Een 'She' is 
een geest die kan blijven rondhangen als iemand is overleden. Het wordt in 
Tibet als een gevaar gezien dat hij anderen mee de dood in kan sleuren. 

- De Shedurceremonie is een vorm van Chö, waarbij aan de visualisatie ook 
uiterlijk vorm wordt gegeven door onder meer gebruik te maken van een 
deegpoppetje als symbool van ego. 

- De She wordt bevrijd doordat de vajrameester hem naar een boeddhaland leidt. 

- De aanwezigen worden zoveel mogelijk bij het ritueel betrokken. 

- Een samenspel van door de groep gedeelde symboliek, zang en muziek, de 
geestkracht van de lama, groepsgevoel en vertrouwen in de hulp van de 
boeddha's schenkt het ritueel haar effectiviteit. 

- Gaandeweg op het pad leert men zijn projecties te doorzien en blijkt ons zo 
belangrijke "ik" slechts een zelf-verzonnen drama. 
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Verklarende tekst bij het kleuren-katern 

Bladl 

De puzzel van de kangling. Overzicht van de foto's die ik aan Karma 
Lhundup liet zien van mijn in Nepal gekochte kangling (Zie hoofdstuk 1 en 
4). Duidelijk zichtbaar zijn de gravures van dansende yogi's, bergen, een lotus, 
een parasol, het met kikkervel versterkte kniegewricht en de om bloed te 
suggereren roodgeverfde binnenkant. De middelste foto toont het met 
bijenwas gevormde mondstuk. 

Blad 2 

Rechtsboven: 

Linksboven: 

Rechtsmidden: 

Linksonder 

Rechtsonder: 

Top van de tempel van het klooster Zilnon Kagyeling in 
Dharamsala aan de voeten van de Himalaya. (Zie 
hoofdstuk 4 en 9) Midden op het dak boven de ingang van 
de tempel kunnen we zoals gebruikelijk bij Tibetaans 
Boeddhistische tempels het achtspakige Wiel van de Leer 
zien omgeven door twee herten. Dit verwijst naar 
Boeddha Shakyamuni's Eerste Draai van het Wiel van de 
Leer in het Hertenpark van Benares. (Zie hoofdstuk 3) 

Uitzicht vanuit de ingang van de tempel. Gebedsvlaggen 
wapperen in de wind. Op een muurtje staan de resten van 
het verbranden van namen van zieken en overledenen 
tijdens de net gehouden Dur-ceremonie. (Zie hoofdstuk 9) 

Het klooster Zilnon Kagyeling in 1991. Linksboven is de 
nieuwe aanbouw. Daaronder zijn twee verdiepingen met 
kloostercellen voor de ngakpa's, waaronder die van 
Karma Lhundup. (Zie hoofdstuk 4 en 9) Rechts is de 
tempel. Uiterst rechts is een stukje van het huis van 
Yeshe Dorje Rinpoche zichtbaar. (Zie hoofdstuk 9) 

Yeshe Dorje Rinpoche zit tijdens een lang leven-
ceremonie in the tempel van het klooster voor het 
centrale beeld van Padmasambhava. Yeshe Dorje draagt 
voor deze gelegenheid de ceremoniële lotus-hoed van 
Padmasambhava. Op zijn schoot ligt een berg kata's die 
juist door de aanwezigen aan hem zijn aangeboden. 

Het beeld van guru Padmasambhava in de tempel van het 
Zilnon Kagyelingklooster. Karakteristiek zijn zijn wijd-
opengesperde ogen, de gierenveer op zijn lotushoed, de 
vajra in zijn rechterhand, khatvanga tegen zijn 
linkerschouder en zijn vooruitgeschoven rechtervoet (Zie 
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hoofdstuk 3). De schedelnap in zijn linkerhand is hier 
niet goed zichtbaar vanwege de reflectie van het flitstlicht. 
Voor het beeld staan offerandes opgesteld zoals bloemen, 
boterlampen en een gekleurd botersculptuur. 

Blad 3 

Linksboven: 

Rechtsboven: 

.echtsmidden: 

'vechtsonder: 

Een traditionele thanka van Machig Labdrön. (Zie 
hoofdstuk 6) Ze is naakt, wit, als een zestienjarig meisje in 
de bloei van haar jeugd, dansend op een lotus met 
damaroe en bel in haar handen. Zoals gebruikelijk op 
thanka's zijn boven haar hoofd de meesters en boeddha's 
van de overdrachtslijn afgebeeld. Boeddha Shakyamuni is 
boven haar hoofd met daarboven de moedergodin 
Prajnaparamita. Linksboven is Phadampa Sangye te zien 
met de haarknot van een yogi, meditatieband, damaroe en 
blazend op een kangling (vergelijk met voorpagina). 
Rechtsboven danst Vajrayogini met vajrames en 
schedelnap in haar handen. Zoals gebruikelijk staan de 
beschermers onderaan afgebeeld. In dit geval zijn het er 
drie. De middelste gaat in tijgervel gekleed. Hij vertrapt 
een lijk (ego) en zwaait er met één in zijn rechterhand. 
In zijn linkerhand houdt hij een dijbeentrompet. 
Vergelijk deze thanka met blad 6. 

Thanka van de mandala van Tröma Nagmo. (Zie blad 4) 

Yeshe Dorje Rinpoche in actie tijdens het weermaken in 
Dharamsala. (Zie hoofdstuk 5) Hij richt zijn kangling op 
de wolken. Het mondstuk van de kangling is van zilver. 
Het kniegewricht is met leer omspannen en met zilver 
afgezet. Aan de kop van de kangling hangt een zweep om 
de demonen mee te temmen. In zijn hand houdt Yeshe 
Dorje Rinpoche verder een mala om mantra's mee te 
tellen. Om zijn schouders hangt de karakteristieke wit-
rode ngakpa sjaal. Op de kruin van zijn hoofd is de 
tagdröl, een zilveren koker met de mandala en mantra's 
van de honderd vredige en toornige boeddha's die 
verschijnen na het sterven in het Bardo van Dharmata, 
goed zichtbaar. (Zie hoofdstuk 3 en 7) 

Tijdens een bezoek aan Nederland in september 1994 laat 
ik Namkhai Norbu Rinpoche mijn kangling zien. Op de 
foto is te zien hoe hij aandachtig de gravures op het bot 
bestudeert. Na de klank gecontroleerd te hebben door met 
het mondstuk een paar keer op de vlakke handpalm te 
slaan, concludeerde hij dat het een goede kangling was en 
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gaf hij mij autorisatie deze te gebruiken bij de Chö-
beoefening. 

Linksonder: De Dzogchenmeester Sogyal Rinpoche in meditatie 
tijdens onderricht in Lerab Ling in Zuid-Frankrijk in 1995. 
Hij heeft de karakteristieke ngakpasjaal om zijn 
linkerschouder gedrapeerd. 

Blad 4 

Drie detailopnamen van de mandala van Tröma Nagmo, die in zijn geheel 
rechtsboven op blad 3 te zien is. De Toornige Zwarte Moeder verblijft in haar 
paleis van Grote Gelukzaligheid in de ruimte van het ongeboren 
Dharmadhatu in het centrum van de mandala. Ze draagt vajrames en 
schedelnap in haar handen. Vanuit haar wijsheid manifesteert ze als vaardige 
middelen de dakini's van de vier windstreken. De witte Vajradakini in het 
oosten transformeert middels onmetelijke liefde agressie in spiegelende 
wijsheid. De gele Ratnadakini in het zuiden transformeert middels 
onmetelijke compassie trots in de wijsheid der gelijkheid. De rode 
Padmadakini in het westen transformeert middels onmetelijke vreugde 
begeerte in onderscheidende wijsheid. De groene Karmadakini in het 
noorden transformeert middels onmetelijke gelijkmoedigheid jaloezie in de 
wijsheid van het al-vervullende handelen. In het centrum transformeert de 
zwarte/donkerblauwe Tröma Nagmo middels bodhicitta onwetendheid in de 
al-omvattende wijsheid van het Dharmadhatu. (Zie de Dans der Vijf 
Richtingen in hoofdstuk 8, de invokatie van de Shedur-ceremonie in 
hoofdstuk 9 en het Supplement) Het mandalapaleis is omgeven door een 
beschermende ring van vajra's en een cirkel van vlammen. Binnen de 
buitenste cirkel van vajra's is de hele mandala omgeven met 
crematiegronden. (een loupe biedt hier uitkomst) Op de acht hoeken zijn 
stoepa's te vinden, waar een yogi Chö beoefent. 

Zoals bij de meeste thanka's is de centrale afbeelding geplaatst in een zeer 
open en ruimtelijk landschap (zie rechtsboven blad 3). We vinden hierin een 
verwijzing naar de gedachte dat de leegte waaruit de visualisatie en dus ook 
de schildering uit voortkomen en naar terugkeren geen vacuüm is, maar vol 
potentie. In de beoefening visualiseert de yogi het oosten altijd voor zich. In 
thanka's wordt daarom het oosten, zoals we ook hier kunnen zien, onder 
afgebeeld, want de gehele mandala wordt gezien vanuit het perspectief van de 
beoefenaar die zich in de vorm van de centrale boeddhavorm heeft 
gevisualiseerd. (Zie hoofdstuk 3) Het beschilderde deel van de thanka wordt 
dan ook 'melong' genoemd, 'spiegel'. Dit gaat zover dat wanneer een lama 
over links van het altaar spreekt, hij iets bedoelt dat voor het perspectief van 
iemand die naar het altaar kijkt er rechts van is. 
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Blad 5 

Thanka van Machig Tröma Nagmo, de Toornige Zwarte Moeder. (Zie 
hoofdstuk 8) Ze is omgeven door een zee van vlammen. Ze danst op een lijk 
en draagt de gebruikelijke grafplaatssieraden, zoals een ketting van schedels of 
vers afgehakte hoofden, mensenhuid en beenornamenten. Haar tiara van vijf 
schedels wijst op de vergankelijkheid van de vijf skandha's. (Zie hoofdstuk 3) 
In haar arm heeft ze een staf, die de guru verbeeldt. Haar haren staan recht 
overeind en uit haar hoofd steekt een varkenskop (Vajravarahi). In haar 
rechterhand houdt ze een vajrames dat het zicht van shunyata symboliseert 
en de demon der conflikterende emoties doorsnijdt. In haar linkerhand 
draagt ze een schedel met het bloed van ego. Op de thanka, waarvan op deze 
foto slechts een detail te zien is, staat Tröma Nagmo op een bodem van twee 
in elkaar snijdende rode driehoeken en vormt ze het centrum van de 
mandala waarbij ze wordt omgeven door een hele entourage van boeddha's 
en dakini's. 

Blad 6 

Thanka van Machig Labdrön. Wanneer we deze rolschildering vergelijken 
met die linksboven op blad 3 valt onmiddellijk de grote overeenkomst op. 
Miet alleen de danshouding met damaroe en vajrabel en het met een 
stralend aura omgeven naakte witte lichaam van Machig Labdrön zijn 
hetzelfde. Ook vinden we Phadampa Sangye weer linksboven op een 
kangling blazend, Vajrayogini rechtsboven, Shakyamuni Boeddha boven 
haar hoofd met dezelfde twee meesters van de overdrachtslijn aan 
weerszijden van hem. De overdrachtslijn van Boeddha's is op de thanka van 
blad 6 iets uitgebreider. Niet alle figuren zijn voor mij herkenbaar. Boven het 
hoofd van Shakyamuni Boeddha vinden we Avalokiteshvara, met 
daarboven de vijf Dhyani-Boeddha's en daarboven de Vajradhara als 
belichaming van het Dharmakaya. Yum Chenmo (Prajnaparamita) vinden 
we terug linksboven in de hoek, en een Groene Tara is rechtsboven geplaatst. 
Wederom staan dezelfde drie beschermers onderaan afgebeeld. Bij de stam 
van de veelkleurige lotus staan de offerandes opgesteld. Op de thanka van 
blad 6 zien we zoals wel vaker op thanka's te zien is een groepje pelgrims 
staan die devotioneel offerandes aanbieden. Mogelijk betreft het hier de 
sponsors en opdrachtgevers van de thanka. 

Een vergelijking tussen de twee thanka's laat zien dat, hoewel er kleine 
verschillen mogelijk zijn, een thanka van Machig Labdrön altijd aan een 
aantal elementen dient te voldoen. Thanka's dienen als hulpmiddel bij de 
visualisatie en als herinneraar aan de Pure Visie van het Vajrayana. (Zie 
hoofdstuk 3) Het schilderen ervan is dan ook aan strikte regels gebonden. Het 
neemt vaak vele maanden in beslag en is een meditatie in zichzelf. In een 
niet ongebruikelijke variant op de hier afgebeelde thanka's danst een op 
dezelfde wijze geschilderde witte naakte Machig Labdrön met damaroe en bel 
in een regen van bloemen. 
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Blad 7 

Rechtsmidden: 

Rechtsonder: 

Rechtsboven: 

Linksboven: 

Linksonder: 

De kangling met de gravures en het kikkervel, die ik in 
Nepal gekocht heb. (Zie hoofdstuk 1) 

Yeshe Dorje Rinpoche tijdens een "lang-levenceremonie" 
in de Nyingma tempel in Dharamsala. Op de kruin van 
zijn hoofd draagt hij een tagdröl, de voor ngakpa's 
karakteristieke zilveren koker met mantra's in het haar. 
Rechts van hem een foto van zijn leraar Dudjom 
Rinpoche (afb. 5). 

Het geïmproviseerde altaar van de Dur-ceremonie met 
vele roodgekleurde torma's in het hotel in Dharamsala. 
(Zie hoofdstuk 9) Torma's worden van deeg gemaakt en 
soms beschilderd met gekleurde boter. Op het midden van 
de tafel is het bolletje van het vijfkleurige door maagden 
geknoopte touw zichtbaar. 

Een statief waar tijdens de Shedur de symbolische 
weergave van het Chö-offer op werd gezet. Ook zijn twee 
gyalings zichtbaar. (Zie hoofdstuk 9) Op de grond ligt een 
tijgervel en een pakje Tibetaanse wierookstaafjes. 

De wapens die tijdens de Shedur aan de aanwezigen 
werden uitgedeeld om de demonen te verdrijven. (Zie 
hoofdstuk 9) 

Blad 8 

Linksboven: 

Linksonder: 

Rechtsonder: 

De zak met het hoofd van een toornige boeddha waarmee 
alle aanwezigen tijdens de Dur-ceremonie geslagen 
werden en waarmee de demonen gevangen worden. (Zie 
hoofdstuk 9) 

Yeshe Dorje Rinpoche concentreert zich voor de 
uitdrijving. Voor hem staat het offeraltaar op drie 
schedels met daarop het deegpoppetje. (Zie hoofdstuk 9) 

Het driehoekige offeraltaar met daarop het rode 
vastgebonden poppetje van deeg, dat het ego 
representeert. (Zie hoofdstuk 9) Op het zwarte kleed is een 
zeldzaam teken van drie halve vajra's geschilderd. 
Rechtsboven is een vajra en bel zichtbaar. 

Rechtsmidden: Karma Lhundup houdt even pauze tijdens de Shedur-
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ceremonie. Op zijn schoot liggen zijn damaroe en 
kangling. (Zie hoofdstuk 9) 

Rechtsboven: De Tibetaanse tekst van de Shedur/Chö met daarbij de 
vajrabel en kangling van Karma Lhundup. (Zie hoofdstuk 
9) Handgeschreven aantekeningen staan bij de tekst 
geschreven. 

lad 9 

Linksmidden: 

i inksboven: 

inksonder: 

Het tekenen van de mandala voor het vuuroffer op het 
dak van het hotel. Aan de linkerkant naast de kom ligt 
het voorbeeld. (Zie hoofdstuk 9) In het centrum is een 
lotus met vier bladen in de kern van twee elkaar 
snijdende driehoeken. In de vier hoeken buiten de 
buitenste cirkel zijn vajramessen getekend. 

De ngakpa's zingen en spelen damaroe en bel. Yeshe Dorje 
Rinpoche zit op de troon met naast hem de vader van het 
overleden kindje, die wacht op het teken totdat hij het op 
de mandala gestapelde hout kan aansteken. (Zie 
hoofdstuk 9) 

Yeshe Dorje Rinpoche gooit het deegpoppetje in het vuur. 
Voor in beeld staan offergaven opgesteld, die uiteindelijk 
ook allemaal in het vuur geworpen zouden worden. (Zie 
hoofdstuk 9) De ngakpa's dragen ceremoniële hoeden. 
Tweede van rechts is Karma Lhundup. Tweede van links 
achter het vuur zit de umtze. 

f echtsboven & 
rechtsonder: De demonenbegrafenis voor de deur van het hotel. Het 

driehoekige demonengraf is rechtsboven goed te 
herkennen. Yeshe Dorje Rinpoche zit in de deur van het 
hotel en is daarom op deze foto's niet te zien. De ngakpa's 
bespelen damaroe en bel tijdens het zingen. Sommigen 
hebben een kangling in hun handen. (Zie hoofdstuk 9) 

lad 10 

arma Lhundup doet de Chö bij mij thuis in Amsterdam. (Zie hoofdstuk 9) 
Hij zingt, drumt, belt, blaast en zegt zijn gebeden. Linksonder de kangling uit 
! hutan die hij mij gaf. Rechtsonder Karma Lhundup met de auteur na afloop 

m de Chö-feesten. 
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10 ENIGE REFLECTIES TOT SLOT 

Attached to your own point of view, 

you merely obscure the clear light of your mind.444 

Machig Labdrön 

De Dharma komt naar het Westen 

Een veel geciteerde profetie van Padmasambhava luidt dat wanneer de 
ijzeren vogels vliegen de Dharma naar het westen zal vertrekken. Inderdaad 
vlogen er twaalfhonderd jaar later ijzeren vogels boven Lhasa, waarvan 
sommigen gevuld met bommen. Met de inval van de Chinezen in Tibet is het 
voortbestaan van de Tibetaanse cultuur en de vorm van het Boeddhisme, zoals 
dat zich in Tibet heeft ontwikkeld, in gevaar gekomen. De vlucht van de Dalai 
Lama en de vele Tibetanen die hem zijn gevolgd naar India heeft er tevens toe 
geleid dat het "geheimzinnige Tibet" zich heeft geopend voor de rest van de 
wereld. Enerzijds zijn de nederzettingen met Tibetaanse vluchtelingen in India 
en Nepal gemakkelijker te bereiken dan het Tibetaanse hoogland, anderzijds 
overspoelt een toenemend aantal lama's de wereld om de leer van Boeddha uit 
te dragen aan ieder die het maar horen wil. De belangstelling komt met name uit 
Noord Amerika, West en Zuid Europa, de traditioneel Boeddhistische culturen 
van Taiwan, Japan en Hong Kong, en de laatste paar jaar in toenemende mate 
ook uit Oost Europa en de voormalige Sovjet Unie. 

Verschillende lama's hebben gezegd dat voor het voortleven van de 
Dharma het Westen belangrijk zal zijn. Tegelijkertijd waarschuwen zij voor het 
gevaar dat de eeuwenoude Tibetaans Boeddhistische traditie met een nog steeds 
ononderbroken overdrachtslijn van meester op leerling als niet meer dan een 
andere schotel van de uitgebreide New Age-menukaart door Westerlingen 
geconsumeerd zal worden. In de meeste Westerse landen hebben zich in de 
afgelopen dertig jaar groepjes leerlingen rond de rondreizende lama's van de 
diverse tradities gevormd. Sommige discipelen zijn serieus en studeren vele 
jaren bij een leraar. Diverse Westerlingen zijn tegenwoordig tot lama gewijd en 
enkelen van hen zijn zelfs bevoegd om Tantrische initiaties te geven. Ook komt 
het echter voor dat sommige Westerlingen zichzelf tot lama uitroepen, of hun 
leraar verlaten om zelf guru te spelen. Daar zijn de lama's natuurlijk niet blij 
mee. Het is iets dat voorkomt in alle verschillende spirituele tradities die naar 
het Westen komen. Ook de discussies om te komen tot een "Amerikaans 
Boeddhisme" zoals die worden gevoerd op "Western Buddhist Teachers" 
-conferenties in de Verenigde Staten en in Boeddhistisch georiënteerde 
tijdschriften zoals de "Shambhala Sun" en "Tricycle" worden door de lama's met 
argusogen gevolgd. Cynici zullen misschien uitroepen dat concurrentie op de 
spirituele markt door hen niet getolereerd wordt, omdat zij bang zijn dat 
potentiële klanten weglopen. Mijn eigen cynisme daaromtrent is door de vele 
lama's die ik in de loop der jaren ontmoet heb enigzins weggesleten. Ik ben van 
mening dat er wel degelijk een oprechte zorg voor de authentieke overdracht 
van de Dharma onder de diverse lama's leeft. Zonder de authenticiteit van de 
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overdrachtslijn is er geen sprake meer van een Boeddhistische traditie. Niet 
alleen de Tibetanen, ook het Tibetaans Boeddhisme gaat door een kritieke 
periode in haar geschiedenis. 

Dit werkstuk is geschreven met de intentie dat het een bijdrage mag 
leveren aan het bewaren van de schat aan kennis over het functioneren van de 
menselijke geest, die de Tibetaans Boeddhistische rituelen en inzichten zijn. 
leder mens streeft naar geluk en wil liever niet lijden. Alle kennis die hier een 
bijdrage toe levert is kostbaar en zou door een ieder als het hoogste goed 
gekoesterd moeten worden. De technieken om lijden te transformeren en 
mededogen op te wekken uit de Tibetaans Boeddhistische traditie zijn, wanneer 
men zich hier vertrouwd mee heeft gemaakt, buitengewoon praktisch en in het 
alledaagse leven toepasbaar in wat voor soort cultuur men ook leeft. 

Terugblik op het onderzoek 

In dit onderzoek heb ik willen laten zien waarom er door Tibetaans 
Boeddhisten op een dijbeentrompet geblazen wordt en waar dit gebruik vandaan 
komt. Mijn doel is daarbij geweest het op zo waarachtig en levendig mogelijke 
wijze kennis en inzicht over het Boeddhisme, en in het bijzonder over de 
dijbeentrompet en haar bespelers, op te roepen en over te dragen. In de inleiding 
van dit proefschrift ben ik ingegaan op het op zijn zachtst gezegd problematische 
karakter van objectieve beschrijving van een dergelijk antropologisch 
onderzoeksproject. Aan de hand van het werk van Clifford Geertz en zijn critici 
stelde ik de vraag wie of wat te geloven en waarom? Geïnspireerd door 
voorstanders van een (schrift-) kritische, reflexieve en dialogische antropologie, 
die spreken over de mogelijkheid van intersubjectiviteit, heb ik in dit verslag 
van onderzoek gestreefd naar transparantie van mijn rol als waarnemer, 
schrijver en interpretator. Niet door mijzelf uit het onderzoek weg te schrijven, 
maar door mijn eigen rol te expliciteren heb ik gepoogd het proces van 
onderzoek te verhelderen. Ik ben daarom autobiografische elementen in mijn 
veldwerkbeschrijvingen niet uit de weg gegaan daar waar ik meende dat dit 
relevant voor het onderzoek was. Tegelijkertijd heb ik zoveel mogelijk 
Tibetanen zelf aan het woord gelaten. Ik heb willen laten zien hoe Tibetaanse 
geestelijken zelf hun Boeddhistische rituelen en symboliek begrijpen en wat het 
voor hen betekent. Door de citaten uit de literatuur en het letterlijk weergeven 
van gesprekken met Karma Lhundup heb ik de levende kwaliteit van het 
onderzoek willen bewaren. Abstracte concepten die slechts bestaan op papier heb 
ik willen vermijden. Concrete personen, stemmen uit heden en verleden heb ik 
tot leven willen roepen en direkt tot de lezer laten spreken. Op deze wijze heb ik 
tevens getracht open ruimtes te scheppen waardoor de lezer als het ware zelf zijn 
conclusies kan trekken, waardoor hetgeen ik beweer geverifieerd kan worden 
aan hetgeen Tibetanen zelf zeggen. In plaats van de passieve consument van de 
resultaten van onderzoek te zijn, heb ik hierdoor de lezer willen uitnodigen 
actief deel te nemen aan het onderzoek. 

Dit klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar aan het eind van dit 
verhaal dringt zich toch de vraag op of dit wel gelukt is. Maken de 
beschrijvingen die ik geef, de gesprekken die ik voer, mijn toegegeven 
betrokkenheid mij als schrijver transparanter en de tekst inzichtelijker, of zit 
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"ik" "het onderwerp" alleen maar meer in de weg? Is er daadwerkelijk sprake 
van een verhoogde "objectiviteit" in deze poging een veld van intersubjectieve 
communicatie bloot te leggen? En hoe zit het eigenlijk met de betrouwbaarheid 
van mijn verhaal? Ben ik door mijn in de loop der jaren toegenomen 
geïnvolveerdheid in het Boeddhisme een "overloper", die zijn loyaliteit aan "de 
wetenschap" heeft verkwanseld voor "Oosterse mystiek"? Of heb ik mij door een 
innerlijke drang gedreven diep in de materie gestort en beschrijf ik, geïnspireerd 
door de verrassende geestelijke rijkdom die ik meen te hebben ontdekt, gewoon 
het onderzoek zoals ik dat beleeft heb? 

Het antwoord op deze vragen kan misschien uiteindelijk alleen maar door 
de lezer zelf gegeven worden. Hier wil ik nogmaals herhalen dat zonder het over 
de waarnemer te hebben, de beschreven waarnemingen niet meer kunnen zijn 
dan abstracte concepten die in een non-relatie staan tot een empirische 
werkelijkheid. Zonder subject geen object. Mij restte dan ook geen andere keuze 
dan een beschrijving te geven van mijn empirische onderzoek waarin 
noodgedwongen ook ik ten tonele verschijn. De schrijver is onvermijdelijk 
aanwezig in zijn schrijven, beter dit te erkennen en te expliciteren dan te 
verzwijgen. De onderzoeker vormt zelf, als het onderzoeksinstrument, ook een 
deel van het onderzoek. Hij is daarmee tegelijkertijd subject en object van 
onderzoek. Onderzoek doen is dus tevens zelfonderzoek doen. Het proces van 
reflectie begint bij de onderzoeksopzet, continueert gedurende het veldwerk, het 
bestuderen van de literatuur over het onderwerp en vindt misschien wel zijn 
piek gedurende en vooral ook juist door het schrijven. Het vormt een rode draad 
door het gehele onderzoek. Dit 'interne veld', onze eigen geest, nemen we overal 
mee naar toe. Iedere observatie is er door gekleurd. Het 'interne veldwerk' open 
te breken voor anderen betekent autobiografische beschrijvingen, confessies en 
zelfreflecties in te voegen in het verhaal. 

Het wordt door sommigen nog steeds verdacht gevonden wanneer men 
zoals in mijn geval naar een religieuze traditie onderzoek doet en gaandeweg 
merkt dat men zich daar zelf toe 'bekeert'. Waar is de 'distantie' wordt dan 
gevraagd? Wordt dit niet te 'persoonlijk'? Ik vraag me echter af of het van 
'wetenschappelijkheid' getuigd om afstand te nemen van iets waarvan men 
maar half kennis heeft genomen en nooit werkelijk is ingedoken. Daarbij komt 
dat om daadwerkelijk kennis van het Vajrayana Boeddhisme te nemen het 
belangrijk is initiatie van een daartoe geauthoriseerde leraar te ontvangen en de 
beoefening zelf te doen. Pas dan komt de symboliek tot leven en kan er begrip 
ontstaan dat verder reikt dan alleen een boeiend intellectueel spel. Iemand die 
nog nooit kaas heeft gegeten kan alle kaassoorten van de wereld opnoemen, 
precies weten hoe het gemaakt wordt, prachtige boeiende beschrijvingen geven 
over hoe een Hollander in een broodje "ouwe" hapt of een Italiaan het geraspte 
gele goedje uitstrooit over zijn spaghetti. Zijn kennis over het onderwerp kaas is 
en blijft echter van een geheel andere orde als dat van iemand die het verschil 
tussen oude en lichtbelegen daadwerkelijk geproefd heeft. De woorden "oude 
kaas" en "lichtbelegen" hebben voor hem een geheel andere betekenis. Ik wil me 
hier niet opwerpen als 'kaaskenner', dat laat ik liever aan de Tibetaanse meesters 
die ik citeer over, maar deze meesters hebben me wel van de kaas laten proeven. 
De eigenlijke vraag is- of de persoonlijke betrokkenheid op het 
onderzoeksontwerp leidt tot een vertekening of een belangenverstrengeling 
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waardoor de kennis en de inzichten die dit onderzoek opleveren ontkracht 
worden, of dat er sprake is van een degelijk onderzoek, waarbij de onderzoeker 
zich zoveel mogelijk verdiept heeft in de leefwereld van de mensen die hij 
beschrijft? 

Misschien is het verhelderend te spelen met de vraag hoe het onderzoek 
naar de kangling eruit zou hebben gezien wanneer het door iemand anders 
verricht zou zijn. Het resultaat zou ongetwijfeld ten dele anders zijn, maar ook 
ten dele hetzelfde. Iedereen die onderzoek naar de kangling doet, Boeddhist of 
niet, zal vinden dat deze met name bij de Chö-rituelen gebruikt wordt. Dan 
hangt het er natuurlijk vanaf of men wel of geen Tibetaans spreekt. Beheerst 
men het Tibetaans, dan opent zich de weg naar de onvertaalde literatuur en 
klassieke teksten. Men kan de Himalaya en misschien zelfs Tibet afstropen naar 
eenzame beoefenaars. Dat zou zeker interessant zijn en nieuwe perspectieven 
opleveren. Helaas waren de omstandigheden zo dat die mogelijkheid voor mij 
niet open lag. Spreekt men geen Tibetaans, dan is er ook nog de mogelijkheid om 
een tolk in de arm te nemen. In dat geval ontvouwt zich vaak een complexe 
driehoeksverhouding, waarbij het niet altijd meer duidelijk is wie tegen wie 
praat. Dharamsala is zeker voor Engelssprekenden geen onlogische plaats voor 
onderzoek, en aldaar komt men met een beetje geluk Karma Lhundup tegen. 
Natuurlijk vinden er dan andere gesprekken plaats met andere vragen, maar 
ook weer met overeenkomsten. 

Verschillende malen, zowel in Dharamsala als zes jaar later in Engeland 
en Nederland, was echter het feit dat ik zelf Boeddhistische praktijken beoefen en 
discipel van een leraar ben, bepalend voor het vertrouwen dat hij in mij stelde. 
Wat dat betreft vormde mijn betrokkenheid geen hindernis, maar was zij juist 
een voorwaarde voor deze vertrouwelijke gesprekken in een sfeer van elkaar 
begrijpen, kortom een zekere intimiteit en openheid van communicatie. Dat er 
een bandrecorder aanstond en het van tevoren duidelijk was dat ik de 
gesprekken woord voor woord zou opschrijven en mogelijkerwijs zou 
publiceren deed daar geen afbreuk aan. De mogelijkheid dat Karma Lhundup 
door al deze aandacht geïnspireerd raakte allerlei interessante verhalen te 
verzinnen en andere zaken uit zijn duim te zuigen, acht ik, hoewel het niet de 
eerste keer zou zijn dat een antropoloog dit zou overkomen, hier uitgesloten. 
Buiten het feit dat dit volledig tegen alle Boeddhistische principes ingaat, heb ik 
tevens een relatie gelegd met de geschreven literatuur over het onderwerp. De 
lezer kan daardoor voor zichzelf oordelen en zien hoe wat Karma Lhundup zegt 
en wat geschreven staat samenhangen en overeenkomen. Doordat ikzelf aan de 
gesprekken deelneem en het geheel letterlijk is weergegeven wordt ook mijn 
aandeel duidelijk. Hoe gesprekken met Karma Lhundup zouden plaatsvinden 
met een 'niet-beoefenaar' van de Tantrische praktijken laat zich slechts raden. 
Waarschijnlijk zouden andere vragen tot een gedeeltelijk ander verhaal leiden. 
Misschien ook boeiend en waardevol, maar op een andere manier. 

Dan is er nog de interessante vraag inhoeverre mijn perspectief op 
antropologisch onderzoek van toepassing kan zijn voor ander onderzoek in een 
geheel ander deel van de wereld. Hoewel ik zoals gezegd van mening ben dat 
iedere onderzoeksmethode en beschrijving van onderzoek onlosmakelijk 
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verbonden is met zowel het onderzoeksontwerp als de onderzoeker, denk ik toch 
dat basiselementen van de door mij hier toegepaste benadering zich ook lenen 
voor andere onderzoeken. Een kritische reflectie op de eigen rol als onderzoeker, 
op die van het schrift en het proces van onderzoek, het blootleggen van wat er 
precies in het veld gebeurt, openheid over autobiografische elementen door 
confessies niet uit de weg gaan, het tot leven proberen te brengen van de 
onderzoekssubjecten door ze niet hun stem af te nemen, maar door ze direkt te 
citeren, dialogen letterlijk weer te geven, zo mogelijk een vergelijking maken 
met de geschreven literatuur, biografieën te beschrijven, niet slechts in 
algemeenheden te praten, maar ook over personen in het bijzonder, etc. Dit alles 
kan op ieder onderzoek toegepast worden. 

Daaraan kan toegevoegd worden dat de focus op een specifiek voorwerp, 
ritueel of niet, en te onderzoeken hoe hier mee omgegaan wordt, ook in een 
totaal andere context zeer produktief kan zijn. Muziekinstrumenten en rituele 
voorwerpen, en vooral de combinatie hiervan, lenen zich hier goed voor, maar 
ook bijvoorbeeld kledingstukken. De betekenis van de hoofddoek of de sluier in 
de Islam, de kora voor een Malinese 'griot', de didjeridoo voor een Australische 
aboriginal, de hostie of het kruis voor een Christen, ga zo maar door. In plaats 
van een voorwerp kan men zich ook richten op een bepaalde plaats; de 
dorpstempel, het mannenhuis, de biljartclub, het jeugdhonk van de 
"neighbourhood". Het zijn in principe allemaal katalysators van betekenis, 
voorwerpen, plaatsen, kledingstukken, die door hierover te praten met de 
mensen voor wie ze belangrijk in hun leven zijn, iets laten zien van die levens 
en tegelijkertijd van de betekenis welke die plaatsen, kledingstukken en 
voorwerpen voor hun hebben. Vaardige beschrijving hiervan kan een wereld 
oproepen waarvan de lezer wordt uitgenodigd kennis te nemen en over na te 
denken. Of je daarvoor nu zelf Moslim, Christen, Boeddhist moet zijn, of juist 
niet, om over Islam, Christendom of Boeddhisme te schrijven kan ik niet 
beantwoorden. Ik ben geen Moslim en geen praktizerend Christen. Een zekere 
intieme participatie lijkt me echter toch onontbeerlijk om tot een bepaalde diepte 
van communicatie te kunnen komen. Wat het Boeddhisme betreft is voor mij 
de grondhouding van onderzoek naar waarheid niet tegenstrijdig aan die van de 
wetenschap. De Dalai Lama zei hierover toen hij in Nederland was: 

Zelfs bepaalde dingen die de Boeddha persoonlijk heeft genoemd en 
die na experimentele analyse tegengesteld blijken te zijn, moeten we 
verwerpen en we moeten het resultaat van onze onderzoekingen 
aannemen en niet de woorden van de Boeddha. Dus ik geloof dat 
Boeddhisten en wetenschappers in feite dezelfde methoden hanteren.445 

Tenslotte wil ik mijzelf hier nog voor de voeten werpen dat ik voor mijn 
kennis van het Boeddhisme ook gebruik heb gemaakt van onderricht dat ik in 
het Westen heb gevolgd. Kan dat wel? Geeft dat geen vertekend beeld? Is de 
betekenis van deze rituelen niet veranderd nu de context zo anders lijkt? Is de 
betekenis van de kangling zelf of van het Chö-ritueel niet aan verandering 
onderhevig? Om dit te beantwoorden wil ik eerst de context toelichten waarin dit 
onderricht in het Westen plaatsvond. 

Gedurende de zomer vinden op het landgoed Lerab Ling, niet ver van 
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Montpellier in Frankrijk Boeddhistische retraites plaats waar studenten uit de 
hele wereld komen mediteren, studeren, onderricht van diverse lama's 
ontvangen, rituelen bijwonen en gedeeltelijk deze ook zelf uitvoeren onder 
leiding van Sogyal Rinpoche, een Dzogchenmeester uit de Nyingmatraditie, die 
de ene helft van het jaar in Azië verblijft en de andere helft door het Westen 
reist. Belangrijk hierbij is dat de overdracht van de Dharma, het onderricht, de 
beoefening en de integratie daarvan in het dagelijks leven op authentieke wijze 
plaatsvinden. Authentiek wil zeggen in overeenstemming met de eeuwenoude 
traditie. Deze traditie lééft, wat wil zeggen, het onderricht is hetzelfde als dat de 
Boeddha gaf, maar het wordt toegepast op het leven nu. Zo vinden bijvoorbeeld 
de inwijding van de grond waarop een nieuwe tempel gebouwd wordt en het in 
ogenschouw nemen van al de geomantische principes die daarbij een rol spelen, 
of het geven van Tantrische initiaties, in Frankrijk op precies dezelfde wijze 
plaats als vroeger in Tibet, of nu in India en Bhutan. Als er al een verschil zou 
bestaan tussen de wijze waarop het Tibetaans Boeddhisme in het Westen en het 
Oosten wordt gepraktizeerd dan is het dat de lama's ingewijde Westerse 
studenten, - waarvan het merendeel intellectuele scholing ondergaan heeft en de 
drang heeft alles te willen weten en begrijpen -, misschien meer uitleg geven dan 
gelovige Tibetanen. De Tibetanen zijn van huis uit met Tantrische rituelen 
vertrouwd en misschien daarom ook wel eerder geneigd eenvoudigweg op de 
gunstige werking hiervan te vertrouwen. Of de nadruk nu meer op de uitleg of 
op de praktische beoefening ligt, verandert de vorm, functie en betekenis van het 
riteel als zodanig niet. Ook het onderricht dat ik van de Tibetaanse lama's in het 
Westen heb ontvangen heeft in ieder geval vele van de Boeddhistische 
principes, die in dit onderzoek ter sprake zijn gekomen, verhelderd. 

Het is mogelijk dat op den duur de uiterlijke manifestaties van het 
Boeddhisme zullen veranderen met de komst naar het Westen. Het is zelfs 
waarschijnlijk. Ieder boeddhistisch land kent min of meer zijn specifieke 
vormen, die we echter toch allemaal herkennen als boeddhistisch. Om de 
Westerse vormen te herkennen is het nu nog te vroeg. Over honderd jaar 
kunnen we daar meer over zeggen. De retraitevorm, waarbij studenten voor een 
paar weken of maanden komen en daarna thuis hun baan weer opnemen, lijkt 
momenteel gangbaar te zijn in diverse centra in het Westen. De lama's leggen 
zich er op toe om zoveel mogelijk op authentieke wijze overdracht te geven. 
Sommigen maken een vergelijking met de komst van het Boeddhisme naar 
Tibet. Toen werden teksten woord voor woord vertaald. Nu zingen 
Westerlingen in het in ons schrift getranscribeerde Tibetaans, ook al spreken ze 
het niet. Op deze wijze vindt toch een overdracht plaats, omdat men de woorden 
van de oude meesters en de letterlijke teksten van bijvoorbeeld de terma's leert. 
Ook de melodieën, die al honderden jaren worden gezongen, leert men zingen. 
Een belangrijk deel van de transmissie is hier in aanwezig. 

De rituelen die ik in Frankrijk heb bijgewoond beschrijf ik hier niet. Ik leg 
me toe op wat ik in India heb gezien, zoals bij de Shedur waar geen andere 
Westerling bij aanwezig was. Daar bleek dat moderne Tibetanen, zoals de 
hoteleigenaar die van de touristenidustrie leeft, allerlei ideeën heeft over 
bovennatuurlijke krachten en hoe hier mee om te gaan, zoals het inschakelen 
van een ngakpa. Hij ziet geen contradictie tussen deze visie en zijn deelname 
aan de internationale markteconomie. Hij leeft nu, niet in een of ander 
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verleden. De Chö en de kangling zijn wat dat betreft ook niet van betekenis 
veranderd met de komst van de Tibetanen naar India. Wat de kangling betreft is 
het steeds moeilijker om er een te vinden, vooral nu het verboden is om ze in de 
winkeltjes te verkopen. Dit verbod hangt samen met de wens van India om 
geaccepteerd te worden als moderne natie, een land dat 'meetelt' in de wereld. 
Dan kan je natuurlijk geen mensenbotten in de verkoop aanbieden. Mogelijk 
hebben we hierdoor met een uitstervend klankinstrument te maken dat straks 
alleen nog in een totaal boeddhistisch land als Bhutan te vinden is. Wat de Chö 
betreft, deze kan ook zonder kangling uitgevoerd worden, wat je bijvoorbeeld 
wel in het Westen ziet. Tevens kan men zich op een grafplaats visualiseren, 
hetgeen men altijd toch al deed. Hoewel de uiterlijke omgeving en het gebruik 
van hulpmiddelen zoals de kangling, de damaroe, bel en de devotionele zang 
wel helpen bij het oproepen van een bepaalde energie en het scheppen van een 
atmosfeer laat het ritueel zich in principe ook geheel verinnerlijken. Op deze 
wijze hebben de laatste dertig jaar vele boeddhisten in Tibet hun beoefening 
gedaan zonder dat de Chinezen dit merkten of konden tegenhouden. Ook in die 
zin is Vajrayana altijd al geheim geweest. 

Het onderzoek naar de kangling houdt eigenlijk nooit op, maar gaat voort 
in de gedachten van hen die hier over nadenken of op de kangling blazen. Dit 
wil echter niet zeggen dat het onderzoek zoals het hier beschreven staat niet ook 
resultaten heeft. Kort samengevat kunnen we zeggen dat de kangling nog altijd 
en in ieder geval sinds de elfde eeuw door Tibetaanse yogi's gebruikt wordt. De 
culturele betekenis is zover we weten in de loop der eeuwen niet veranderd. In 
Tibet worden de beenderen gevonden op de grafplaatsen waar men lijken aan de 
gieren voert. De beste kangling wordt gemaakt van het dijbeen van een jonge 
vrouw, die in het kraambed sterft. Beenderen van mensen die in een gevecht 
zijn gestorven, van maagden, van yogi's en lama's worden ook als buitengewoon 
krachtig beschouwd. Beenderen van mensen met besmettelijke ziektes en van 
slagers of smeden worden niet gebruikt. In de praktijk is het belangrijk dat een 
been goed klinkt. De kangling wordt met name gebruikt bij het regenmaken en 
de Chö; een ritueel waarbij men door het gevisualiseerde offer van het eigen 
lichaam de gehechtheid aan het grijpen naar een zelf tracht te doorsnijden. Het 
lichaam wordt geofferd aan de goden en demonen die door te blazen op de 
kangling worden opgeroepen. Deze goden en demonen worden uiterlijk 
beschouwd alsof ze werkelijk bestaan, maar tevens op een innerlijk nivo gezien 
als een projectie van de eigen emoties en angsten. De chöpa traint zijn geest 
hiermee in het loslaten van ego, het overwinnen van angst voor de dood en de 
beoefening van mededogen. Op het diepste nivo realiseert hij de leegte en 
herkent hij de natuur van zijn geest. 

Tussen de Chö-ceremonie en het traditionele offeren van een lijk aan de 
gieren bestaan opvallende paralellen. Ik heb daarbij de rollen van gieren en 
dakini's met elkaar vergeleken als agenten van transformatie van bewustzijn. 
Levend op knekelvelden gaat de chöpa of ngakpa aan conceptuele grenzen 
voorbij en kan zich daarbij in de ogen van de gemeenschap soms manifesteren 
als een dwaze wijze. Traditioneel zijn deze chöpa's vaak bedelaars, die echter ook 
als genezers van besmettelijke ziekten een gewaardeerde rol in de samenleving 
hebben. Aan de Chö-ceremonie wordt meer uiterlijk vorm gegeven in de 
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Shedur-variant. Door het gebruik van uiterlijke middelen zoals wapens, 
deegpoppetjes, een zak om demonen mee te vangen, dramatische muziek en 
zang wordt de gemeenschap meer bij het ritueel betrokken. Dit verhoogt de 
effectiviteit van haar geneeskrachtige werking. Erop vertrouwen dat het ritueel 
werkt, is hierbij een belangrijk onderdeel. De symboliek van het ritueel, de 
opgeroepen aanwezigheid van de boeddha's, de meditatieve concentratie van de 
lama's, en de motivatie van alle aanwezigen worden in de context van de Dur-
ceremonie door de vajrameester samengebracht in een atmosfeer van confessie, 
compassie, heelwording en spirituele vernieuwing. 

Er is een Tibetaans gezegde dat zegt dat er vele leringen uit India naar Tibet 
zijn gekomen, maar dat er één vanuit Tibet naar India is gegaan, en dat is de Chö. 
In een recent boek "Machig Labdrön and the Foundations of Chöd" (1996) heeft 
Jerome Edou dit aangevallen. Hij zegt dat Chö uit India komt, en helemaal niets 
te maken heeft met het inheemse sjamanisme zoals we dat in Centraal Azië 
kunnen vinden. Inderdaad is Chö een puur boeddhistisch ritueel. De visie 
waarmee het beoefend wordt is geworteld in de traditie van de 
Prajnaparamitafilosofie van het Indiase Mahayana Boeddhisme. Het kent 
daarnaast ook Tantrische elementen en de uiteindelijke visie verschilt niet met 
die van Dzogchen. Er zijn echter geen sporen van Chö-beoefening in India 
teruggevonden. Ik heb ook niets in de literatuur kunnen vinden in tegenspraak 
met de bewering van de Chö-meester en regenmaker Yeshe Dorje Rinpoche, die 
stelde dat de Indiase yogi Phadampa Sangye de eerste was die de kangling 
gebruikte, toen hij in Tibet was. De visualisatie van het Chö-ritueel komt 
bovendien sterk overeen met spontane sjamanistische inwijdingservaringen. 
Het schijnt me toe dat deze beeldentaal van het sjamanisme in het Chö-ritueel is 
opgenomen, hetgeen geenszins wil zeggen dat Chö een sjamanistisch ritueel is. 
Zo is er bijvoorbeeld in de Chö geen sprake van trance of van pogingen dit op te 
wekken. In de Chö kan de beoefenaar proefondervindelijk ervaren dat er 
uiteindelijk geen goden en demonen bestaan, net zomin als de beoefenaar zelf 
bestaat. Daarmee is het Chö-ritueel van het doorsnijden van de gehechtheid van 
ego een fraaie illustratie van hoe de Boeddhistische visie van de lege aard van al 
wat verschijnt zijn intrede heeft gedaan in een Tibetaanse cultuur die gekleurd 
was door animisme. Hoewel de inheemse Bönreligie nog steeds in Tibet 
gepraktizeerd wordt, heeft het zich sterk aangepast aan het Boeddhisme. In de 
loop der eeuwen is de rol van sjamanen in Tibet teruggedrongen. Het lijkt me 
dat de Boeddhistische ngakpa's en chöpa's hun plaats in de samenleving hebben 
overgenomen als rituele specialisten die direct kontakt met de goden en 
demonen niet schuwen. Zij helpen de bevolking om op een gunstige wijze met 
deze krachten, en de gevoelens die ze verbeelden, om te gaan. 

Buitenste binnen en binnenste buiten 

Tot slot nog een paar opmerkingen. Het kenmerkende van niet alleen de 
Chö, maar ook van het Vajrayana Boeddhisme van Tibet als zodanig, is dus 
ondermeer dat de rituelen en praktijken die zich in de loop der eeuwen 
ontwikkeld hebben, uiterlijk de vorm kunnen hebben van het sjamanistisch-
animistisch soort natuurreligie, dat in grove basistrekken over de gehele wereld 
in een opvallende gelijkvormigheid verspreid is, maar dat de innerlijke visie 
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onmiskenbaar gedragen wordt door de subtiele psychologie van het Boeddhisme 
met haar nadruk op leegte en de motivatie van compassie. Met de komst van het 
Boeddhisme naar Tibet verdween het geloof in de werkzaamheid van 
natuurkrachten, waarmee men in communicatie trad door offerandes te brengen 
aan de figuratieve verbeelding van deze krachten in de vorm van goden en 
demonen, dus niet, maar er werd wel een andere interpretatie aangegeven. In dit 
werkstuk heb ik onder meer willen laten zien hoe en op wat voor wijze in het 
Tantrisch Boeddhisme verschillende interpretatienivo's naast elkaar bestaan. 
Démythologisering vond niet plaats door de associatieve logica van arationele 
fenomenen en het ritueel als weg en middel tot heelwording geheel te 
verwerpen, maar door hier, net als aan de rationaliteit, een relatieve waarde aan 
toe te kennen. 

Middels het principe van de transformatie, de manipulatie van 
symbolische vormen, de interdependentietheorie en het onderscheid tussen het 
relatieve en het absolute nivo, wordt gebruik gemaakt van de voor hen, die in 
intiem contact met de natuur leven, als zeer wezenlijk ervaren verbeelding van 
de natuurkrachten als handelende agenten. De natuur, als bron van leven en 
tevens door haar ontzagwekkende destruktieve potentie als bron van de dood, is 
voor de mens die zoekt naar betekenis, orde, kracht, liefde en geluk altijd een 
natuurlijk object van devotie geweest, waarmee in een spirituele behoefte 
voorzien wordt. Een behoefte die voor velen net zo primair of misschien nog 
wel fundamenteler is, als de behoefte aan schone lucht, eten, drinken, sex, slaap, 
huisvesting, liefde en vriendschap etc. Dit geldt zeker voor veel Tibetanen. De 
grootsheid van de natuur lijkt zich buiten de mens af te spelen, daar het zijn 
macht en bevattingsvermogen te boven gaat. De perceptie van deze grootsheid 
speelt zich echter binnen de mens af. Bovendien vormt hij zelf ook een 
onderdeel van dit grote geheel. Dit besef doet Boeddhisten naar "binnen keren", 
want in hun optiek' is alles wat waargenomen wordt een aspekt van de geest en 
de geest huist in het lichaam. "The nature of mind is the nature of everything", 
zegt Sogyal Rinpoche. 

De "buitenwereld" wordt daardoor als het ware naar binnengehaald en de 
mens komt daarmee centraal te staan in zijn universum. In eerste instantie lijkt 
dit tot een zekere ik-gerichtheid te leiden. Wanneer men nu middels meditatie 
en analyse van de natuur van de geest tot de conclusie komt dat dit "ik" niet 
meer is dan een kluster van emoties, gedachten, herinneringen en interpretaties 
van waarnemingen zonder vaste substantiële kern, vindt de omgekeerde 
beweging plaats. De aangeboren notie van een zelfstandig onafhankelijk "ik" 
wordt als illusoir doorschouwd en van binnenuit uitgehold, waardoor de 
subjectieve beleving van het ego gedwongen wordt zijn centrale positie in het 
bewustzijn van het universum op te geven en zich als het ware naar buiten 
verplaatst ziet, naar de periferie van het bewustzijn. Deze ervaring van 
"egoloosheid" maakt ruimte vrij voor het natuurlijk opwellen van compassie 
voor al wat leeft in de zetel van het bewustzijn, het hart. 

Zo zien we dat in deze poging de vervreemdende dualiteit tussen subject 
en object, mens en natuur, op te lossen, enerzijds de wereld der objecten en de 
krachten die in de natuur werkzaam zijn van buiten naar binnen worden 
gehaald, doordat de veelheid van manifestaties als aspekten van de geest worden 
beschouwd, en anderzijds, dat de subjectieve eigenaardigheden van de mens van 
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binnen naar buiten worden verplaatst, middels de op ervaring gebaseerde notie 
dat dit slechts een oppervlakkige wolk van illusies is, die de lege, lumineuze 
kern van zelfloze en vormeloze energie, die aangeduid wordt met het woord 
boeddha-natuur, shunyata of rigpa, tijdelijk bedekt. 

In de Boeddhistische visie vindt de zowel verbindende als 
onderscheidende schakel tussen subject en object, mens en natuur, plaats op het 
energetisch tussennivo van de Spraak en de adem als de zich spontaan 
manifesterende levenskracht, die voorzien in de communicatie tussen binnen 
en buiten. Enerzijds wordt door het vermogen van taalgebruik de wereld 
verdeeld in dit en dat en ontstaat hierdoor een vervreemding wanneer men als 
gevolg van geconditioneerd denken begrippen op de waarneming van de wereld 
plakt, die wat feitelijk is vertekenen en fixeren in de illusies der conventie. 
Anderzijds is het communiceren met woorden een middel om tegenstellingen te 
overwinnen. Met name via de creatie- en oplosfases van de gevisualiseerde 
mandala's en de daarbij behorende symbolische beeld- en klanktaal van de 
Dharma poogt men in het Tantrisch Boeddhisme gebruik te maken van de 
neiging tot dualistisch denken om dit als het ware te laten exploderen en terug te 
voeren naar een non-dualistische staat van zijn. De volledigheid en helderheid 
hiervan is altijd aanwezig. Het vormt de basis of natuur van de geest, maar de 
gedachten gaan er maar al te vaak aan voorbij en overschaduwen het intuïtief 
weten hiervan. Het bijzondere en paradoxale is dat het Tantrische 
symbolensysteem ontwikkeld is om middels actualisatie in het ritueel en 
integratie in het handelen het dogmatische en vertekenende van het denken in 
symbolen en het gebruik van taal op te lossen en zo de weg vrij te maken voor 
spontaan ruimtelijk helder gewaarzijn, dat zich manifesteert als de ongeremde 
energie van het mededogen. 

Enerzijds vindt er door te wijzen op de rol van de geest bij de 
waarneming een subjectivering van het object plaats. Anderzijds vindt er door te 
concluderen dat deze geest leeg is van een inherent bestaan, maar gebruik maakt 
van een aantal universele projectiemechanismen om zichzelf een identiteit aan 
te meten, een objectivering van het subject plaats. De Tantrische 
transformatierituelen vinden plaats op dit energetische tussennivo, het 
schemergebied der potentie van vorm en leegte, scheiding en verbinding, het 
relatieve en het absolute. 

Door uitgebreid in te gaan op de Boeddhistische analyse van het ego, de 
transformatierituelen, de subtiele onderlinge samenhang van het symbolisch 
netwerk van betekenis, en de wijze waarop de veronderstelling van een 
overgangstoestand tussen dood en wedergeboorte hierbij gezien wordt als een 
spiegel van het leven, heb ik getracht iets te laten zien van de wijze waarop 
volgens de Tibetaans Boeddhisten een aan verwarring en onwetendheid lijdend 
ego zich kan transformeren tot de ontwaakte en verlichte bewustzijnstoestand 
van een boeddha. Dit lijkt me voor ieder aan het leven en aan zichzelf en 
anderen lijdend mens van belang. 

Voor antropologen en onderzoekers van religie, mythen en symbolen kan 
de wijze waarop het Boeddhisme haar eigen symboliek interpreteert 
verhelderend zijn voor de wijze waarop in andere religies en culturen van een 
symbooltaal gebruik gemaakt wordt. De unieke waarde van het Tibetaans 
Boeddhisme schuilt wat dat betreft in het feit dat de kritische reflectie van de 
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Boeddhistische schriftcultuur zich op harmonische wijze vermengd heeft met 
een van oorsprong orale traditie. De orale kennisoverdracht van meester op 
leerling is nog steeds van cruciaal belang. Het gevolg van deze vermenging 
kunnen we onder meer zien aan de uiterlijke vorm van de rituelen, de 
specifieke beeld- en klanktaal waarvan gebruik gemaakt wordt, de verschillende 
naast elkaar bestaande interpretatienivo's van verschijnselen en ook bij de 
eindeloze hoeveelheid rijtjes van "vier dit" en "zes dat", als ezelsbruggetjes voor 
het uit het hoofd leren van classificaties, waarvan de hoge mate van abstractie en 
coherentie zonder het gebruik van het schrift mogelijk nimmer bereikt zou zijn. 
Hoewel Dharmaboeken met het grootste respect behandeld dienen te worden, 
men legt ze bijvoorbeeld nimmer op de grond, kan men het uiteindelijke inzicht 
in de ware natuur van de geest niet uit boeken verkrijgen. Dit wordt 
doorgegeven in de zeer intieme interaktie tussen meester en leerling. In dit 
verband wil ik er hier nog eens op wijzen dat wanneer men Tantrische 
praktijken wil gaan beoefenen dit onder leiding van een ervaren leraar dient te 
gebeuren, die weer door zijn eigen leraar geauthoriseerd is om leerlingen te 
hebben. Slechts op die manier blijft de authentieke overdrachtslijn gezond en 
behoudt ze haar werking. Feitelijke transformatie van bewustzijn vindt niet 
plaats door hier slechts over te lezen of over na te denken, hoewel dit een 
belangrijke hulpbron kan zijn, maar om werkelijk te begrijpen waarover het gaat 
moet men zelf de transformerende kracht ervaren door de oefeningen te doen en 
vervolgens de mogelijke inzichten in het dagelijk leven te integreren. 

Voor psychiaters en psychologen, die mensen in behandeling hebben die 
aan hallucinaties en waanvoorstellingen lijden of die het psychisch gewoon 
moeilijk hebben, kan de analyse van projectiemechanismen en de archaïsche 
symboliek uit de bardowereld verhelderend zijn, omdat hier universele thema's 
aan de orde komen, zoals de wijze waarop afgeschilderd wordt hoe verdrongen 
emoties vorm aannemen, naar buiten geprojecteerd worden en het bewustzijn 
begoochelen. Voor mensen die in de gezondheidszorg werken en zeker voor hen 
die stervenden begeleiden kan de Tibetaanse visie hierop een bron van hulp en 
inspiratie zijn. Gezien de gigantische verkoop in zowel oost als west van uiterst 
complexe en dikke boeken, die in de Tibetaanse traditie over het sterven en de 
dood zijn geschreven, kunnen we stellen dat er met betrekking tot dit belangrijke 
onderwerp een grote behoefte aan kennis en raad is. Voor veel Westerlingen 
lijkt het "plukt de dag" als motto van de moderne consumptiemaatschappij toch 
niet geheel bevredigend te zijn. Met het goeddeels wegvallen van de Christelijke 
spirituele waarden lijkt het dat er voor met name de Tibetaans Boeddhisten hier 
een "gat in de spirituele markt" ligt. Opvallend is dat ook in China, waar reeds 
Confucianisme en Taoïsme aangehangen werden, men vaak voor 
begrafenisceremonies Boeddhisten inschakelde. Gezien de sterke nadruk op 
contemplatie op de vergankelijkheid en het belang van compassie in het 
Boeddhisme laat zich dit goed begrijpen. 

Uit het onderzoek is verder gebleken dat de menselijke dijbeentrompet, 
waarvan men zegt dat haar hartverscheurende klank goden en demonen doet 
gehoorzamen, en die door haar aard dienst doet als eenheidssymbool van de 
onverwoestbaarheid en- compassie van de Boeddha-natuur en de 
vergankelijkheid van het materiële bestaan, met name gebruikt wordt voor twee 
typen rituelen, die zich in hun polariteit weer als twee aspekten van hetzelfde 
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ontmoeten. Allereerst zijn daar de offerrituelen aan de beschermers 
(Dharmapala's) om de natuurkrachten te harmoniseren en die dus vooral op de 
uiterlijke omgeving en omstandigheden betrekking hebben. En aan de andere 
kant is daar de Chö-rite, die dient om het geloof aan een werkelijk bestaand ego 
met wortel en tak uit te roeien. 

In eerste instantie lijkt dit Boeddhistische Chö-ritueel ontzettend ver weg 
van ons Westerlingen te staan, maar bij nadere beschouwing van de 
onderliggende betekenis blijkt toch een grote verwantschap met niet alleen 
sjamanistische inwijdingservaringen en geneeswijzen, maar ook met het 
Christelijke sacrament, zodat het ons naar de kern van de religieuze ervaring 
voert. Zei Jezus niet aan het Laatste Avondmaal: "Neemt en eet, want dit is mijn 
lichaam! Drinkt, want dit is mijn Geest!" Volgens de Christelijke leer is door 
Jezus' offer aan het kruis de mens verlost van zijn erfzonde. Deze ontstond 
doordat Adam en Eva aten van de verboden vrucht van de Boom van Kennis 
over Goed en Kwaad. Hierdoor werden ze uit het paradijs gestoten. Het probleem 
was niet de Boom van Kennis over goed en kwaad, maar het toeëigenen van de 
vruchten hiervan, hetgeen de dualiteit tussen lijden en gelukzaligheid schiep. 
Het eten van de hostie tijdens het sacrament als zijnde het lichaam van Christus 
herstelt nu de band met God en maakt de weg vrij voor de terugkeer naar het 
paradijs, dat de Christenen als een hemel na de dood voorstellen. In het 
Boeddhisme wordt ervan uitgegaan dat de natuur van de geest als basis van de 
werkelijkheid puur en zuiver vanaf het beginloze begin is. De afwezigheid van 
agressie kenmerkt zich als helderheid, de afwezigheid van begeerte als 
gelukzaligheid en de afwezigheid van onwetendheid als ruimte 
(gedachtenloosheid). Het paradijs is hier een bewustzijnstoestand. Het is altijd 
aanwezig voor wie een pure perceptie heeft. Niet een erfzonde, maar een 
onwetendheid over de ware aard van de natuur van de geest en als gevolg 
daarvan een foutief zelfbeeld ligt in de Boeddhistische visie ten grondslag aan 
een leven lijdend aan dualistisch bestaan. Het grijpen naar een aankleding van 
het naakte bestaan in de heldere mededogende leegte wordt beschreven als het 
grijpen naar een zelf. Als dit het ware zelf zou zijn, dan zou je er echter niet naar 
hoeven grijpen. 

De Boeddha hield zich niet bezig met de metafysche vraag wie de wereld 
nu precies geschapen heeft, maar zag dat onwetendheid aan de basis van de 
karmische keten van geboorte en dood staat. Wanneer men door een giftige pijl 
getroffen is, houdt men zich ook niet bezig met de vraag wie hem heeft 
geschoten, waarom hij dat deed, wat voor soort gif het is en van wat voor soort 
materiaal de pijl is gemaakt. De dood komt voor dergelijke speculaties te snel. 
Beter is het de pijl maar meteen uit de borst te trekken. Hij constateerde dat het 
lijden en de onwetendheid er gewoon iedere dag is en vond een weg om hieraan 
te ontsnappen door dit te transformeren en het dualistische verschil tussen 
lijden en gelukzaligheid op te heffen. "The nature of suffering is bliss", stelt 
Sogyal Rinpoche. De weg naar bevrijding is het doorsnijden van de gehechtheid 
aan een zelf en het onderscheid maken met anderen. Wanneer men 
bijvoorbeeld kwaad op een ander is, dan dient men dit als iets van zichzelf te 
beschouwen. Doordat de agressie dan geen object meer heeft om zich aan te 
hechten en mee te voeden raakt deze vanzelf uitgeput, lost zich op en de geest 
vindt zijn natuurlijke, ruimtelijke, heldere en mededogende staat terug. De 
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conditionering van het projectiemechanisme wordt zo doorsneden en 
uiteindelijk verschijnen door te ontspannen in de juiste zienswijze de emoties 
niet meer als een verduistering, maar als een verrijking van de natuur van de 
geest. De grote Tertön Sogyal, waarover vele wonderlijke verhalen de ronde 
doen, zei dat voor hem de ware magiër degene is die in staat is om één enkele 
gedachte of emotie te bevrijden. Dit is echter in het geheel niet gemakkelijk en 
vereist dan ook voortdurende levenslange oefening, waarvan de uiteindelijke 
vrucht op het moment van sterven in al zijn volheid geproefd kan worden. 

Door in de Chö het lichaam als bron van valse zelf-identificatie en 
gehechtheid te offeren laat men het grijpen naar een zelf en de illusie dat er een 
zelf is dat te verdedigen zou zijn los. Niet door het lichaam letterlijk zoals Jezus 
aan het kruis te offeren, maar door dit symbolisch te doen, want onwetendheid, 
agressie en gehechtheid, hoop en vrees, goed en fout zijn voor de Boeddhist 
aspekten van een foutieve zienswijze door de geest en niet van het "zondig zijn" 
van het lichaam. Daar is niets mis mee. Integendeel, het menselijk lichaam is 
voor de geest het meest perfecte voertuig om verlichting te realiseren. Zoals we 
bij de bespreking van de Chö zagen, wordt door alle voelende wezens van dit 
lichaam (als symbool van ego's foutieve zelfidentificatie) te laten eten, en door 
bij hen het zaad van de Dharma te planten (zodat ze de weg naar bevrijding 
zullen vinden), op analoge wijze als waarop Jezus' offer aan het kruis de mens 
van zijn erfzonde bevrijdde en de poorten naar een vereniging met God 
heropende, alle voelende wezens van hun negatieve karma als gevolg van 
onwetendheid bevrijd en herstelt men de breuken in de samaya, de band die 
men heeft met de Boeddha-natuur of oorspronkelijk zuivere non-dualistische 
natuur van de geest. Hoewel er natuurlijk zeer wezenlijke, subtiele en 
belangrijke verschillen tussen dood en wederopstanding van de sjamanistische 
genezer, het Chö-offer uit het Boeddhisme en het Christelijke sacrament bestaan, 
is wanneer we naar de onderliggende betekenis kijken de kern van 
overeenkomst toch wel opmerkelijk. 

Als we nu bedenken dat de nieuwste inzichten die opgedaan worden in de 
natuurkunde, waarbij men onderzoek doet met de meest geavanceerde techniek 
die men momenteel kan bedenken, zoals deeltjesversnellers en dergelijke, 
leiden tot een beschrijving van de materiële wereld als een veld van energie, 
zonder vaste ultieme deeltjes, waarin alles met alles verbonden is en de geest 
van de waarnemer ook van invloed is op de waarneming, dan zien we vanuit 
deze geheel andere ingang een beeld van de wereld ontstaan dat ook niet 
incongruent lijkt te zijn met de psychologie van de perceptie, die door de 
Boeddhisten ontwikkeld is. 

Opvallend hierbij is dat zowel de oude tovenaar als de moderne 
kwantummechanicus bij hun speurtocht naar de oorzaken van de zichtbare 
wereld der verschijnselen terecht komen op een nivo van waarneming dat voor 
het gewone blote oog niet toegankelijk is. De sjamaan komt middels zijn trance 
in contact met de wereld van de geesten en de natuurkunde bouwt grote 
machines om de kerndeeltjes van materie te onderzoeken. De intense energie 
van de magische rite doet aan het geestesoog van de sjamaan vormen 
verschijnen uit het onzichtbare. De intense energie die opgewekt wordt in een 
deeltjesversneller doet solide geachte vormen verdwijnen. De Boeddha bouwde 
geen machines, noch ging hij in trance, doch richtte zijn wil op non-manipulatie 
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om te zien wat is. 
Het frappante dat zich nu voordoet is dat in de Tantrische visie de oudste 

en meest primaire denkwijzen en speculaties van de mensheid, geformuleerd 
door mensen zonder schrift, die leefden in een voortdurend contact met de 
natuur, evenzeer een waarde en bestaansrecht schijnen te hebben als de meest 
moderne theorieën, die gebaseerd zijn op een rationeel-empirisch 
wetenschapsmodel. Het schijnt me toe dat als we weten hoe deze uitersten zich 
verenigen als aspekten van hetzelfde; de mens, die reflecteert over zijn plaats in 
het universum, zijn relatie met natuur en medemens en zijn dagelijkse 
worsteling met het lijden, dat we dan tot de kern van het menselijk 
kenvermogen doordringen. In deze tijd, die zich kenmerkt door mondialisering, 
ideologische ontgoocheling, moreel verval, fragmentatie en innerlijke 
verscheurdheid, waarin de mensheid zich bewust is geworden van de 
gigantische problemen die ons de komende eeuw nog te wachten staan, lijkt me 
dit van groot belang. 

De Boeddhist is van mening dat voor een verandering van de loop der 
omstandigheden een bewustzijnstransformatie noodzakelijk is. Alleen door de 
hand in eigen boezem te steken, individuele verantwoordelijkheid te nemen en 
zichzelf te bevrijden van een destruktief soort egoïsme, kan men de 
kettingreakties van negativiteit doorsnijden. Op persoonlijk nivo kan men 
hierdoor het script van de eigen levensgeschiedenis een draai in positieve 
richting geven. Men kan niet op anderen wachten, maar zal eens ergens moeten 
beginnen en wel bij zichzelf, nu. Voor een daadwerkelijke omwenteling van wat 
wel eens catastrophale proporties aan zou kunnen nemen, zal een ieder op zijn 
eigen wijze en in zijn eigen vakgebied, daar waar zijn kwaliteiten liggen, er iets 
aan moeten doen. Dan zullen de handen ineengeslagen moeten worden om het 
effect van de individuele bewustzijnstransformatie te vermenigvuldigen. Niet 
alleen door erover te praten, maar ook door concrete stappen te durven nemen. 
We zullen het ieder afzonderlijk samen met elkaar moeten doen. 

"Having purified the great delusion, the heart's darkness, 
The radiant light of the unobscured sun continuously rises". 4 4 6 
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Coda 

De echo's zijn verstomd, 
het verhaal is verteld. 

Ik weet meer dan ik schrijf 
en ik schrijf meer dan ik weet. 

Je doet je best, 
maar of hetgeen je geschreven hebt 
ook zo gelezen wordt, 
daar kom je nooit precies achter. 

Dat heb je zo met taal: 
die maakt er dit van en die maakt er dat van. 

Duizend woorden 
voor een knip met je vingers 
of de klank van een dijbeenfluit. 
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34. - Yeshe Dorje Rinpoche (1926-1993) 
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SUPPLEMENT: Lotustabel van de Mandala der Vijf Boeddhafamilies 
De belangrijkste trefwoorden van het transformatieveld staan hier aangegeven. 

Poortwachter (actie): 
Dakini (onmetelijkheid): 
Zaadlettergreep: 
Boeddhafamilie: 
Dhyani-Boeddha: 
Kenmerkend symbool: 
Skandha: 
Element: 
Kleur: 
Emotie: 
Wijsheid: 

WEST 
Magnetiserend 
Vreugde 
"HRIH" 
Padma 
Amitabha 
Lotus 
Waarneming 
Vuur 
Rood 
Begeerte 
Onderscheidende Wijsheid 

ZUID 
Verrijkend, Toename 
Compassie 
"TRAM" 
Raina 
Ratnasambhava 
Wensvervullend Juweel 
Gevoel " 
Aarde 
Geel 
Trots 
Wijsheid van Gelijkheid 

"OM" 
Boeddha 
Vairocana 
Wiel van de Dharma 
Bewustzijn 
Ruimte 
Blauw 
Onwetendheid 
Al-Omvattende Wshd 

NOORD 
Vernietigend 

Gelijkmoedigheid 
"AH" 
Karma 
Amogha-Siddhi 
Zwaard 
Conceptformatie 
Wind/ Lucht 
Groen 
Jaloezie 
Wijsheid van 
Alvervullend 
Handelen 

OOST 
Pacificerend 
Liefde 
"HUM" 
Vaira 
Aksobya-Vajrasattva 
Vajra 
Vorm 
Water 
Wit 
Agressie 
SpiegelendeWijsheid 
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the View", zoals Sogyal Rinpoche dat noemt, een belangrijke rol in deze 
traditie. 

185 Scheidegger onderscheidt in "Tibetan Ritual Music" (1988: 24) drie 
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De non Soji zei: "Naar mijn mening is het als Ananda's visie van 
het Boeddha-land; eens gezien en voor altijd". 
Bodhidharma antwoordde: "Jij hebt mijn vlees". 
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234 Mondelinge communicatie tijdens een onderricht in augustus 1996 in 
Lerab Ling, Frankrijk 
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Glossarium van Boeddhistische Termen en Personenregister 

Skrt = Sanskriet 
Tib = Tibetaans 

Abhidharma 
Een van de drie verzamelingen (Tripitaka) van teksten, waarin het onderricht 
van de Boeddha na zijn overlijden is ingedeeld. Het vormt het fundament voor 
Boeddhistische psychologie en logica. Het beschrijft het universum, 
verschillende soorten wezens, de stappen op weg naar verlichting, weerlegt 
foutieve zienswijzen, etc. 

Acht Klassen 
Verzamelnaam voor diverse groepen samsarische wezens: Deva's, Yama's, 
Mamo's, Rudra's, Dza, Gyalpo, Yaksha's en Naga's. Deze groepen worden vaak 
ook weer onderverdeeld in subgroepen. 

Acht wereldse/ samsarische dharma's 
Acht drijfveren voor gedrag die de mens gevangen houden in samsara. Tesamen 
vormen ze vier varianten op de polen gehechtheid en aversie. Hoop op geluk en 
angst voor lijden, hoop op roem en angst voor onbetekenendheid, hoop op lof 
en angst voor blaam, en hoop op winst en angst voor verlies. 

'Action' dakini 
Groene dakini van de Karma-familie. Zie Supplement. 

Adi Boeddha 
De oerboeddha, ook wel de zesde dhyani-boeddha genoemd, waaruit de vijf 
dhyani-boeddha's voortkomen. Terwijl de dhyani-boeddha's op het 
sambhogakayanivo verschijnen, symboliseert de Adi Boeddha het dharmakaya. 

Aksobya-Vajrasattva 
Dhyani Boeddha van de Vajra-familie. Wordt in het Tibetaans Dodenboek als de 
zuivere vorm van de Vorm skandha beschreven. Zie Supplement. 

Ambedkar 
Stond aan de basis van de herintrede van het Boeddhisme in India. Zijn 
beweging had in de jaren vijftig van deze eeuw zo'n vijf miljoen volgelingen. 

Amitabha 
(Skrt) Öpame (Tib) "Onmetelijk Licht". Dhyani-boeddha van de Padma-familie. 
Wordt in het Tibetaans Dodenboek beschreven als de zuivere vorm van de 
Perceptie skandha. In het Tibetaans Boeddhisme speelt het Westelijk Paradijs 
van Amitabha een belangrijke rol bij de phowa beoefening. Zie Supplement. 

Amogha-Siddhi 
Dhyani-boeddha van de Karma-familie. Wordt in het Tibetaans Dodenboek 
beschreven als de zuivere vorm van de Conceptformatie skandha. Zie 
Supplement. 
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Aryadeva 
Leerling van Nagarjuna. Schreef commentaren op diens Madyamika filosofie in 
de 2e eeuw AD. 

Asvagosha 
Indiase Boeddhistische heilige. 

Atisha (982-1054) 
Ook bekend als Dipankara of Jowo Atisha. Groot Indiaas meester en geleerde, een 
van de belangrijkste leraren van de beroemde Vikramashila universiteit. Hij 
was een strict volger van de monastische regels. Hij kreeg in Indonesië 
onderricht in bodhicitta van Suvarnadvipa. Bracht de laatste tien jaar van zijn 
leven door in Tibet, lesgevend en Boeddhistische teksten vertalend. Zijn 
volgelingen stichtten de Kadampaschool. 

Avalokiteshvara 
(Skrt) Chenrezig (Tib) De bodhisattva van het mededogen. De Dalai Lama wordt 
als zijn incarnatie beschouwd. Wordt in verschillende vormen als een yidam 
vereerd, met één hoofd en vier armen, of met elf hoofden en duizend armen. 
Geldt als de schutspatroon van Tibet. Wordt ook als de belichaming van de 
Spraak en het mededogen van alle Boeddha's beschouwd. Fungeert ook als een 
leerling van de Boeddha in het Hartsoetra. Hij is het die antwoord geeft op 
Shariputra's vragen over het bodhisattva pad. 

Bardo 
Letterlijk "tussen twee". Verwijst in het algemeen naar de tussenstaat tussen 
dood en volgend leven. Er worden echter zes bardo's onderscheiden. Het 
'pijnlijke' Bardo van het Sterven. Het 'lumineuse' Bardo van Dharmata. Het 
'karmische' Bardo van het Worden (Sipa Bardo). En het 'natuurlijke' Bardo van 
het Leven, waarin een Droombardo en een Meditatiebardo te onderscheiden 
vallen. Zo gezien bevindt men zich altijd in een bardo, een transitiefase tussen 
de ene en de andere toestand in. 

Bardo van Dharmata 
Dit bardo wordt beschreven in het Tibetaans Dodenboek als een transitiefase 
waarin de mandala's van de honderd vreedzame en toornige godheden 
verschijnen in een overweldigend vertoon van licht, kleur en klank. Er staat 
geschreven dat wie deze verschijningen als de natuur van zijn eigen geest 
herkent, bevrijding vindt uit de cyclus van dood en wedergeboorte. 

Bardo Thödal 
Letterlijk "bevrijding door te horen tussen-twee", hetgeen de naam is die 
gegeven is aan de geschriften, waarvan er één in het Westen bekend staat onder 
de naam het Tibetaans Dodenboek. Het geldt als een door Padmasambhava 
verborgen terma, die door tertön Karma Lingpa (14e eeuw) is geopenbaard. 
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Beschermers 
Ook wel protectors genoemd. Er bestaan wereldlijke en verlichte beschermers. De 
verlichte beschermers worden beschouwd als boeddha's, die aan het hoofd staan 
van een gevolg waarin zich ook niet-verlichte wezens kunnen bevinden. Zie 
Locapala's en Dharmapala's. 

Bhairava 
Een toornige vorm van de Hindoegod Shiva, ondermeer aanbeden door de 
Kapalika's. 

Bodh Gaya 
Dorpje in de provincie Bihar in het noorden van India, waar volgens de 
overlevering prins Siddharta Gautama gezeten onder de bodhiboom tot Boeddha 
werd en verlicht raakte. Eeuwen later werd er een grote stupa gebouwd, en 
tegenwoordig vindt men er tempels van alle verschillende Boeddhistische 
stromingen. Het geldt als een van de belangrijkste Boeddhistische 
pelgrimsplaatsen. 

Bodhicitta 
(Skrt) Chang chub kyi sem (tib). Verlichtingsgeest, of hart van de verlichte geest. 
Op een relatief nivo is het de wens verlichting te bereiken voor het heil van alle 
voelende wezens middels het beoefenen van de Vier Onmetelijkheden (liefde, 
compassie, vreugde en gelijkmoedigheid) en de Zes Paramita's (vrijgevigheid! 
discipline, geduld, volharding, concentratie en wijsheid). Op absoluut nivo is het 
direct inzicht in de ultieme natuur van de geest. 

Bodhidharma 
Indiaas meester die naar Tibet en China reisde. Zie Phadampa Sangye. 

Bodhisattva 
Aspirant boeddha. Iemand die werkelijk de weg van het barmhartige Mahayana 
Boeddhisme volgt. 

Bodhnath 
Dorpje in Nepal vlak naast Kathmandoe, waar zich vele Tibetanen en Tibetaanse 
tempels en kloosters rondom een grote stupa gevestigd hebben. 

Body of transference 
Terwijl over verschillende Tibetaanse meesters wordt verhaald dat ze na hun 
dood in een regenbooglichaam (jalü phowa chenpo) opgingen, wordt slechts 
over Padmasambhava en de Dzogchenmeester Vimalamitra verteld dat ze 
tijdens hun leven een 'body of transference' verkregen. Dit wil zeggen dat er niet 
alleen nimmer een lichaam is gevonden, maar ook dat ze nimmer stierven. 

Boeddha 
Letterlijk 'ontwaakte'. Wanneer er sprake is van de Boeddha, betreft het de 
historische Boeddha Shakyamuni. Een boeddha, of boeddha's refereert aan 
verlichte wezens. Zij worden beschouwd als zijnde vrij van samsara en hun 
handelen produceert geen karma. 
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Boeddha natuur 
Het onschendbare potentieel dat ieder levend wezen heeft om volledig te 
ontwaken en verlicht te raken, en dat daarom de essentie van dat wezen vormt. 
Zie tathagatagarbha (Skrt). 

Boeddha Shakyamuni 
De "Ontwaakte Leeuw der Shakya's". De naam waaronder Prins Siddhar ta 
Gautama van de Shakya clan bekend is, nadat hij verlichting bereikte. 

Bön 
De préboeddhistische sjamanistisch/ animistische religie van Tibet, die door de 
komst van het Boeddhisme drastische veranderingen doormaakte en een sterk 
op het Boeddhisme gelijkende leer verkregen heeft. 

Brahma 
Hindoegod, die geldt als de schepper van het universum binnen het 
Hindoepantheon. 

Bub'chal 
Een paar bekkens die ook wel rolmo worden genoemd. Zij worden meestal door 
de umzte bespeeld. 

"Bull headed demon" 
De Heer van de Dood (Yama (Skrt) , Shrinje (Tib)) wordt wel een rode of blauwe 
stierenkop toegeschreven. 

Bum 
(Tib) "Honderdduizend". 

Chagdud Tulku Rinpoche (1930) 
Geboren in Oost-Tibet. Leerling van Dudjom Rinpoche. Beoefenaar van Chö. 
Kwam eind jaren '70 naar het Westen. Woont momenteel in Brazilië. 

Chakra 
Energiecentrum in het subtiele lichaam van winden en kanalen. 

Chakrasamvara 
(Skrt) Yidam in de Kagyütraditie. 

Changbu 
Bolletje van tsampa dat in de Changbu Gyatso ceremonie gebruikt wordt. 

Changbu Gyatso 
Genezing ceremonie waarbij men al zijn negativiteit en ziektes projecteert in de 
changbu, die vervolgens verbrand wordt. 
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Chenrezig 
(Tib) Zie Avalokiteshvara (Skrt) 

Chö 
(Tib) Letterlijk "doorsnijden". Een ritueel voor het doorsnijden van gehechtheid 
waarbij men visualiseert dat men het eigen lichaam (als een symbool van het 
ego) offert aan alle middels het blazen op een kangling opgeroepen goden en 
demonen. 

Chö-damaroe 
Speciale enkel bij de Chö-beoefening gebruikte door Machig Labdrön ontworpen 
damaroe. 

Chöpa 
Over het algemeen een term die wel voor Boeddhisten, volgers van de Dharma 
gebruikt wordt, maar hier in zijn bijzondere betekenis van beoefenaars van het 
Chö-ritueel opgevat dient te worden. 

Chögyam Trungpa Rinpoche (1940-1987) 
De elfde Trungpa Rinpoche was geboren in Kham, Oost-Tibet, en kwam in de 
zestiger jaren naar het Westen. Hij stichtte de Boeddhistische Vajradhatu-
orgamsatie en het non-Boeddhistische Shambhala, alsmede het Naropa instituut 
in Boulder, de eerste Boeddhistische universiteit in het Westen. Hij geldt als één 
van de grote pioneers voor de komst van het Tibetaans Boeddhisme en het 
Boeddhisme in het algemeen naar het Westen. Hoewel van oorsprong 
verbonden aan het Kagyüklooster van Surmang, staat hij ook dicht bij de 
Nyingmatradi t ie . Hij was onder meer een leerling van Dilgo Khyentse 
Rinpoche. 

Dak dzin 
(Tib) Het uit onwetendheid "grijpen naar een zelf". Wordt wel vertaald met 
"ego" en beschouwd als de grootste bron van lijden. 

Dakini 
(Skrt) Zie Khandro (Tib). 

Dakinidag 
De vijfentwintigste dag van de maanmaand, waarop in de Nyingmatraditie tsok 
wordt gevierd. 

Dak nang 
(Tib) "Pure Perceptie", "Zuivere Waarneming", "Pure Visie". Uiterst belangrijke 
term, die het Vajrayana karakteriseert en het fundament vormt voor de 
visualisatierituelen. 

Dalai Lama 
Mongools voor "Oceaan van Wijsheid". Titel gegeven in 1578 door de 
Mongoolse heerser Altan Khan aan Sonam Gyatso, de leider der Gelugpa's. 
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Terugrekenend naar zijn voorgangers noemde Sonam Gyatso zich de derde 
Dalai Lama van Tibet. De Dalai Lama werd met hulp van de Mongolen en door 
de inspanning van de vijfde Dalai Lama Ngawang Lobsang Gyatso (1617-1679) 
politiek en religieus hoofd van Tibet. Wanneer in de tekst naar de Dalai Lama 
verwezen wordt, wordt Tenzin Gyatso de huidige en veertiende Dalai Lama 
(1935) bedoeld. 

Damaroe 
Zandlopervormig ritueel trommeltje met aan twee zijden huid waarop bolletjes 
terechtkomen door heen en weer bewegen. Wordt meestal door de vajrameester 
op cruciale momenten in het ritueel bespeeld. Twee zijden verwijzen naar de 
eenheid der tegenstellingen. 

Delog 
Iemand die de grens van de dood gepasseerd heeft, en terugkeert om over zijn 
ervaringen te vertellen. 

Dem Chog 
Tantrische boeddhavorm. 

Deva's 
(Skrt) Goden, die zich niet bevrijd hebben van samsara. 

Dharma 
(Skrt) Waarheid, Weg, Leer van de Boeddha. 

Dharmakaya 
(Skrt) Chöku (Tib). "Waarheidslichaam". Spirituele dimensie waarin de 
Boeddhanatuur zich manifesteert als vormeloze en absolute waarheid. Realisatie 
van Dharmakaya is het einddoel van het spirituele pad. 

Dharmapala 
Dharmabeschermers beschermen de transmissie van het onderricht tegen 
vervalsing. Beschermers zijn soms boeddha's of bodhisattva's , soms 
natuurgeesten die door een grote meester zijn onderworpen en aan een eed 
gebonden. 

Dharma's 
(Skrt) "Fenomenen". Alles wat bestaat en niet bestaat. 

Dharmata 
(Skrt) Chönyi (Tib). De lege lichtnatuur van de werkelijkheid. 

Dhyani Boeddha 
Boeddha die in het Bardo van Dharmata verschijnt als de zuivere vorm van een 
skandha. Zie vijf dhyani-boeddha's. 

Diamanten Voertuig 
Vajrayana. 
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Dilgo Khyentse Rinpoche (1910-1991) 
In Kham geboren incarnatie van Jamyang Khyentse Wangpo. In alle scholen van 
het Tibetaans Boeddhisme zeer vereerde meester. Was de Dzogchenleraar van de 
veertiende Dalai Lama en de lama van vele Tibetaanse meesters zoals onder 
meer Dzongsar Khyentse Rinpoche, Chögyam Trungpa Rinpoche en Sogyal 
Rinpoche. 

Dön 
Döri is de naam voor een plotselinge neurotische bevlieging of bezetenheid, die 
kwetsbaar maakt voor ziektes en ongeluk. 

Dor je 
(Tib) Vajra (Skrt). 

Dor je Chang 
(Tib) Vajradhara (Skrt). 

Dorje Drakden 
Beschermer, die bezit neemt van het Staatsorakel van Nechung. 

Dorje Lekpa 
Een door Padmasambhava onder eed gebonden Dharmabeschermer. Belangrijk 
in de Nyingmatraditie. 

Dorje Phagmo 
(Tib) Zie Vajravarahi (Skrt). 

Dorje Tröllo 
Een van de acht manifestaties van Padmasambhava. Zeer toornige vorm gezeten 
op de rug van een tijgerin, zwaaiend met vajra en phurba. Wordt geassocieerd 
met 'dwaze wijsheid' en het onderwerpen van de demonen van Tibet. 

Draaien van het Wiel van de Leer 
Boeddha Shakyamuni draaide drie keer het Wiel van de Leer. Dit wil zeggen drie 
fases van overdracht van het onderricht. De eerste keer in Benares over de Vier 
Edele Waarheden, de tweede keer op de Gierenpiekberg over Prajnaparamita, de 
derde keer op verschillende plaatsen over de lumineuse Boeddhanatuur. 

Drapa Ngonshe 
Leerling van Phadampa Sangye en leraar van Machig Labdrön. 

Drie Authentieken 
Wanneer een authentieke leraar, een authentieke leerling en het authentieke 
onderricht samenkomen kan transmissie van de Dharma plaats vinden. 

Drie Edele Principes 
De Drie Edele Principes maken iedere activiteit tot een spirituele oefening. Goed 
in het Begin is de vaardige bodhicitta-motivatie. Goed in het Midden beveiligt de 
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beoefening door het Zicht van het niet-grijpen. Goed aan het Einde verzegelt de 
beoefening met de toewijding, zodat verdiensten niet verloren gaan. De grote 
Dzogchenmeester Nyoshul Khen Rinpoche zei over de Drie Edele Principes: 
"More than this is not necessary, less than this is incomplete". 

Drie Samadhi's 
Standaard onderdeel van iedere Tantrische beoefening. Samadhi van Zoheid is 
het leeg maken van de geest. Samadhi van Alles Doordringende Compassie zijn 
de golven van mededogen die spontaan vanuit leegte opwellen. Samadhi van 
Oorzaak is de eenheid van leegte en compassie verenigt in de zaadlettergreep 
vanwaaruit de Tantrische boeddhafiguur geboren wordt. 

Drie Vergiften 
Agressie, verlangen en onwetendheid worden als de wortels van samsara 
beschouwd. 

Drillbu 
(Tib) Vajrabel. Rituele bel, die klank van de Leegte (shunyata) symboliseert. 

Düd 
Obstakels veroorzakende demon. 

Düd Dul Drakpo Tsal 
Toornige vorm van Guru Padmasambhava, die obstakels op het pad verwijdert. 

Dudjom Lingpa (1835-1904) 
De eerste Dudjom staat bekend als een buitengewoon grote tertön, die vele 
visioenen had en terma's openbaar maakte. 

Dudjom Rinpoche (1904-1987) 
De tweede Dudjom, incarnatie van Dudjom Lingpa, was een meester van 
meesters. Zelf ook een grote tertön, en hoofd van de Nyingmapa. Leraar van 
onder meer Yeshe Dorje Rinpoche en Sogyal Rinpoche. 

Düdtsi 
Offersubstantie en nektar, die wordt uitgedeeld gedurende een tsokritueel. 
Symboliseert de transformatie van negatieve emoties in wijsheid. 

Dungchen 
(Tib) "Grote hoorn". Uitschuifbare rituele bastrompet, die tussen de twee en de 
vier meter lang is. Wordt gebruikt voor de baslijnen in Tantrische orkestmuziek. 

Dungkar 
(Tib) "Witte hoorn", zeeschelp. 

Dur 
Afkorting voor She-dur. 
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Dza 
Een van de Acht Klassen van wezens. Worden geassocieerd met andere planeten 
en gezegd word t dat ze ziektes zoals kanker kunnen veroorzaken. 

Dza Rahula 
Belangrijke wijsheidsprotector in de Dzogchentradi t ie . 

Dzog (pa) chen (po) 
(Tib) "Grote Perfectie". Een andere naam is Atiyoga. Perfectie betekent hier dat de 
na tuur van de geest spontaan alle kwaliteiten van de Trikaya bezit: De essentie is 
leegte ( D h a r m a k a y a ) , de na tuu r is he lderhe id ( S a m b h o g a k a y a ) , en de 
ongelimiteerde expressie is compassie (Nirmanakaya). 

Dzogchen Rinpoche (1964) 
De zevende Dzogchen Rinpoche is spiri tueel leider van het Dzogchenklooster 
da t o p n i e u w is o p g e b o u w d in Zuid India. De eerste Dzogchen Rinpoche , 
Dzogchen Pema Rigdzin (1625-1679), verkreeg zijn naam, omda t hij niet alleen 
Dzogchen beoefende, maar dit ook volledig belichaamde. 

Dzog rim 
Perfectie-, voltooïingsfase. Gevorderde yogatechniek waarbij de visualisatie op 
een speciale manier word t opgelost. 

Dzongsar Khyentse Rinpoche (1961) 
Incarnatie van Jamyang Khyentse Chökyi Lödro. 

Ekazati 
Belangrijke wi j she idsbeschermer in de Ny ingmat rad i t i e . Speciale beschermster 
van het Dzogchenonde r r i ch t . Kenmerkt zich onder meer door het hebben van 
één oog, één tand en één borst. 

"Four Demons" 
Zie Vier Mara's. 

Gampopa (1079-1153) 
Leerling van Milarepa en stichter van de Kagyüschool. 

Ganachakrapuja 
(Skrt) Zie Tsok (Tib). 

Garuda 
(Skrt) Khyung (Tib). Mythische vogel, die kan vliegen zodra hij uit het ei komt. 

Geheime Mantra-Vajrayana 
Wordt afgekort als Vajrayana. 
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Gelug (pa) 
"Deugdzamen". Eén van de vier hoofdscholen van het Tibetaans Boeddhisme. 
Momenteel de grootste. Komt voort uit Atisha's Kadampaschool. De leerlingen 
van Tsong Kapa, de Dalai Lama's, staan aan het hoofd. 

Gemengde Feestoffer 
Eén van de vier verschillende Chöfeesten, waarbij men uit de nektar van het 
geofferde en gekookte lichaam alles projecteert wat men maar wensen kan. 

Geshe 
Graad van "geleerdheid" in de Gelugpatraditie. Wordt pas verkregen na zo'n 
twintig jaar van studie. 

Geshe Thubten Wang Dak 
Hoofd van de "School of Dialectics" van het Namgyalklooster in Dharamsala. 

Ghandarva 
Hemelse muzikanten met paardenhoofden. Wordt ook wel wezens uit het bardo 
mee bedoeld, die zich voeden met geuren. 

Golok Serta Rinpoche 
Groot Chö-beoefenaar. Leerling van Dudjom Lingpa. 

Gong ter 
Geest terma. Rituele tekst ontdekt in de geestesstroom van een tertön. 

"Great Ascetic" 
Referentie aan Boeddha Shakyamuni. 

Grote Moeder 
Yum Chenmo (Tib). Zie Prajnaparamita. 

Guru 
Spiritueel leraar. Letterlijk "zwaar, vol" van goede kwaliteiten. 

Guru Dragpo 
Toornige vorm van Guru Padmasambhava. 

Guru Rinpoche 
"Kostbare Guru". Koosnaam die Tibetanen aan Guru Padmasambhava geven. 

Guru Rinpochedag 
Tiende dag van de Tibetaanse maanmaand waarop in de Nyingmatraditie het 
tsokfeest wordt beoefend. 

Guru Shakya Senge 
Eén van de acht manifestaties van Padmasambhava; die waarin hij het 
Mahayana proclameerde. 
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Guru Tsen Gye 
De acht manifestaties van Guru Padmasambhava. 

Guruyoga 
Beoefening uit de n g ö n d r o , waarbij het verenigen van de eigen geest met de 
wijsheidsgeest van de guru centraal staat. 

Gyaling 
Hoboach t ig b laas ins t rument dat altijd midde l s cirkulaire a d e m h a l i n g en in 
pa ren w o r d t bespeeld in de Tantrische o r k e s t m u z i e k . Speel t l a n g g e r e k t e 
melodieli jnen. Word t soms gebruikt ter ve rwelkoming van hoge lama's of in 
processies voorafgaande aan de stoet. 

Gyalpo 
Eén van de Acht Klassen van demonen . Letterlijk "kon ingen" . Ove r l eden 
geesten van spir i tuele beoefenaren die op het ve rkeerde p a d zijn geraakt . 
Kunnen dwaall ichten voor beoefenaars vormen. 

Gyalpo Pehar 
Een door Padmasambhava aan een eed gebonden beschermer. 

Gyalwa Döndrup 
Ouds te zoon van Machig Labdrön. Eerste schakel in de "zoontransmiss ie" , of 
"ervar ingstransmissie" van de Chö van Machig. 

Hayagriva 
(Skrt) Tamdr in (Tib). "Koning met de Paardenhals" . Rode toornige v o r m van 
Avalokiteshvara, waarbij een paardenhoofd naast zijn drie hoofden uitsteekt. 

Heruka 
"Ongeklede" . Verzamelnaam voor toornige boeddha's. 

Hinayana 
Letterlijk "Kleine Voer tu ig" . Ook wel " F u n d a m e n t e l e Voer tu ig" g e n o e m d . 
Verwijst naa r het ouds te Boeddhisme. Is met n a m e gebaseerd op B o e d d h a 
Shakyamuni's Eerste Draai van het Wiel van de Dharma. 

Hogere Regionen 
Goden- , Ti tanen- en mensenwere ld . De drie hogere reg ionen van de Z e s 
Werelden van hergeboorte in samsara. 

Indra 
Koning der goden van het Hindoepantheon. 

Indrabodhi 
De koning van O d d i y a n a , die naar een zoon ver langde, en de uit een lotus 
geboren Padmasambhava vond. 
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Introduktie 
Term die in de Dzogchentraditie gebruikt wordt wanneer de meester de leerling 
direct de natuur van de geest toont. Hij introduceert de leerling direct tot de 
Boeddha in hemzelf. Herkenning kan alleen plaatsvinden als bij de leerling de 
ban van de conceptuele geest doorbroken wordt. 

Jalü Phowa Chenpo 
Regenbooglichaam. Spirituele voltooiing in de Dzogchentraditie, waarbij op het 
moment van sterven het lichaam in de essentie van haar elementen (licht) 
oplost en van het fysiek lichaam niet meer rest dan haar en nagels. 

Jambudvipa 
Zuidelijk continent rond berg Meru waar volgens de Boeddhistische kosmologie 
de mensen leven. 

Jamyang Khyentse Chökyi Lödro (1893-1959) 
Incarnatie van Jamyang Khyentse Wangpo. Wordt door vele Tibetanen als een 
van de grootste Boeddhistische meesters van deze eeuw beschouwd. Leraar van 
vele meesters zoals Dilgo Khyentse Rinpoche, Kalu Rinpoche en Sogyal 
Rinpoche. 

Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892) 
Stond met Jamgön Kongtrul en Chökhur Lingpa aan de basis van de non-
sektarische Rimébeweging, waarin het onderricht van alle verschillende 
Tibetaans Boeddhistische scholen beoefend en bestudeerd wordt. 

Jetsün Drolma 
(Tib) Tara (Skrt). 

Jewel Dakini 
Gele dakini van de Ratnafamilie. 

Jikmé Lingpa (1730-1798) 
Tertön die geïnspireerd door zijn devotie voor Longchenpa de met name in de 
Nyingmatraditie zeer populaire Longchen Nyingtik-cyclus uit terma openbaarde. 

Jikmé Puntsok Rinpoche 
Khenpo uit Oost-Tibet. Net als Sogyal Rinpoche een incarnatie van Tertön 
Sogyal. 

Jnana Amrita 
(Skrt) Wijsheidsnektar. 

Jnanasattva 
(Skrt) "Wijsheidswezen". 

Ka 
Het woord van de Boeddha. 
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Kadampa 
De eerste van de scholen van de Nieuwe Traditie (Sarma), gebaseerd op het 
onderricht van Atisha. Dit benadrukt compassie, studie en zuivere discipline. 
Het onderricht van Atisha wordt voortgezet door al de andere scholen, in het 
bijzonder de Gelugpa, die soms Nieuwe Kadampa worden genoemd. 

Kagyü (pa) 
Eén van de scholen van de Nieuwe Traditie (Sarma), die het onderricht volgen 
dat in de elfde eeuw vanuit India naar Tibet werd gebracht door Marpa en 
doorgegeven aan Milarepa en Gampopa. In de loop der jaren hebben zich 
verschillende takken van de Kagyüschool ontwikkeld. 

Kali-yuga 
De huidige tijd die zich volgens de Boeddhistische traditie kenmerkt door 
toenemende frictie, nihilisme, cynisme, materialisme en negativiteit. 

Kalu Rinpoche (1904-1987) 
Belangrijke lama van de Shangpa Kagyü-traditie. 

Kangling 
(Tib) "Beenfluit". Trompet gemaakt van menselijk dijbeen die met name bij het 
regenmaken en in de Chö en Shedur wordt gebruikt om goden en demonen op 
te roepen. 

Kangyur 
Het Boeddhistische canon bestaande uit honderdacht delen met aan de Boeddha 
toegeschreven teksten. 

Kapala 
Schedeldak. Traditioneel door Chöpa's gebruikt als enige kop om uit te eten en 
drinken. Symbool van onthechting en egoloosheid. 

Kapala damaroe 
Schedeltrommeltje. 

Kapalika's 
Bepaalde groep Hindoeïstische asceten, die Shiva vereerden. 

Karma 
(Skrt) Leh (Tib). "Actie". De universele wet die zegt dat iedere actie vroeg of laat 
een gevolg heeft, waarvoor men verantwoordelijk is. Zie twaalf nidana's. 

Karmafamilie 
De noordelijke van de vijf boeddhafamilies. Zie Supplement. 

Karma Lhundup (1958) 
Chö-beoefenaar en leerling van Yeshe Dorje Rinpoche. 
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Karma Lingpa 
Tertön, die in de 14e eeuw de Bardo Thödal openbaarde. 

Karmapa 
Hoofd van de Karma Kagyü school. Naast de Dalai Lama en de Sakyapa de meest 
in aanzien staande lama van Tibet. Oudste lijn van incarnaties. De eerste 
Karmapa Du Sum Khyenpa (1110-1193) was een leerling van Gampopa en 
stichtte in 1185 het klooster Tsurphu, de zetel van de Karmapa's. De zestiende 
Karmapa overleed in 1982. De zeventiende leeft momenteel in Tibet. 

Kashag 
De Tibetaanse regering. 

Khadak Trödhal 
(Tib) "Zuiver vanaf het begin". Belangrijke term in de Dzogchentraditie die 
verwijst naar de inherente zuiverheid van alle dingen. 

Khamtrül Rinpoche 
Leraar van Karma Lhundup en lama uit de Nyingmatraditie die samen met 
Yeshe Dorje Rinpoche het klooster Zilnon Kagyeling in Dharamsala stichtte. 

Khandro 
(Tib) Dakini (Skrt). Afkorting van "Khadroma", dat gaan door de lucht betekent. 
Term voor vrouwelijke boeddha 's , of schemerwezens, die zeer belangrijk zijn 
voor de inspiratie van de yogi's in de Vajrayanatraditie. 

Khandro Gadyang 
(Tib) "Het Luid Lachen de Dakini's". Chö-sadhana uit de Longchen Nyingtik 
cyclus. 

Khandro Tsering Chödron 
Spirituele vrouw van Jamyang Khyentse Chökyi Lödro. 

Khatvanga 
Een drietand. In de handen van de Guru Padmasambhava symboliseert deze de 
dakini. 

Khenpo 
Titel voor 'geleerde' in de Nyingma en Kagyütraditie. 

Khön Könshok Gyalpo (1034-1102) 
Student van Brogmi, die in 1073 het eerste Sakyapa-klooster stichtte. 

Khugom Chökyi Senge 
Derde zoon van Machig Labdrön, die de gecombineerde soetra/tantra transmissie 
van de Chö kreeg. 

Khyung 
(Tib) Garuda (Skrt). 
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Kogyon Rinpoche 
Leraar van Yeshe Dorje Rinpoche, waarvan hij vertelde dat hij in het begin van 
de jaren '40 in een regenbooglichaam opging. 

Kuntuzangpo 
(Tib) Zie Samantabhadra (Skrt). 

Kusuli 
"Bedelaar". Chö wordt wel de beoefening van de kusuli genoemd. Omdat 
bedelaars geen geld voor offerandes hebben, kunnen ze hun lichaam als een 
mandala offeren in het Chö-feest. 

Kyangchak Rinpoche 
Leraar van Karma Lhundup en leerling van Jamyang Khyentse Chökyi Lödro. 

Kyerim 
Opbouw-, creatiefase van een Tantrische visualisatie. 

Kyil khor 
(Tib) Zie mandala (Skrt). 

Ladüma 
Dochter van Machig Labdrön, die de gecombineerde Soetra/Tantra transmissie 
van de Chö kreeg. 

Lagere Regionen 
Hel, wereld der hongerige geesten, en de dierenwereld. Zie Hogere Regionen. 

Langdarma (803-842) 
Koning van Tibet, die in zijn korte regeerperiode (836-842) het Boeddhisme bijna 
weer uit Tibet verdreef. Hij staat in de Boeddhistische geschriften bekent als de 
"Zwarte Koning". Zijn dood door de pijl van een monnik wordt nog steeds 
verbeeld in een geliefd dansspel. 

Lama 
(Tib) Letterlijk "Er is niets hogers". Niet iedere monnik is een lama. In de 
Nyingma en Kagyütraditie krijgt men pas de lamatitel na de driejaren-retraite. 
De term Lamaïsme is een puur Westers construct, dat niet door Tibetanen 
gebruikt wordt. 

Lama'i Naljor 
(Tib) Zie guruyoga (Skrt). 

Lang Leven Boeddha 
Boeddha Amitayus wordt speciaal aangeroepen in lang leven ceremonies. 
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Lang leven ceremonie 
Beoefening waarbij men de essentie van de vitale elementen naar zich toetrekt 
om een lang leven te verwerven. 

Levenswiel 
Afbeelding van de Zes Werelden met daaromheen de Twaalf Schakels van 
Afhankelijk Bestaan. 

(Heldere) Licht van de Leegte 
Zie Dharmata. 

Locapala 
Beschermer van een bepaalde plaats. Zie Dharmapala. 

Longchen Nyingtik 
Een vooral in de Nyingma-traditie zeer populaire verzameling rituele teksten, 
die in 1757 door tertön Jikmé Lingpa als terma is geopenbaard, nadat hij in 
retraite drie visioenen van Longchenpa had gehad. 

Longchen Nyingtik Ngöndro 
De "Voorbereidende Oefeningen" uit de Longchen Nyingtik-traditie. 

Longchenpa/ Longchen Rabjam (1308-1363) 
Eén van de grootste meesters en geleerden van de Nyingmaschool en van 
Dzogchen. Schreef meer dan 250 verhandelingen. 

Losar 
Het Tibetaans Nieuwjaar. Vindt over het algemeen plaats gedurende nieuwe 
maan in februari. 

Lotus 
Symbool van geestelijke transformatie. 

Lotus Dakini 
Dakini van de Padmafamilie. Zie Supplement. 

Lotusfamilie 
De Westelijke van de vijf boeddhafamilies. Zie Supplement. 

Lotus-Geborene 
De naam van Padmasambhava (Skrt). 

Luchtbegrafenis 
Het gebruik in Tibet om een lijk aan de gieren te voeren. 

Lujin 
Het offer van het lichaam in de Chö. 
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Lung 
(Tib) 1. Prana (Skrt). "Innerlijke Wind". Energie waarop de geest beweegt. 
2. Verbale transmissie van een rituele tekst. 

Lung Ta 
(Tib) "Windpaard". Levensenergie. Zie lung. 

Machig Labdrön (1055-1145) 
Samen met haar leraar Phadampa Sangye stichter van de Chö-traditie. Wordt 
gezien als één van de grootste yogini's van Tibet. 

Macleod Ganj 
"Upper Dharamsala", waar de Tibetaanse kolonie is gevestigd in Dharamsala. 

Madyamika 
Mahayanafilosofie gebaseerd op de Tweede Draai van het Wiel van de Dharma 
van de Boeddha verder ontwikkeld door Nagarjuna (2e eeuw AD). Het is 
onderricht gebaseerd op de filosofie van Leegte en een "Middenweg" voorbij de 
extremen van nihilisme en eternalisme. 

Mahakala 
Beschermer en toornige vorm van Avalokiteshvara. 

Mahamudra 
(Skrt) "Grote Zegel". Term die verwijst naar zowel het onderricht, de meditatie 
als het ultieme resultaat hiervan. Wordt vooral in de Kagyütraditie gebruikt om 
te verwijzen naar de absolute natuur van de geest en alle dingen. 

Mahayana 
(Skrt) "Grote Voertuig". Het onderricht van de Boeddha dat is gebaseerd op de 
Tweede en Derde Draai van het Wiel van de Dharma. Kenmerkt zich door de 
filosofie van Leegte (shunyata) als de absolute essentie van alle (relatieve) dingen 
en de motivatie van compassie. Heeft zich vanuit India via Noord-Azië 
verspreid. 

Mahayoga 
Eén van de zes yana's ("voertuigen"), waarin in de Nyingmat rad i t i e het 
Vajrayana is onderverdeeld. 

Mamo 
Een soort dakini. Eén van de Acht Klassen. Gezegd wordt dat wanneer ze 
verstoord zijn, ze ziektes en oorlogen kunnen brengen. 

Mandala 
(Skrt) Khyil khor (Tib). "Iets met een centrum en een periferie". Kan slaan op 
een groep mensen rond een leider, een gevolg rondom een boeddha of godheid 
(yidam), of een min of meer symmetrisch geometrisch patroon dat het paleis van 
de godheid, en de struktuur van het universum uitbeeld. Het fungeert dan als de 
fysieke basis voor een visualisatie. 
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Mandala Offer 
Offer van het universum in de vorm van een mandala aan de boeddha's. Om 
vrijgevigheid te beoefenen wordt dit in ngöndro honderdduizend keer gedaan. 

Manjushri 
Boeddha of bodhisattva van Wijsheid. Wordt meestal afgebeeld met het 
vlammend zwaard van Prajna, "Onderscheidend Gewaarzijn" in zijn handen. 

Mantra 
(Skrt) Ngak (Tib). Manifestatie van verlichte energie in de vorm van klank. 
Wordt door de Dalai Lama vertaald als "dat wat de geest beschermt". Syllabels die 
in de sadhana's van het Geheime Mantra- Vaj ray ana de beoefenaar beschermen 
tegen 'gewone' (dualistische) percepties, en de boeddha's oproepen. 

Mara 
(Skrt) "Demon". Ego. Zie de vier mara's. 

Marpa (1012-1097) 
Groot Tibetaans meester en vertaler. Student van Brogmi en Naropa. Hij bracht 
vele Tantra's van India naar Tibet en gaf de transmissie door aan Milarepa en 
zijn andere discipelen. Dit vormde de basis voor de Kagyüpaschool. 

Melong 
(Tib) "Spiegel". Ook de naam voor het binnenste gedeelte van een rolschildering 
waarop de afbeelding geschilderd is. 

Mengak 
Het Dzogchenonderricht wordt onderverdeeld in Semde, Longde en Mengakde. 
Dit laatste heeft betrekking op de directe "pointing out" instrukties van de leraar. 
Vanuit zijn eigen ervaring toont hij de natuur van de geest aan de leerling. 

Meru 
Immens grote berg, breder in de top dan beneden, waar rondom volgens de oude 
Indiase kosmologie de vier continenten van het universum liggen. 

Middenweg 
Zie Madyamika. 

Milarepa (1040-1123) 
Tibet's grootste yogi en dichter, wiens biografie en liederen nog immer veel 
gelezen worden door Tibetanen. Als leerling van Marpa en leraar van Gampopa 
staat hij aan de basis van de Kagyüpatraditie. 

Migyur Dor je 
Yogi Tashi (17e eeuw), naar wie Yeshe Dorje Rinpoche's overdrachtslijn 
terugvoert. Er wordt van hem verteld dat hij kon vliegen als een gier door de 
lucht. 
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Momo 
Fameus nationaal Tibetaans gerecht. Deegkussentjes gevuld met vlees of 
groente. 

Monlam Drub (11de eeuw) 
Machig Labdrön's voorgaande incarnatie als man. 

Mudra 
Handhouding of beweging in Tantrische beoefening. Wordt soms ook gebruikt 
als term om de spirituele vrouw van een lama aan te duiden. 

Naga 
(Skrt) Lu (Tib). Watergeesten. Eén van de Acht Klassen. Worden vaak in 
verband gebracht met het bewaken van schatten. 

Nagarjuna (2e eeuw AD) 
Indiaas meester, die het onderricht over de Middenweg ontwikkelde. Hij 
componeerde vele verhandelingen, zoals de Madyamikakarika. Hij staat 
daarmee aan de basis van het Mahayana Boeddhisme. 

Naljorpa 
(Tib) Yogi (Skrt). Spirituele beoefenaar in Boeddhisme of Hindoeïsme. 

Namkhai Norbu Rinpoche (1938) 
Dzogchenmeester en Chöbeoefenaar. Incarnatie van Adzom Drukpa, een 
leerling van Jamyang Khyentse Wangpo en leraar van Jamyang Khyentse 
Chökyi Lödro, in wiens klooster van Dzongsar hij in zijn jeugd verbleef. 
Professor Tibetaanse en Mongoolse talen in Napels. Op uitnodiging van Tucci 
naar het westen gekomen. Spiritueel leider van de "Dzogchen Community". 

Nam thar 
"Volledige bevrijding". Spirituele biografie die beschrijft hoe een yogi de 
verlichting bereikte. 

Nangpa 
"Ingekeerd". Term die Boeddhisten in Tibet gebruiken om zichzelf aan te 
duiden. 

Naropa (1016-1100) 
Indiase geleerde en yogi. Leerling van Tilopa en leraar van Marpa. Staat aan de 
basis van de Kagyütraditie. 

Nechung 
Klein klooster naast Samye, waar traditioneel het Staatsorakel huist. 

Nga 
Grote trom. 
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Ngakpa 
Letterlijk "mantraspreker". Naam voor lekenbeoefenaar. In de Nyingma en 
Kagyütradit ie gekenmerkt door lange haren en een wit-rode sjaal. Vaak 
beoefenaars van Chö. 

Ngöndro 
Tib. Letterlijk "voor het gaan". Voorbereidende Oefeningen van het Vajrayana 
in met name de Kagyü en Nyingmatraditie. Het bestaat uit 4 of 5 sets van 
honderdduizend oefeningen. De uiterlijke ngöndro is een comtemplatie op de 
Vier Gedachten. De innerlijke ngöndro bestaat uit toevlucht en bodhicitta met 
prostraties, Vajrasattva-purificatie, mandala-offer, en guruyoga. Verschillende 
tradities kennen verschillende ngöndro's, maar dit is de basis in Nyingma en 
Kagyü. Traditioneel wordt gezegd dat men de ngöndro op zijn minst één keer (5 
bum) gedaan moet hebben voor men met sadhanabeoefening kan beginnen. 

Nirmanakaya 
(Skrt) Tulku (Tib). "Manifestatielichaam". Aspekt van boeddhaschap dat zich 
manifesteert uit compassie om gewone levende wezens te helpen. 

Nirwana 
(Skrt) Letterlijk "uitgedoofd". Staat van verlichting, bevrijding van samsara. 

Nyams 
Ervaringen gedurende meditatie. 

Nyang Ral Nyima Öser (1124-1192) 
Eén van de vijf Grote Tertöns. Hij openbaarde de door Yeshe Tsogyal geschreven 
biografie van Padmasambhava. 

Nyatri Tsenpo 
De eerste koning van Tibet (eeuw BC), die fort Yambhulakhang, het oudste 
gebouw van Tibet bouwde. 

Nyima Özer 
Eén van de acht manifestaties van Padmasambhava, als yogi. 

Nyingma (pa) 
Letterlijke de "ouden". De oudste school van het Tibetaans Boeddhisme, die 
terugvoert naar Guru Padmasambhava, Khenpo Shantarakshita en koning 
Trisong Detsen. 

Nyoshul Khen Rinpoche (1932) 
Geldt als één van de grootste nog levende Dzogchenmeesters . Vermaard 
Longchenpakenner. Leraar van onder meer Sogyal Rinpoche. 

"Oath-Bound Deities" 
Zie Dharmapala. 
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Oddiyana 
Land in het noordoosten van India waar Guru Padmasambhava geboren is. 
Hierdoor heeft het in de literatuur vaak een beetje een mythische connotatie. 
Men vermoedt dat het in de Swat Pathan vallei in het noorden van het 
tegenwoordige Pakistan gelegen heeft. 

Overdrachtslijn 
"Lineage". De transmissielijn van de Dharma van meester op leerling. 

Padma 
(Skrt) Zie "Lotus". 

Padmafamilie 
De westelijke van de vijf boeddhafamilies. Zie Supplement. 

Padmasambhava 
(Skrt) "Lotus-Geborene". Wordt gezien als degene die het Boeddhisme naar Tibet 
heeft gebracht. Werd door koning Trisong Detsen uitgenodigd om naar Tibet te 
komen om de demonen die de komst van het Boeddhisme tegenhielden te 
onderwerpen. Zijn komst werd reeds door de Boeddha Shakyamuni voorspeld 
als de Tweede Boeddha en verspreider van het Vajrayana Boeddhisme. Zijn 
biografie spreekt over acht manifestaties; verschillende vormen waarin hij zich 
in de wereld manifesteerde. Verborg met zijn vrouw Yeshe Tsogyal vele teksten 
(terma's), die in later tijd zijn teruggevonden. Staat aan de basis van de 
Nyingmaschool . Speelt hierbij een centrale rol als de belichaming van het 
guruprincipe in de guruyoga. 

Paramita 
(Skrt) "Van de andere oever", transcendent. Zie Zes Paramita's. 

Patrul Rinpoche (1808-1887) 
Wordt beschouwd als incarnatie van Shantideva. Student van Do Khyentse 
Rinpoche en Gyalwa Nyugu. Onder meer beroemd door zijn commentaar op de 
Longchen Nyingtik Ngöndro de Kunzang Lama'i Shelung ("Words of my Perfect 
Teacher"). 

Pema Gyalpo 
Eén van de acht manifestaties van Padmasambhava: een prins die zijn 
koninkrijk met groot staatsmanschap bestuurde. 

Penor Rinpoche 
Het huidige hoofd van de Nyingmapa school. 

Phadampa Sangye 
Indiase yogi. Leefde in de l lde/12de eeuw. Legde de basis voor de Shijeschool 
("pacificatie van lijden"). Gaf Chö-onderricht aan Machig Labdrön. Wordt samen 
met haar als de grondlegger van de Chö-beoefening beschouwd. Was volgens 
Yeshe Dorje Rinpoche de eerste die de kangling gebruikte. Vermoed wordt dat 
Phadampa Sangye en Bodhidharma één en dezelfde persoon zijn. 
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Thar 
"Rebound"-techniek bij het bespelen van de bub'chal en silnyanbekkens in 
tantrische orkestmuziek. 

Phowa 
Beoefening voor de transferentie van het bewustzijn op het moment van de 
dood. 

Phurba 
(Tib) Kilaya (Skrt). Rituele driezijdige dolk. Fysieke vorm van de toornige yidam 
Vajrakilaya/ Dorje Phurba. Wordt gebruikt voor het verwijderen van obstakels 
op het spirituele pad; de vernietiging van ego uit barmhartigheid. Zie "vajra 
wrath". 

Poort van Brahma 
Fontanel 

Poortwachter 
Figuur aan de poort van een mandala. Kan een beschermer of dakini zijn. Zie 
Vier Poortwachters. 

Prajnaparamita 
(Skrt) "Wijsheid van de Andere Oever". Transcendentale wijsheid. Eén van de 
Zes Paramita's. Onderricht van de Boeddha, dat hij gaf gedurende de Tweede 
Draai van het Wiel van de Dharma, over de afwezigheid van een afzonderlijk 
bestaan van alle dingen. Het onderricht over Prajnaparamita beslaat een corpus 
van 100.000 verzen, 25.000 duizend verzen, en een korte versie van 8.000 verzen. 
Het vormt de basis van het Mahayana Boeddhisme. Aangezien het de Grote 
Leegte beschrijft waaruit alle vormen voortkomen, wordt ook wel over de Grote 
Moeder (Yum Chenmo) gesproken. In dat geval wordt Prajnaparamita als een 
moede rgod in afgebeeld. Het C h ö-r i tueel is gebaseerd op de 
Prajnaparamitafilosofie. 

Prasangika 
Richting binnen de Madhyamikaschool, die zich erop toelegt concepten en 
opinies over de absolute waarheid als vals of eenzijdig te ontmaskeren. 

"Primordial Buddha" 
Oerboeddha. Zie Adi-Boeddha en Samantabhadra. 

Prostraties 
Een yogaoefening bestaande uit grote neerbuigingen. Wordt met name gedaan in 
combinatie met het nemen van toevlucht tot de Boeddha, Dharma en Sangha, of 
met guruyoga. 

Protector 
Zie beschermer. 
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Pu ja 
(Skrt) Offerritueel. 

Rakshasa 
Mensenvlees e tende demon. 

Rakta 
Vlees dat dient als offersubstantie in Tantrische rituelen. 

Ratna 
(Skrt) "Juweel". 

Ratnafamilie 
De zuidelijke familie van de vijf boeddhafamilies. Zie Supplement. 

Ratnasambhava 
(Skrt) "Juweel-Geborene" . Zuivere vorm van het gevoelsaggregaat . D h y a n i 
Boeddha van de Ratnafamilie. 

Rigpa 
Term die in de Dzogchen t rad i t i e gebruikt word t om de absolute na tuur van de 
geest aan te duiden. 

Rinpoche 
(Tib) "Kostbare". Titel voor hoge lama's. 

Rode Feestoffer 
Eén van de vier Chö-feesten om het grijpen naar een zelf uit te roeien. 

Rolmo 
Tantrische orkestmuziek. Ook een andere naam voor bub'chal bekkens . 

Rudra 
In het Hindoeïsme één van de namen van Shiva . In het Boeddhisme één van de 
Acht Klassen van demonen. De verpersoonlijking van ego, het geloof in het 
bestaan van een permanent zelf. Zie Mara. 

Sadak 
(Tib) "Grondeigenaargeesten". Een subgroep van de Naga 's . 

Sadhana 
Tantrische visualisatieoefening waarbij men op een boeddhavorm mediteer t en 
mantra's reciteert. 

Sadhu 
Indiase yogi. 
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Sakya (pa) 
Eén van de scholen van de Nieuwe Traditie. In de elfde eeuw gesticht door Khön 
Könshok Gyalpo. 

Samadhi 
Staat van diepe meditatie. 

Samantabhadra 
(Skrt) Kuntuzangpo (Tib). "Al(tijd) Goed". De oorspronkelijke, Dharmakaya 
Boeddha, de Adi Boeddha, gerepresenteerd door een naakte blauwe figuur, die 
een witte vrouwelijke Samantabhadri omhelst, als symbool van de eenheid van 
gewaarzijn en leegte, de zuivere absolute natuur, altijd aanwezig en 
onbelemmerd. Samantabhadra vormt de bron van de Tantratransmissies van de 
Nyingmaschool. 

Samaya 
(Skrt) Damtshig (Tib). Sacraal verbond tussen meester en leerling, en leerlingen 
onderling in het Vajrayana. Kent vele verplichtingen, maar het belangrijkste is 
om lichaam, spraak en geest van de meester als zuiver te beschouwen, en de 
continuïteit van de beoefening te bewaren. 

Samayasattva 
De door de beoefenaar in een sadhana gevisualiseerde boeddhavorm, die in de 
beoefening bekrachtigd dient te worden door de jnanasattva. 

Sambhogakaya 
(Skrt) Long ku (Tib). "Vreugdelichaam". Het lumineuze aspect van 
boeddhaschap. Slechts waarneembaar voor zeer gerealiseerde wezens. Het nivo 
waarop de zuivere licht- en klankvormen van boeddha's zich manifesteren. 

Samsara 
(Skrt) Khorwa (Tib) "In een kringetje ronddraaien". De eindeloze cyclus waarbij 
men door negatieve emoties en karma voortgedreven wordt van de ene 
toestand van hergeboorte naar de andere. Zie Zes Werelden. 

Samye 
Het eerste klooster van Tibet, gesticht in 779 door Padmasambhava e n 
Shantarakshita. 

Sangha 
Gemeenschap van beoefenaars van de Dharma, in het bijzonder van toepassing 
op monniken en nonnen. 

Sarma 
Verzamelnaam voor de Nieuwe Vertaalscholen Sakya, Kagyü en Gelug. 

Sarnath 
Plaats vlak bij Varanasi (Benares) in India waar de Boeddha zijn eerste 
onderricht gaf over de Vier Edele Waarheden. 
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Sem 
"Gewone", discursieve, denkende, dualistische geest. 

Senge Dongma 
(Tib) Simhamukha (Skrt). De dakini met de leeuwekop. 

Shamatha 
(Skrt) Shiné (Tib). "Kalm verwijlen". Meditatiemethode met of zonder object 
waarbij men de geest tot rust en éénpuntige concentratie wil brengen. 

Shang Shang 
Mythische vogel. Rijdier van Amogha-Siddhi. Wordt soms afgebeeld terwijl het 
bub'chal bekkens bespeeld. 

Shantarakshita 
Ook bekend als Khenpo Bodhisattva. Indiase Mahayana geleerde, abt van de 
Boeddhistische Nalanda universiteit. Werd door koning Trisong Detsen 
uitgenodigd in Tibet en consacreerde met Padmasambhava het Samyeklooster in 
779. 

Shantideva 
Indiase dichter en yogi, die in de zevende eeuw in het Nalandaklooster het 
beroemde handboek over bodhicitta componeerde de Bodhicaryavatara, "de Weg 
van de Bodhisattva". Dit klassieke werk vormt nog altijd een van de 
grondslagen van het Mahayana en de studie hiervan wordt door alle lama's 
genoemd als een onmisbaar onderdeel van de Boeddhistische training. 

Shariputra 
Eén van de meest intieme leerlingen van de Boeddha. Staat vaak samen met 
Maudgalyayana op thanka's van Boeddha Shakyamuni afgebeeld. 

Shastra 
Een commentaar op het onderricht van de Boeddha. 

She 
Negatieve energie, die zich kan manifesteren als een schadelijke geest bij het 
plotseling of geweldadig overlijden van iemand. 

Shedur 
"Het verdrijven van de agenten van de dood". Variant op het Chö-r i tueel 
waarbij negatieve krachten (she) worden uitgedreven en bevrijd. 

Shije 
"Pacificatie van lijden". School gebaseerd op onderricht van Phadampa Sangye. 
Soms wordt de Chö ook tot deze richting gerekend. Heeft niet als aparte school 
standgehouden, maar het onderricht is in de andere scholen opgenomen. 
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Shila 
(Skrt) De tweede van de zes paramita's; "discipline", in de zin van datgene doen 
waar de situatie om vraagt. 

Shölpa Lama Gyurme Dorje 
Een leraar van Karma Lhundup. 

Shrinje 
(Tib) Yama (Skrt). "Heer van de Dood". 

Shunyata 
(Skrt) Tongpanyi (Tib). "Shunya" is "leeg", "ta" verwijst naar "cognitie". 
Shunyata is de term uit het Mahayana Boeddhisme, die de Boeddha gebruikt, om 
naar de absolute waarheid te verwijzen. Wordt in Westerse literatuur vaak als 
"emptiness/ Lehrheit/ vacuité/ leegte" vertaald, hetgeen niet geheel de lading 
dekt, daar het ook de kwaliteit van potentie van al het mogelijke heeft en niet 
met een vacuüm verward moet worden. 

Siddharta Gautama 
Prins van de Shakya-clan. Naam van Boeddha Shakyamuni, voordat hij 
verlicht raakte en Boeddha werd. 

Siddhi 
Speciale gave door meditatie verworven. Gewone siddhi's betreft zaken als 
telepathie en andere bovennatuurlijke gaven. Buitengewone siddhi is spirituele 
verlichting. 

Sikkelmes 
Zie Vajrames. 

Silnyen 
Paar handbekkens, die gebruikt worden in Tantrische orkestmuziek. Lichter en 
hoger van klank dan de bub'chal. 

Shiva 
Belangrijke Hindoegod. Veel Hindoeïstische Tantrika's aanbidden Shiva. Hij 
heeft zijn woonplaats op Mount Kailash in Tibet. Dit is de fysieke vorm van de 
berg Meru. Shivaïstische en Boeddhistische yogi's hebben in de loop der eeuwen 
veel contact met elkaar gehad en ongetwijfeld dingen van elkaar overgenomen. 
Zo vinden we de drietand, de damaroe, en de lange haren in beide tradities terug. 

Sjamanisme 
Verzamelnaam, die de laatste jaren in de Westerse literatuur veel gebruikt wordt 
voor animistische natuurreligies, waarbij de rituele specialist in trance gaat voor 
het doen van genezingen en voorspellingen. Oorspronkelijk wordt de term 
alleen gebruikt in de Centraal-Aziatische context, waarbij de rituele specialist, de 
sjamaan, op een grote trom slaat en zo trance indiceert. 
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Skandha 
(Skrt) "Hoop" , bewustzijnsaggregaat. Zie vijf skandha ' s . 

Soetra 
Tekst met onderricht van of geïnspireerd door de Boeddha. Eén van de Tripitaka. 
Vormt de basis van het Hinayana en Mahayana. 

Sogyal Rinpoche 
Dzogchenmeester . Incarnatie van Tertön Sogyal en Do Khyentse. Opgevoed door 
zijn leraar Jamyang Khyentse Chökyi Lödro. Ook leerling van D u d j o m 
Rinpoche , Di lgo Khyentse Rinpoche en Nyoshul Khen Rinpoche. Stichtte de 
organisatie "Rigpa". Heeft vooral bekendheid gekregen door zijn "Het Tibetaanse 
Boek van Teven en Sterven", waarvan in dr ieëntwint ig talen meer dan een 
miljoen exemplaren zijn verkocht. 

Sonam Drapa 
Eerste leraar van Machig Labdrön, die haar in de Prajnaparamita onderwees . 

Songsten Gampo (609-649) 
Drieëndert igste koning van Tibet. Raakte in het Boeddhisme geïnteresseerd door 
zijn Chinese en zijn Nepalese vrouw. Zond Thonmi Sambhota naar India. 

Stupa 
(Skrt) Chör ten (Tib). Torenvormig bouwwerk , van breed naar smal. Symbool 
van de verlichte geest, de Geest van de Boeddha. Vaak gevuld met relikwieën, 
zoals overblijfselen van overleden hoge lama's. 

Sukavati 
Het Boeddhaland van Amitabha. 

Sumeru 
Zie Meru. 

Tagdröl 
(Tib) "Bevrijding door aanraking" . Een zilveren koker met m a n t r a ' s die door 
sommige ngakpa's op de kruin van het hoofd in het haar gedragen wordt . 

Ta gom chö s u m 

(Tib) Afkorting voor "tawa = zicht", "gompa = meditatie", en "chöpa = actie". De 
drie w o o r d e n die tesamen de essentie van het pad van de D z o g c h e n y o g i 
u i t d r u k k e n . 

Tamshe Aryadeva 
Aryadeva de Brahmaan. Een leraar van Phadampa Sangye. 

Tangyur 
Commentaren op de Kangyur , het woord van de Boeddha. 
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Tantra 
(Skrt) Gyü (Tib). "Continuïteit". Tekst gebaseerd op de oorspronkelijke 
zuiverheid van de natuur van de geest. Het doel van de Tantrische beoefening is 
deze natuur te realiseren. De basisteksten van het Vajrayana. Wordt ook wel als 
synoniem gebruikt voor Vajrayana. 

Tantrayana 
Voertuig gebaseerd op de Tantra's, Vajrayana. 

Tantrisme 
Tantrische leer. Zie Vajrayana. 

Tara 
(Skrt) Jetsün Drolma (Tib). Meestal groene of witte, some rode, vrouwelijke 
Boeddha van Compassie. Geboren uit een traan van het oog van 
Avalokiteshvara. Zeer populair in Tibet. 

Tarthang Tulku Rinpoche 
In Amerika levende Nyingma lama. Stichter van het Nyingma Institute en 
Dharma Publishing. 

Tathagata 
(Skrt) "Hij, die zo gegaan is". Een boeddha. 

Tathagatagarb ha 
(Skrt) Zie Boeddhanatuur. 

Tendrel 
(Tib) Nidana (Skrt). "Samenloop van omstandigheden". Het scheppen van een 
voorspoedige, gunstige 'tendrel' speelt een uiterst belangrijke rol in het 
Vajrayana. Het is het leidende principe bij devinatie, in de astrologie, of bij het 
onthullen van een terma. 

Terma 
Een rituele tekst of voorwerp in vroeger tijden verborgen door grote meesters als 
Padmasambhava en Yeshe Tsogyal en door de kracht van de aspiratie om 
levende wezens te helpen geopenbaard door een tertön. 

Tertön 
Eén van de vijfentwintig discipelen van Padmasambhava, die in een latere 
incarnatie terma's openbaart. 

Tertön Sogyal (1856-1926) 
Ook bekend als Lerab Lingpa. Incarnatie van Nanam Dorje Dudjom, één van de 
vijfentwintig discipelen van Padmasambhava. Leerling van Nyoshul Lungtok 
Tenpé Nyima en Nyala Pema Düdul, die in een regenbooglichaam opging. 
Leraar van onder meer Jamyang Khyentse Chökyi Lödro, Jikmé Tenpe Nyima 
(de derde Dodrupchen) en de dertiende Dalai Lama. 
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Thanka 
Religieuze rolschildering. 

Thonmi Sambhota 
Wordt beschouwd als degene die eind zevende eeuw het Tibetaanse schrift 
ontwikkelde om Boeddhistische teksten uit het Sanskriet te kunnen vertalen. 

Thönyön Samdrup 
Tweede zoon van Machig Labdrön, die de Vajrayanatransmissie van de Chö van 
haar kreeg. 

"Thunderbolt Dakini" 
Witte dakini van de Vajrafamilie. Zie Supplement. 

Tibetaans Boeddhisme 
Verzamelnaam voor alle vormen van Boeddhisme die in Tibet beoefend 
worden. 

Tibetaans Dodenboek 
Eén van de geschriften uit het Bardo Thödal. 

"Tiger's Nest" 
Met het leven van Padmasambhava, in zijn vorm van Dorje TróTlo verbonden 
bergklooster in Bhutan. 

Tiklei 
(Tib) Bindu (Skrt). Spirituele essentie. Worden soms als energiebolletjes van 
regenboogkleurig licht, dat het aura vormt van boeddhavormen op thanka's 
afgebeeld. 

Tilopa 
Eén van de 84 mahasiddha's (grote yogi's) van India. Leraar van Naropa. 

Toevlucht 
Het nemen van toevlucht in de Boeddha, Dharma en Sangha is het begin en de 
basis van het Boeddhistische pad. Zie ngöndro. 

Toewijding 
Het opdragen van de verdiensten van een ritueel of handeling voor het heil van 
alle levende wezens. Zie Drie Edele Principes. 

Tögal 
"Leap over". Dzogchenbeoefening voor gevorderden. 

Tonglen 
"Geven en nemen". Beoefening uit het Mahayana waarbij men zijn geest traint 
in bodhicitta door middels het medium van de ademhaling vanuit compassie 
het lijden van anderen op zich te nemen en vanuit liefde al het geluk weg te 
schenken. 
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Toornige Godheid 
Boeddhavorm die zich uit compassie in een toornige vorm manifesteert om 
levende wezens uit hun illusies wakker te schudden. 

Topabhadra 
Echtgenoot van Machig Labdrön. 

Torma 
Ritueel object gemaakt van deeg en boter, dat op een Tantrisch altaar gezet wordt 
als symbool van een godheid, een mandala, een offerande, of als wapen gebruikt 
wordt om negatieve krachten mee te onderwerpen. 

Trekchö 
Dzogchenbeoefening waarbij men gedachte- en gedragspatronen "doorsnijdt". 

Trikaya 
Leer van de drie lichamen. Drie dimensies waarin b o e d d h a s c h a p zich 
manifesteert. De lege essentie van het vormeloze absolute Dharmakaya, de 
heldere natuur van het lumineuse Sambhogakaya, en het ongelimiteerde 
mededogen van het fysisch waarneembare Nirmanakaya. De eenheid van de 
drie kaya's wordt Svabhavikakaya genoemd. 

Tripitaka 
De "drie manden/ verzamelingen/ collecties" van het onderricht van de 
Boeddha; Soetra, Vinaya en Abhidharma. Tantra wordt soms als de vierde 
categorie beschouwd. 

Trisong Detsen (742-797) 
Boeddhistische koning van Tibet, die Padmasambhava en Shan ta raksh i t a 
uitnodigde om naar Tibet te komen. Wordt beschouwd als een incarnatie van 
Manjushri. 

Trogawa Rinpoche 
Bekend Tibetaans arts en specialist in de Medicijn-Boeddha. Leerling van 
Jamyang Khyentse Chökyi Lödro. 

Tröma Nagmo 
"Zwarte Toornige Moeder". Toornige vorm van Vajrayogini. Yidam vooral 
geassocieerd met Chö-beoefening. 

Tsampa 
Meel. Tibetaans nationaal gerecht. 

Tseringma 
Godin van Lang Leven. Spirituele partner van Milarepa. Beschermster in 
Nyingmatraditie. 
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Tsok 
"Verzameling". Tantrisch offerritueel. 

Tsong Kapa (1357-1419) 
Ook bekend onder de koosnaam Jé Rinpoche. Leraar van de eerste Dalai Lama. 
Buitengewoon actieve monnik die zich inzette voor zuivere kloosterdiscipline. 
Hij stichtte de Nieuwe Kadampaschool , de G e l u g p a ( "deugdzamen") en het 
klooster in G a n d e n in 1409. Zijn discipelen st ichtten de grote kloosters in 
Drepung (1416), Sera (1419) bij Lhasa, en Tashi Lhunpo (1447) in Shigatse. 

Tsültrim Gyatso Rinpoche 
Khenpo uit de Kagyütradit ie. Leeft in Nepal. 

Tulku 
(Tib) Zie Nirmanakaya (Skrt). Titel voor incarnaties van hoge lama's, die meestal 
als klein jongetje worden herkend als de wedergeboorte van het hoofd van een 
bepaalde overdrachtslijn. 

Tulku Thondup Rinpoche (1939) 
Lama vooral bekend om zijn academische studies en zijn recentelijk verschenen 
"Healing Power of Mind". 

Tulku Urgyen Rinpoche (1920-1996) 
D z o g c h e n m e e s t e r b e k e n d om zijn kracht ige " p o i n t i n g o u t " ins t ruk t i e s 
(mengak's). Leraar van ondermeer de zestiende Karmapa en Sogyal Rinpoche. 

T u m m o 
Eén van de Zes Yoga's van N a r o p a . Yogische oefening met be t rekk ing tot 
innerlijke warmte . 

Twaalf Nidana's 
Twaalf Schakels van Afhankelijk Bestaan. Zie tendrel. 

Twaalf Voudige Keten van Oorzaak en Gevolg 
Onderr icht uit het Draaien van het Eerste Wiel van de Dharma over de Twaalf 
Schakels van Afhankelijk Bestaan, die de werking van karma weergeven en 
tonen hoe onwe tendhe id de bron van het lijden in samsara v o r m e n . Zie 
Levenswiel. 

Uddiyana 
Zie Oddiyana. 

Umtze 
Leider van Tantrisch gezang, muziek en gebed in Tibetaanse kloosters. 

Vairocana 
De dhyani -boeddha van de centrale Boeddhafamil ie . Symboliseert pu re vorm 
van de Bewustz i jnskandha. Wordt soms afgebeeld met vier hoofden en het Wiel 
van de Leer in zijn handen. 
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Vajra 
(Skrt) Dorje (Tib). " D i a m a n d " . S y m b o o l v o o r d e o n v e r w o e s t b a r e 
Boeddhanatuur. Afkorting voor vajrascepter. 

Vajradhara 
(Skrt) Dorje Chang (Tib). In de Nieuwe Traditie (Sarma) is hij de pr imordia le 
B o e d d h a , het D h a r m a k a y a , de bron van de tantra's. In de N y i n g m a t r a d i t i e 
vertegenwoordigt hij het principe van de leraar van het Vaj rayanaonder r ich t . 

Vajrafamilie 
De oostelijke van de vijf boeddhafamilies. Zie Supplement. 

Vajrakilaya 
(Skrt) Dorje Phurba (Tib). Toornige y i d a m die vooral in de N y i n g m a t r a d i t i e 
beoefend w o r d t voor het verwi jderen van obstakels en negat ivi te i t . G u r u 
Padmasambhava manifesteerde zich onder meer in deze vorm om de demonen 
van Tibet te onderwerpen. Zie phurba. 

Vajrameester 
De meestal hoogste van de aanwezige lama's, die over een Vajrayana r i tuee l 
presideert. Meester die bekrachtiging (wang) geeft. 

Vajrames 
Sikkelvormig mes met een handva t in de vorm van een halve vajrascepter, dat 
symbool is voor de wijsheid van shunyata. Vaak in de handen van een dakini, 
zoals Tröma Nagmo in de Chö. 

Vajrapani 
B o e d d h a v an kracht . Eén van de dr ie b e s c h e r m e r s . In d ie context 
ver tegenwoordig t Manjushri het Lichaam van de Boeddha, Avalokiteshvara de 
Spraak van de Boeddha, en Vajrapani de Geest van de Boeddha. 

"Vajra Pride" 
"Vaj raver t rouwen" . Het ve r t rouwen dat men in essentie daadwerkel i jk een 
boeddha is. 

Vajrasattva 
(Skrt) Dorje Sempa (Tib). B o e d d h a , die alle h o n d e r d vredige en toornige 
boeddha ' s van het Bardo van Dharmata belichaamd. Wordt vooral geassocieerd 
met purificatie en confessie. Speelt een belangrije rol in de overdrachtsl ijn van 
de Nyingma- en Dzogchentraditie. Zie ngöndro. 

Vajrascepter 
Dorje (Tib). Scepter die de onverwoestbaarheid van de Boeddhanatuur en de 
t ransformat ie van v e r w a r r i n g in wijsheid symbol iseer t . Symbool voor de 
vaardige middelen van het Vajrayana. Kan vijf of negen spaken hebben. Wordt 
dan altijd in combinatie met de vajrabel (dri l lbu) gebruikt, die de klank van 
leegte (shunyata) vertegenwoordigt . 
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"Vajra Wrath" 
De toorn van compassie waarmee de illusies van ego worden vernietigd. 

Va j ravarah i 

(Skrt) Dorje Phagmo (Tib). De "Diamanten Dame met de Zeugekop" . Toornige 
vorm van Vajrayogini. Fungeert als Yidam bij de Chö. 

Vajrayogini 
(Skrt) Dorje Naljorma (Tib). Vrouwelijke Sambhogakaya vorm van Boeddha . 
Het devotioneel l ichaam. 

Vajrayana 
Het "Diaman ten Voer tu ig" . Onder r ich t gebaseerd op de T a n t r a ' s , da t zich 
kenmerkt door het gebruik van vele vaardige middelen zoals mudra, mantra, en 
v i sua l i sa t ies om de v e r w a r r i n g van de geest de t r ans fo rmeren in zijn 
oorspronkelijk na tuu r van wijsheid en compassie. 

Verlichting 
Toestand van absoluut heil, helderheid, vrede, liefde en compassie, waar in men 
niet meer gebonden is aan samsara en geen karma meer creëert, maar waar in de 
Boeddhanatuur volledig ontwaakt en gerealiseerd is. 

"Victorious Ones" 
De boeddha's, die samsara overwonnen hebben. 

Vidhyadhara 
(Skrt) "Kennisdrager". In de Nyingmat rad i t i e worden vier nivo 's onderscheiden 
op het pad naar verlichting. Deze staan onder meer beschreven in het Tibetaans 
Dodenboek. 

Vier Acties 
Zie vier karma's. 

Vier Bekrachtigingen 
De Tantrische bekrachtiging, " empowermen t " (wang), bestaat uit vier delen. De 
Vaasbekrachtiging, de Geheime Bekrachtiging, de Wijsheidsbekrachtiging, en de 
Woord - of Symbolische Bekrachtiging. 

Vier Edele Waarheden 
Het eerste onderricht van Boeddha Shakyamuni in het Her tenpark van Benares 
(Sarnath): De Waarheid van het Lijden, de Waarheid van de Oorsprong van het 
Lijden, de Waarheid van het O p h o u d e n van het Lijden, en de Waarheid van het 
Achtvoudige Pad van het Ophouden van het Lijden. 

Vier Gedachten 
Ook wel Vier "Mind Turners" , of Vier Redenen voor Verzaking genoemd. Een 
c o n t e m p l a t i e ove r de K o s t b a a r h e i d van de Mense l i jke G e b o o r t e , he t 
onvermijdelijke van de Vergankelijkheid, de karmische wet ten van Oorzaak en 
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Gevolg, en het lijden van Samsara als voorbereiding voor het nemen van 
Toevlucht en het Opwekken van Bodhicitta. Zie ngöndro. 

Vier Karma's 
"Vier Acties". De vier rituele activiteiten: Pacificatie, Verrijking/ Toename, 
Magnetisering, en Onderwerping/ Vernietiging. 

Vier Mara's 
"Vier Demonen", die in het Chö-ritueel overwonnen worden. In de 
terminologie van het Mahayana: de Demon van de vijf skandha's, de Demon 
van de (vijf) negatieve emoties, de Demon van de Heer van de Dood (de dood, 
de pijnlijke aard der vergankelijkheid), en de Demon van de Zoon van de 
Goden (gehechtheid aan externe objecten). In de terminologie van het 
Vajrayana: de Tastbare Demon (gehechtheid aan externe objecten), de Niet-
Tastbare Demon (onwetendheid, gehechtheid, aversie en de 84.000 negatieve 
emoties die leiden tot het lijden van samsara), de Demon van Geëxalteerdheid 
(superioriteitsgevoel ten opzichte van anderen), de Demon van Bedrog (de Vijf 
Skandha's voor een "ik" aannemen). 

Vier Onmetelijkheden 
Het aspiratienivo van relatieve bodhicitta: Onmetelijke Liefde, Onmetelijke 
Compassie, Onmetelijke Vreugde, en Onmetelijke Gelijkmoedigheid. 

Vier Poortwachters 
Vier wachters aan de poorten van een mandala. In het Tibetaans Dodenboek 
wordt gesproken over de vier mannelijke poortwachters die de vier karma's 
representeren en de vier vrouwelijke poortwachters die de v i e r 
onmetelijkheden representeren. 

"View" 
Zie "Zicht". 

Vijf Boeddhafamilies 
Mandala die het grondpatroon van het Tantrisch symbolisch systeem weergeeft. 
Een conglomeraat van associatievelden en transformaties in vijf families 
onderverdeeld; Boeddha-, Vajra-, Ratna-, Padma- en Karmafamilie. Het toont de 
'zuivere natuur ' van bijvoorbeeld de vijf skandha's als de vijf D h y a n i -
Boeddha's, de vijf elementen als de vijf moeders ("consorts'), de vijf emoties als 
de vijf wijsheden etc. Zie Supplement voor een grafisch overzicht van enige 
basiscomponenten. 

Vijf Bums 
Vijf sets van honderdduizend. Zie ngöndro. 

Vijf Dhyani Boeddha's 
Sambhogakaya boeddha's die de zuivere aard van de vijf skandha's 
representeren. Verschijnen in het Bardo van Dharmata. Zie vijf boeddhafamilies 
en Supplement. 
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Vijf Elementen 
Ruimte, water, aarde, vuur, en lucht/wind. Zie vijf boeddhafamilies en 
Supplement. 

Vijf (negatieve) emoties 
De drie vergiften onwetendheid, agressie en lust (gehechtheid), worden soms 
uitgebreid met jaloezie en trots. Zie vijf boeddhafamilies en Supplement. 

Vijf Skandha's 
De bewustzijnsaggregaten Vorm, Gevoel, Perceptie, Conceptformatie en 
Bewustzijn. Zie vijf boeddhafamilies. 

Vijf Wijsheden 
Vijf aspekten van de wijsheid van Boeddhaschap. Spiegelende Wijsheid, 
Wijsheid van Gelijkheid, Onderscheidende Wijsheid, Alvervullende Wijsheid, 
en Wijsheid van de Alomvattende Ruimte. Zie vijf boeddhafamilies en 
Supplement. 

Vinaya 
Eén van de Tripitaka. Bevat onderricht van de Boeddha over monastische 
discipline en ethiek. 

Wang 
(Tib) Abisheka (Skrt). Initiatie in T a n t r i s c h e beoefening. Zie v i e r 
bekrachtigingen. 

Wiel van de Leer 
Dharmachakra (Skrt) Chö khorlo (Tib). Wiel met acht spaken dat het 
verkondigen van de Dharma symboliseert. Zie het Draaien van het Wiel van de 
Leer. 

Wijsheidsgeest ("Wisdom Mind") 
In een meester tot wasdom gekomen Boeddhanatuur. 

Windpaard 
Lung Ta (Tib). Paard met het Wensvervullend Juweel op zijn rug als symbool 
voor geluk en levenskracht. Invokaties worden vaak afgedrukt op vlaggen in de 
regenboogkleuren van de vijf boeddhafamilies (wit, geel, rood, groen en blauw) 
en op heilige plaatsen gehangen zodat de gebeden zich met de wind kunnen 
verspreiden. 

Witte Feestoffer 
Eén van de vier Chö-feesten. Het offeren van de essentie van amrita aan de 
boeddha's, yidams, dakini's, bodhisattva's en verlichte dharmapala's met als doel 
het verzamelen van wijsheid en verdiensten. 

Yab yum 
"Vader/moeder". Mannelijke en vrouwelijke boeddhavorm in omhelzing. 
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Yaksha 
Eén van de Acht Klassen van demonen. 

Yama 
(Skrt) Shrinje (Tib). "Heer van de Dood". Wordt vaak afgebeeld met een rode 
stierenkop. In het bardo houdt hij de overledenen de spiegel van hun goede en 
slechte daden (karma) voor. Zie Levenswiel. 

Yamantaka 
"Vernietiger van de Heer van de Dood". Toornige vorm van Manjushri. 

Yambhulakhang 
Fort gebouwd in de eerste eeuw voor Christus door Nyatri Tsenpo, de eerste 
koning van Tibet, in de Yarlungvallei. Oudste bouwwerk van Tibet. 

Yeshe Dorje Rinpoche (1926-1993) 
Chö- en Dzogchenmeester. Was de officiële regenmaker van de Dalai Lama en de 
Tibetaanse regering in balllingschap. Stichtte samen met Khamtrül Rinpoche het 
Zilnon Kagyelingklooster in Dharamsala. Leerling van Dudjom Rinpoche en 
leraar van Karma Lhundup. 

Yeshe Tsogyal (8e/9e eeuw) 
Padmasambhava's mystieke partner. Staat bekend als de perfecte discipel. Hielp 
bij de verspreiding van zijn onderricht, ondermeer door terma's te verbergen 
voor toekomstige generaties studenten. 

Yidam 
Wordt soms in Westerse literatuur vertaald met "persoonlijke godheid". Een 
vredige, toornige, mannelijke, vrouwelijke, alleen of in omhelzing zijnde 
Tantrische boeddhavorm, die coresspondeert met de individuele natuur van de 
beoefenaar. Yidam is de bron van spirituele verworvenheden (siddhi's). Zie 
wang. 

Yogi 
(Skrt) Naljorpa (Tib) Spirituele beoefenaar. Terwijl de Pandit meer een 
schriftgeleerde is, legt de yogi zich vooral toe op de praktische beoefening. In dit 
manuscript wordt het woord 'yogi' met name gebruikt als synoniem voor Chö-
beoefenaar. 

Yum Chenmo 
"Grote Moeder". Zie Prajnaparamita. 

Zaadlettergreep 
Bija (Skrt). De eenheid van leegte en compassie van waaruit een Tantrische 
godheid geboren wordt. 

Zen 
(Tib) Rood-witte Ngakpasjaal. 
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Zen Boeddhisme 

Quiet is t i sche vo rm van Mahayana Boeddhisme dat zich via China (Ch'an) 
verspre idde naar Japan. 

Zes Paramita's 

De zes " t ranscendentale handel ingen" van een bodhisattva; geven, discipline 
geduld , enthousiaste volharding, meditatieve concentratie, wijsheid. 

Zes Werelden (zes rijken) 

De zes were lden van hergeboorte in samsara; hel, honger ige gees tenwere ld 
dierenrijk, mensenwereld, wereld van de strijdende goden, godenwereld . 

Zicht 

Tawa (Tib). De non-dualistische visie van de natuur van de geest. Kennis van de 
natuurl i jke staat der phenomenen . 

Zilnon Kagyeling 

Het Ny ingmakloos ter in Dharamsala van Yeshe Dorje Rinpoche en Karma 
Lhundup. 

Zuivere land van Guru Rinpoche 
Z a n g d o k Pelri (Tib). "De Koperk leur ige Berg". He t b o e d d h a l a n d w a a r 
Padmasambhava resideert. 

Zwaard van Manjushri 

V l a m m e n d tweezijdig zwaa rd van de Onde r sche idende Wijsheid. De twee 
zijden doorsn i jden he t dual i s t i sche ondersche id in subject en object. De 
v lammen branden alle concepten over leegte weg. 

Zwarte Feestoffer 

Een van de vier Chö-feesten, waarbij men visualiseert dat ziektes in de vorm 
van pus , bloed en zwar te drek uit het geofferde l ichaam opstijgen en aan de 
demonen gevoerd worden. Zo wordt karma gepurificeerd en ziektes genezen 

398 



LITERATUUR 

Allione, Tsultrim 
1984 Women of Wisdom. 

London: Arkana Paperbacks. 

Avedon, John F. 
1984 In Exile from the Land of Snows. 

London: Wisdom Books. 

Attanasi, J. & Friedrich, P. 
1995 "Dialogic breakthrough: Catalysis and Synthesis in Life-

Changing Dialogue". In: Mannheim & Tedlock (ed.) 
The Dialogic Emergence of Culture. 
Chicago: University of Illinois Press pp 33-53 

Bakker, J.W. 
1988 Enough Profundities Already. 

Utrecht: Isor 

Bakker, JW, Kuiper, LB. & Miedema J. (Red.) 
1987 Antropologie tussen Wetenschap en Kunst. 

Amsterdam: VU Uitgeverij 

Bauman, R. 
1984 Verbal Art and Performance. 

Waveland: Prospect Heights 

Bell, Ch. 
1931 The Religion of Tibet. 

Oxford: At the Clarendon Press. 

Benard, E. 
1990 "Machig Labdrön". In: Chö Yang III. 

New Delhi: Indraprastha Press, pp 43-53 

Berger, F. 
1990 Gesichter Tibets. 

Beijing: Verlag für Fremdsprachige Literatur. 

Blezer, Henk 
1997 Kar glin zi khro. A tantric buddhist concept. 

Leiden: Research School. 

Blofeld, John 
1970 Het Diamanten Voertuig. 

Amsterdam: Wetenschappelijke Uitgeverij (1975) 

399 



Chagdud Tulku 
1992 Lord of the Dance. 

Junction City: Padma Publishing 

Chang, Garma C.C. 
1962 The Hundred Thousand Songs of Milarepa. 

Boston: Shambhala Publications Inc. 

Chophel, Norbu 
1983 Folk Culture of Tibet. 

Dharamsala: Library of Tibetan Archives. 

1984 Folk Tales of Tibet. 
Dharamsala: Library of Tibetan Archives. 

Clifford J. & Marcus G. (Ed.) 
1986 Writing Culture. 

Clifford, Terry 
1984 

Berkeley: University of California Press 

Tibetan Buddhist Medicine and Psychiatry. 
York Beach: Samual Weiser Inc. 

Conze, Edward 
1957 Het Boeddhisme. 

Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum (1970). 

Cornu, Philippe 
1997 Tibetan Astrology 

Boston: Shambhala. 

Dalai Lama (Veertiende) - Tenzin Gyatso 
1985 Vriendelijkheid en Helder Inzicht. 

Denhaag: Miranananda. 

1986 Koncentratie en Mededogen. 
Amsterdam: Uitgeverij Karnak. 

David-Neel, Alexandra 
1933 Rovers, Priesters en Demonen. 

Denhaag: Sirius en Siderius (1989). 

1938 Mystiek en Magie in Thibet. 
Amsterdam: Gnosis. 

1938 Liefdestover en Magie. 
Denhaag: Uitgeverij Sirius en Siderius (1989) 

400 



1981 The Superhuman Life of Gesar of Ling. 
Boston: Shambhala Publications 

Dharmaraksita 
1976 The Wheel of Sharp Weapons. 

Dharamsala: Library of Tibetan Archives. 

Dilgo Khyentse Rinpoche 
1987 The Excellent Path to Enlightenment. 

Kathmandu: Rangjung Yeshe Publications. 

1988 The Wish-Fulfilling Jewel. 
Boston: Shambhala Publications Inc. 

Dowman, Keith 
1984 Sky Dancer. 

London: Arkana Books. 

Edou, Jerome 
1996 Machig Labdrön and the Foundations of Chö. 

Ithica: Snow Lion Publications 

EiTmgson, T.J. 
1980 The Mandala of Sound. 

Ann Arbor Michigan: University Microfilms Intern. 

Evans-Wentz, W.Y. 
1927 Het Tibetaans Dodenboek. 

Deventer: Ankh-Hermes (1971). 

1935 Tibetan Yoga and Secret Doctrines. 
London: Oxford University Press. 

1954 The Tibetan Book of the Great Liberation. 
London: Oxford University Press. 

Fabian, J. 
1971 "Language, History and Anthropology". 

Philosophy of the Social Sciences 1: 19-47 

1979 "Rule and Process: Thoughts on Etnography as 
Communication". Philosophy of the Social Sciences 9: 1-26 

1983 Time and The Other. 
New York: California University Press. 

1985 "Culture, Time and the Object of Anthropology". 
Berkshire Review 20: 7-23 

401 



Fremantle, Francesca & Trungpa Rinpoche, Chögyam 
1975 The Tibetan Book of the Dead. 

Berkeley: Shambhala. 

Frye, Stanley 
1981 

Geertz, C. 
1973 

Sutra of the Wise and Foolish. 
Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives 

The Interpretation of Cultures. 
New York: Basic Books Inc. 

1988 

Gold, P. 
1984 

Works and Lives: The Anthropologist as Author. 
Cambridge: Polity Press. 

Tibetan Reflections. 
London: Wisdom Publications. 

1994 

Gonda, J. 
1974 

Navajo & Tibetan Sacred Wisdom: The Circle of the Spirit. 
Rochester, Vermont: Inner Traditions. 

De Indische Godsdiensten. 
Wassenaar: Servire. 

Goody, J. 
1977 

1987 

The Domestication of the Savage Mind. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

The Interface between the Written and the Oral. 
Cambridge: Cambridge University Press 

Guenther, Herbert V. & Trungpa Rinpoche, Chögyam 
1975 The Dawn of Tantra. 

Boulder: Shambhala Publications Inc. 

Halifax, Joan 
1979 Shamanic Voices. 

New York: Dutton Paperbacks. 

1982 Shaman - The Wounded Healer. 
London: Thames and Hudson. 

Hartsuiker, D. 
1993 Sadhus. 

Rochester, Vermont: Inner Traditions. 

402 



Hickerson, N.P. 
1980 Linguistic Anthropology. 

New York: Holt, Rinehart, Winston 

Hoffmann, H. 
1956 The Religions of Tibet. (1961) 

London: Hertford and Harlow. 

Horkheimer & Adorno 
1947 Dialektiek van de Verlichting 

Nijmegen: SUN. 

Hutton, R. 
1993 

Kakar, Suddhir 
1978 

1982 

Kalu Rinpoche 
1995 

The Shamans of Siberia. 
Glastonbury: Isle of Avalon Press 

The Inner World-
London: Oxford University Press. 

Shamans, Mystics and Doctors. 
London: Unwin Paperbacks. 

Secret Buddhism. 
San Francisco: Clear Point Press 

1997 Luminous Mind 
Boston: Wisdom Publications. 

Khetsun Sangpo Rinpoche & Hopkins, Jeffrey 
1982 Tantric Practice in Nying-ma. 

Ithaca: Snow Lion Publications Inc. 

Lakoff, G. & Johnson, M. 
1980 Metaphors We Live By. 

Chicago: University of Chicago Press. 

Lama Anagarika Govinda 
1956 

1966 

Lama Lodö 
1982 

De Mystiek van het Tibetaans Boeddhisme. 
Amsterdam: Karnak (1988). 

De Weg der Witte Wolken. 
Amsterdam: Bres (1989). 

Bardo - De Weg van Dood en Wedergeboorte. 
Amsterdam: De Driehoek (1989) 

403 



Lama Yongden 
1954 

1980 

De Macht van het Niets. 
Denhaag: Uitgeverij Sirius en Siderius (1985). 

Mipam - De Lama der Vijf Wijsheden. 
Denhaag: Uitgeverij Sirius en Siderius. 

Lama Zopa Rinpoche 
1983 Chad; Cutting Off the Truly-Existent T 

London: Wisdom Publications. 

1988 Transforming Problems. 
Kathmandu: Wisdom Publications. 

Lati Rinpoche 
1979 Death, Intermediate State and Rebirth. 

Ithaca: Snow Lion Publications Inc. (1985). 

Lauf, Detlef Ingo 
1989 Secret Doctrines of the Tibetan Books of the Dead. 

Boston: Shambhala. 

Lemaire, T. 
1984 

(Ed.) 

Lévi-Strauss, C. 
1955 

1963 

1970 

Antropologie en Ideologic 
Groningen: Konstapel 

Het Trieste der Tropen. 
Nijmegen: SUN 

Structural Anthropology I. 
Penguin Books. 

Myth and Meaning. 
Toronto: University of Toronto Press. 

Lingpa, Jigme/ Tulku Thondup 
1982 Innermost Essence Preliminary Practice. 

Dharamsala: Library of Tibetan Archives. 

Longchenpa/ Reynolds, J. 
1973 The Laughter of the Dakinis. 

Kathmandu: Simhanada Publications 

Moacanin, Radmila 
1986 De Psychologie van Jung en het Tibetaans Boeddhisme. 

Amsterdam: Uitgeverij Karnak (1989). 

404 



Mullin, G.H. 
1978 Tibetan Buddhism. "Shedur: A Ghost Exorcism Ritual". 

New York: Nonesuch Records 

Nebesky-Wojkowits, 
1956 Oracles and Demons of Tibet. 

Denhaag: Mouton. 

Nencel, L. & Pels, P. (Ed.) 
1991 Constructing Knowledge. 

London: Sage Publications 

Ngakpa Chögyam 
1986 Reis in het Oneindige. 

Denhaag: Mirananda (1988). 

1986 De Regenboog van Energie. 
Denhaag: Mirananda (1989). 

Ngapo Ngawang Jigmei & Van Hartevelt, J. 
1981 Tibet: een culturele ontmoeting. 

Haarlem: Schuyt & co 

Nietzsche, F. 
1874 Over Nut en Nadeel van Geschiedenis voor het Leven. 

Historische Uitgeverij Groningen. 

1882 De Vrolijke Wetenschap. 
Amsterdam: Arbeiderspers. 

1885 Voorbij Goed en Kwaad. 
Amsterdam: Uitgeverij de Arbeiderspers 

Norbu, Jamyang 
1986 Zlos-Gar. 

Dharamsala: Library of Tibetan Archives. 

Norbu Rinpoche, Namkhai 
1979/82 Talks in California vol. II & III. 

Dzogchen Community 

1984 The Cycle of Day and Night. 
Barrytown: Station Hill Press Inc. 

1984 Dzogchen and Zen. 
Nevada City: Blue Dolphin Publishing Inc. 

1986 The Crystal and the Way of Light. 
New York: Routledge & Kegan Paul. 

405 



1991 

1992 

1995 

The Dzogchen Ritual Practices. 
London: Kailash Editions. 

Dream Yoga and the Practice of Natural Light. 
Ithaca: Snow Lion Publications. 

Drung, Deu and Bön. 
Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives 

Nyoshul Khen Rinpoche 
1995 Natural Great Perfection. 

Ithica: Snow Lion Publications 

Patrul Rinpoche 
1994 

Pool, R. 
1991 

Pratt, M.L. 
1986 

Rabinow, P. 
1986 

Rawson, Philip 
1991 

The Words of My Perfect Teacher. 
New York: Harper Collins Publishers. 

"'Oh, Research, Very Good!': On Fieldwork and 
Representation". In: Nencel, L. & Pels, P. (Ed.) 
Constructing Knowledge. 
London: Sage Publications pp 59-77 

"Fieldwork in Common Places". In: 
Clifford J. & Marcus G. (Ed.) Writing Culture. 
Berkeley: University of California Press pp 27-50 

"Representations are Social Facts: Modernity and Post-
Modernity in Anthropology". In: 
Clifford ƒ. & Marcus G. (Ed.) Writmg Culture. 
Berkeley: University of California Press pp 234-61 

Sacred Tibet. 
London: Thames and Hudson. 

Reps, Paul 
1957 

Reynolds, J. 
1989 

Zen Flesh, Zen Bones. 
London: Penguin Books. 

Self-Liberation Through Seeing With Naked Awareness. 
Barrymore, New York: Station Hill Press, Inc. 

406 



Rosenbohm, A 
1997 Wat bezielt- de sjamaan? 

Amsterdam: KIT Publications. 

Scheidegger, Daniel A. 
1988 Tibetan Ritual Music. 

Zürich: Rikon. 

Schölte, B. 
1969 "Toward a Critical and Reflexive Anthropology". In: 

D. Hymes (Ed.) Reinventing Anthropology. 
New York: Vintage Books, pp 430-57 

1978 "On the Ethnocentricity of Scientistic Logic". 
Dialectical Anthropology 3: 177-89 

1984 "Reaction on Shankman". 
Current Anthropology 25: 540-42 

1986 "The Charmed Circle of Geertz' Hermeneu tics". 
Critique of Anthropology VI: 5-15. 

Shankman, P. 
1984 "The Thick and the Thin". 

Current Anthropology 25: 261-79 

Snellgrove, D. & Richardson, H. 
1968 A Cultural History of Tibet 

Boston: Shambhala (1995) 

Snelling, J. 
1996 Buddhism. 

Rockport: Element Books Limited 

Sogyal Rinpoche 
1990 Essential Advice on the Practice of Meditation. 

London: Rigpa. 

1990 Dzogchen and Padmasambhava. 
California: Rigpa Publications. 

1992 The Tibetan Book of Living and Dying. 
London: Rider. 

1993 Rigpa Daily Practice Book. 
London: Rigpa. 

1994 Words from a Joyful Heart. 
London: Rigpa Publications. 

407 



Solovjova, K. 
1997 

Soos, I. 
1985 

"Het verleden van de Siberische sjamaan' 
Rosenbohm Wat bezielt de sjamaan? 
Amsterdam: KIT Publications, pp 10-32 

Ik genees niet, ik herstel de harmonie. 
Amsterdam: Uitgeverij Karnak 

In: 

Suzuki, Shunryu 
1976 Zen-begin. 

Deventer: Ankh-Hermes. 

Tada, T. 
1965 

Tarthang Tulku 
1983 

1993 

Tedlock, D. 
1983 

The Thirteenth Dalai Lama. 
Tokyo: The Centre for East Asian Cultural Studies. 

The Enlightenment of Yeshe Tsogyal. 
Berkeley: Padma Publishing 

Ways of Enlightenment. 
Berkeley: Dharma Publishing. 

The Spoken Word and the Work of Interpretation. 
New York: Holt, Rinehart, Winston. 

Tedlock, D. & Mannheim B. (Ed.) 
1995 The Dialogic Emergence of Culture. 

Chicago: University of Ilinois Press 

Thurman, R. 
1988 "An Outline of Tibetan Culture" 

Cultural Survival Quarterly vol. 12 

Trungpa Rinpoche, Chögyam 
1966 Born in Tibet. 

Boulder: Shambhala Publications Inc. (1970) 

1969 Praktische Meditatie. 
Haarlem: Gottmer (1973). 

1973 Geestelijk Materialisme. 
Haarlem: Gottmer (1975). 

1975 Glimpses of Abhidharma. 
Boston: Shambhala Publications Inc. 

408 



1976 The Myth of Freedom. 
Boulder: Shambhala Publications Inc. 

1984 Shambhala - De Weg van de Krijger. 
Katwijk: Servire. (1986) 

1985 Journey Without Goal. 
Boston: Shambhala Publications Inc. 

1991 Orderly Chaos - The Mandala Principle. 
Boston: Shambhala Publications Inc. 

1991 Crazy Wisdom. 
Boston: Shambhala Publications Inc. 

1991 The Heart of the Buddha. 
Boston: Shambhala Publications Inc. 

1992 Transcending Madness. 
Boston: Shambhala Publications Inc. 

1992 The Lion's Roar. 
Boston: Shambhala Publications Inc. 

1993 Training the Mind. 
Boston: Shambhala Publications Inc. 

1994 The Art of Calligraphy. 
Boston: Shambhala Publications Inc. 

1996 Dharma Art. 
Boston: Shambhala Publications Inc. 

Tyler, S. 
1986 "Post-Modern Ethnography: From Document of the Occult to 

Occult Document". In: 
Clifford J. & Marcus G. (Ed.) Writing Culture. 
Berkeley: University of California Press pp 122-40 

Tucci, Giuseppe 
1970 The Religions of Tibet. 

Berkeley: University of California Press (1980). 

Tulku Thondup Rinpoche 
1986 Hidden Teachings of Tibet. 

London: Wisdom Publications. 

409 



1996 Masters of Meditalion and Miracles. 
Boston: Shambhala Publications 

1996 The Healing Power of Mind. 
Boston: Shambala Publications Inc. 

Tulku Urgyen Rinpoche 
1992 Repeating the Words of the Buddha. 

Kathmandu: Rangjung Yeshe Publications 

1995 Rainbow Painting. 
Kathmandu: Rangjung Yeshe Publications 

Vandor, Ivan 
1978 Die Musik des Tibetischen Buddhismus. 

Wilhelmshafen: Heinrichshofen's Verlag. 

Vesey, G. 
1973 Perception. 

London: Open University Press 

Waddell, L.A. 
1895 Tibetan Buddhism. 

New York: Dover Publications Inc. (1972) 

Walt van Praag van, M.C. 
1988 "The Legal Status of Tibet" 

Cultural Survival Quarterly Vol. 12 

Wijers, Louwrien 
1982 Talks with the Fourteenth Dalai Lama of Tibet. 

Holland: Kantoor voor Cultuur Extracten. 

Wismeijer, H. 
1977 "Tibetaanse Vluchtelingen in Zwitserland". 

1CAU Mededelingen no. 10 
Utrecht: Instituut voor Culturele Antropologie. 

Woolf, M & Blanc K. 
1994 The Rainmaker. 

Boston: Sigo Press. 

Yeshe Tsogyal 
1993 The Lotus Born. 

Boston: Shambhala Publications Inc. 

410 



Bronnen van de Afbeeldingen 

Voorpagina Yogi met Kangling. Detail van Vajrakilaya thanka. 
Jeremy Tattershall © Tertön Sogyal Trust 

0 Kangling 
Anita Bachmann. Uit: Scheidegger "Tibetan Ritual Music" 

1. Dalai Lama 
Maitreya Magazine 

2. Jamyang Khyentse Chökyi Lödro 
© Tertön Sogyal Trust 

3. Het Levenswiel 
Tibetaanse blokdruk uit: "Chö Yang 3 

4. Dilgo Khyentse Rinpoche 
© Tertön Sogyal Trust 

6. Sogyal Rinpoche 
© Tertön Sogyal Trust 

7. Guru Padmasambhava 
Tibetaanse blokdruk uit: "Prana 9" 

8. Padmasambhava "Looks like me" 
© Tertön Sogyal Trust 

9. Vajra en bel in een mudra 
Uit: Maitreya Magazine 
Vajrasattva 
© Tertön Sogyal Trust 

10. Vajrakilaya 
© Tertön Sogyal Trust 

12. Mandala van de vijf dhyani-boeddha's 
Tibetaanse blokdruk uit: Lama Govinda "De Mystiek van het 
Tibetaans boeddhisme" 
Mandala met de symbolen van de vijf dhyani-boeddha's 
Uit Trungpa Rinpoche: "The Myth of Treedom". 

13. Tantrische muziekinstrumenten 
Anita .Bachmann. Uit: Scheidegger "Tibetan Ritual Music" 

14. Garuda 
Sherab Palden Bern uit: Trungpa Rinpoche "Shambhala" 

411 



Ekazati 
Tibetaanse blokdriik uit: Namkhai Norbu Rinpoche 
"The Crystal and the Way of Light" 

15. Dza Rahula 
Tibetaanse blokdriik uit: Namkhai Norbu Rinpoche 
"The Crystal and the Way of Light" 

16. Schorpioenamulet 
Tibetaanse blokdriik uit: Gold "Tibetan Reflections" 

17. Windpaardvlag 
Tibetaanse blokdriik uit: Gold "Tibetan Reflections" 

18. Yeshe Dorje Rinpoche maakt regen 
Philip Hemley. Uit Woolf, Blanc; "The Rainmaker" 

19. Khandro Tsering Chödron 
© Tertön Sogyal Trust 

20. Vajrames 
Uit Raivson: "Sacred Tibet" 
Vijf dansende dakini's 
Tibetaanse blokdriik uit: Gold "Tibetan Reflections" 
Chögyam Trungpa Rinpoche 
Uit Trungpa Rinpoche Live - Shambhala cassette. 
Twee dakini's 
Albert en Victoriamuseum uit Rawson: "Sacred Tibet" 

21. Chagdud Tulku Rinpoche 
© Chagdud Gonpa Foundation 

22. Tara 
© Tertön Sogyal Trust 
Longchenpa, Jikmé Lingpa, Phadampa Sangye, Machig 
Labdron 
Tibetaanse blokdrukken uit: "Clïô Yang "3. 

23. Milarepa 
Uit Trungpa Rinpoche: "The Myth of Freedom" 

24. Boeddha Shakyamuni en de mara's 
Tibetaanse blokdriik uit: "Prana 9". 

25. Tantrische muziekinstrumenten 
Anita Bachmann. Uit: Scheidegger "Tibetan Ritual Music' 

26. Maskerdans 
G.W. Essen uit Rawson: "Sacred Tibet". 

412 



Luchtbegrafenis 
C. White uit Razvson: "Sacred Tibet". 
Dansende skeletten 
Private collection uit Rawson: "Sacred Tibet". 

27. Dansende Yama 
Werner Formait Collection uit Rawson: "Sacred Tibet". 

28a. Dorje Tröllo 
Tibetaanse blokdruk uit: Triingpa Rinpoche "Crazy Wisdom' 

28b. Chögyam Trungpa Rinpoche 
Uit Trungpa Rinpoche: "Geestelijk Materialisme". 

29. Chö offer 
Uit Sonam Kazi: "Kunzang Lama'i Shelung". 
1989 Diamond Lotus Publishing. 
Tröma Nagmo 
Uit Sonam Kazi: "Kunzang Lama'i Shelung". 
1989 Diamond Lotus Publishing. 
Namkhai Norbu Rinpoche 
Brian Beresford uit: Rawson: "Sacred Tibet". 

30. Tröma Nagmo/ Vajravarahi 
Tibetaanse blokdruk: Dzogchen Community) 

31. Chö offer 
Tibetaanse Blokdruk: Dzogchen Community. 
Machig Labdrön 
Uit Lama Zopa: "Chöd: Cutting Off the Truly Existent 'T". 
Stupa 
Maitreya Magazine 

32. Guru Rinpoche 
© Tertön Sogyal Trust 

33. Golok Serta Rinpoche 
Karma Lhundup 

34. Yeshe Dorje Rinpoche 
/. Smart. 

35. Ekazati 
Uit Trungpa Rinpoche: "The Myth of Freedom". 

413 



362-367 Kleuren-katern: 

Blad 1 Kangling 
Rob Sweere 

Blad 3 Machig Labdrön 
Tibet image Bank Germany 
Chö mandala 
Uit: Wisdom Books kalender 1998 
Yeshe Dorje Rinpoche 
Antoine Borromée 
Sogyal Rinpoche 
Heinz Nozvotny 

Blad 4 Chö mandala 
Uit: Wisdom Books kalender 1998 

Blad 5 Tröma Nagmo 
© Ter tön Sogyal Trust 

Blad 6 Machig Labdrön 
Völkerkundemuseums der Universität Zürich. 

Overige foto's van de auteur. 

414 



EEN WOORD VAN DANK 

Van deze gelegenheid wil gebruik maken om al die mensen te bedanken 
die belangrijk voor mij en het onderzoek zijn geweest. Allereerst Sogyal 
Rinpoche, Yeshe Dorje Rinpoche en Karma Lhundup zonder wie het onderzoek 
niet had kunnen worden wat het is. Als er iets is dat ik weet over de Dharma, 
dan komt dat van en door hen. Verder wil ik ook alle Tibetaanse meesters 
bedanken voor hun inspiratie en het onderricht dat ik heb mogen ontvangen. In 
het bijzonder wil ik hier noemen: ZH de Dalai Lama, ZH Penor Rinpoche, 
Nyoshul Khen Rinpoche, Khandro Tsering Chödron en Namkhai Norbu 
Rinpoche, die allen in staat zijn om zonder een woord te spreken de essentie van 
de leer van de Boeddha over te dragen. Chögyam Trungpa Rinpoche, die ik nooit 
in levende lijve ontmoet heb, maar wiens boeken mijn leven veranderd hebben, 
wil ik ook noemen. Wat betreft het tot stand komen van dit proefschrift ben ik 
ook veel verschuldigd aan professor Verrips en professor Kamstra voor hun 
goede advies en ondersteuning. Tenslotte nog een woord van dank aan Maureen 
voor haar liefde, Rob en Johan voor hun vriendschap, Ian, Patrick, Philip en de 
hele Rigpa sangha. Rest mij nog dit proefschrift op te dragen aan mijn ouders 
van wie ik verschrikkelijk veel hou en aan de bloei van het authentieke 
onderricht van de Boeddha. Moge het voorspoedig zijn! 

415 



SUMMARY 

"Kangling; Tracks to the Heart of the Bone" is a report in ten chapters of a 
research on the origin, use, and meaning of the "kangling"; a human thigh-bone 
trumpet used in Tibetan Buddhist rituals. The research report is based on my 
fieldwork in 1991 among Tibetan refugees in Dharamsala, in India; a study of the 
literature on the subject; and my studies of Buddhism with different Tibetan 
Buddhist masters. 

In the first chapter I explain how this research came about and why I have 
presented it in the way I do. Quoting the work of Clifford Geertz and his critics I 
question the possibility of objective anthropological description. Inspired by the 
work of Fabian, Tedlock and others, who speak of 'reflexivity', 'intersubjectivity', 
the importance of dialogue in fieldwork, and the crisis of representation, I 
develop my own approach. The framework is a travelogue; "The quest of the 
bone". A young student goes to India to do fieldwork, he doesn't know whether 
the kangling is still being used, why, who, when, from whom, since when etc.? 
Within the autobiographical storyline there is description of events, rituals, 
literal transcription of dialogues, dreams, poems, myths, prayers, songs, analysis, 
confession, confusion, history, elaboration, and revealed out of that lots of 
insights about the thigh-bone trumpet, those who use it, and the rituals in which 
it is used. 

I could not give just a description of my research, because I discovered that 
giving a description is an inherent part of the research. It is not just writing 
down some results found somewhere out there in another culture. Writing is an 
active, formative force of one's thought processes, an activity which changes 
one's perception. So I had to reflect on that and make myself clear and 
transparent. In the same way Tibetans aren't databoxes in which you throw a 
coin, and out rolls your PhD. Anthropological knowledge is created in the 
interplay between researcher and natives. I wanted to make that dynamic process 
of research visible: no dead monologues, all phenomena neatly arranged into 
concepts which only exist on paper. I wanted to capture something of the 
aliveness, the spirit, the wisdom and compassion, the preciousness of Tibetan 
culture, and the threat of extinction under which it now finds itself. The 
haunting sound of the bone trumpet had grabbed me. In this research I use the 
kangling as focal point, as entree into the vast world of Tibetan Buddhism, and 
as a catalyst of the fields of meaning which surround this instrument. 

After having described Dharamsala as fieldwork locality, I give an 
overview of the history of Tibetan Buddhism in chapter two. In chapter three I 
give an introduction to the main themes of Tibetan Buddhism in order to 
understand the language that's being spoken in these vast fields of meaning: 
Buddha nature, the possibility of enlightenment, freedom from suffering and the 
different ways how to realise this. The three yanas, Hinayana, Mahayana, and 
Vajrayana, the direct approach of Dzogchen, and the gradual path of the aspiring 
buddhas. The Four Noble Truths, the Wheel of Life, the Twelve Nidanas, the Six 
Worlds, the Five Skandha's, the Three or the Five Poisons, and ignorance as an 
obscuration to enlightenment. Form and emptiness, emptiness and form, 
wisdom and compassion, and the courage of a Bodhisattva. The importance of 
Guru Padmasambhava, the Indian master who is credited for bringing Vajrayana 
Buddhism to Tibet, the complex world of visualisation and dissolution of 'the 
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yidam deity in the mandala, the use of mantra and mudra, the in-between states 
of the bardos, the power of Tantric music, and life in the mirror of death. 
Sketching this context was necessary so the reader can understand what is to 
follow: an in depth study of the rituals with the kangling, the human thigh-bone 
trumpet. 

In chapter four I describe how I met Ngakpa Karma Lhundup, a 
practitioner of Chö, the main ritual with the kangling. Most of this chapter 
consists of a literal transcription of the first conversation about the kangling 1 
had with him. He tells me the best kanglings are made from the bone of a 
woman who has died in childbirth. Also bones from a yogi, a nun, or someone 
who has died in a fight are considered powerful. The bone is used in weather-
controlling rituals, or to call up the spirits to feast upon the body which is given 
as an offering to the gods and demons in the Chö rite. In this profound ritual, 
that is best to be practised on graveyards and cremation grounds, one shoots 
one's consciousness out of the body, and transforms it into a wrathful female 
deity, who is a dynamic expression of one's innate enlightened potential. She 
chops up the body and cooks it. The guests, who have been called by the 
kangling, feast upon the body, and get whatever they want. Practising in this way 
the Chöpa repays his karmic debts to all the beings he has knowingly and 
unknowingly harmed in this and former lifetimes. He also hopes to overcome 
his fear of death and his illusory perceptions of an independent self. Renouncing 
attachment to his body as a symbol of ego, he aims to reach ultimate happiness 
through attaining enlightenment. 

Talking with Karma Lhundup it became clear to me that the image of a 
universe filled with all kinds of beings provides an important element of the 
context in which Chö is being practised. To clarify, I explore the relationship 
between Buddhism and the animistic pré-buddhist Bön religion in chapter five. I 
describe how the kangling is being used in weather- controlling rituals, and 
introduce the reader to Karma Lhundup's teacher Ngakpa Yeshe Dorje 
Rinpoche, who is not only a well known Chö master, but also the official 
weather-controller of the Tibetan government in exile. 

In chapter six I go searching for the roots of the use of the kangling and the 
Chö ritual. According to Yeshe Dorje Rinpoche the kangling was first used by the 
Indian yogi Phadampa Sangye, when he travelled to Tibet. Phadampa Sangye is 
the co-founder of the Chö practice, together with his student Machig Labdrön, 
one of the greatest female practitioners in the history of Tibetan Buddhism. 
There is a saying that many teachings have come from India to Tibet, but only 
one went from Tibet to India, and that is the Chö of Machig Labdrön. Recently 
this view has been challenged by Jerome Edou in "Machig Labdrön and the 
Foundations of Chöd" (1996). He says that Chö is based on Prajnaparamita 
philosophy and that it comes from India. Whereas it is clear that the view in the 
Chö practice is that of the emptiness of all phenomena, the skilful means used in 
the ritual are undoubtedly Tantric. The outer form also reminds one of 
'shamanistic initiation experiences in which people get eaten by spirits and get 
the power to heal in return. Chö practitioners are famous for their healing power 
and magic feats, eg. making rain. I argue that spontaneous experiences of 
shamans have been ritualised and integrated into Tibetan Buddhism through 
the Chö practice. Outwardly shamanistic images are being mixed with Tantric 
skilful means, whereas on a deeper level there is the wisdom view of Shunyata, 
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emptiness. These different levels of interpretation are not a contradiction, but 
common to the multi-layered perspective of Vajrayana Buddhism. In Tibetan 
Buddhist society Ngakpas and Chöpas seem to have taken over the role of the 
shaman as a ritual specialist, who knows how to deal directly with the world of 
gods and demons. At the same time it is important not to mix the Chöpas and 
their practices with shamanism. They consider themselves very much, and are 
very much, Buddhists. 

In chapter seven I go deeper into the historic role of these crazy wisdom 
yogis and their remarkable attitude towards spirits and sickness. Their view is 
the idea that while you have nothing to defend, there is nothing to attack either. 
Here I also explore the relationship between the Chö rite and the Tibetan custom 
of sky burial. This leads to a comparison of the vulture and the Dakini, the 
female buddha energy, which plays a crucial part in Chö. In chapter eight I'look 
at a complete Chö ritual using a traditional text called "Khandro Gadyang"; "The 
Laughter of the Dakinis". 

In chapter nine I describe a variation of the Chö ceremony, the Shedur. 
This spectacular ritual was performed by nine Tibetan Ngakpas during my 
fieldwork in Dharamsala. In the Shedur the Chö is outwardly dramatized by 
making use of all kinds of paraphernalia which draw the community more into 
participating in the ritual. The use of a shared symbolic system which resonates 
deeply in the psyche of the participants, the invoked presence of the buddhas, the 
meditative concentration of the lamas, and the motivation of all those attending, 
are being brought together by the residing vajramaster Yeshe Dorje Rinpoche in 
an atmosphere of confession, compassion, healing, and spiritual renewal. Team 
work between the mind of the master, the spiritual beings, and the community, 
as well as trusting that the ritual works, are considered to be vital elements for its 
effectiveness. I conclude with more talks with Karma Lhundup and Yeshe Dorje 
Rinpoche, who explain the meaning of this extraordinary ceremony. 
Furthermore all the chapters five to nine are also interspersed with 
conversations with Karma Lhundup, who I unexpectedly met again six years 
after my first field trip. By literally transcribing his words, and also by using lots 
of quotes from Tibetan Buddhist masters, I have tried to let the people I have 
met and write about also speak for themselves. By giving them voice, keeping 
their words, characters, and wisdom alive. 

In chapter ten I look back and conclude with pointing towards the value of 
studying and practising the Tibetan Buddhist teachings for everyone who wants 
to understand the nature of his mind, be happy and get rid of suffering. We 
would miss the point if we see so called Tibetan Buddhism as something just for 
Tibetans. To put it more strongly in the words of the great Tibetan Dzogchen 
master Sogyal Rinpoche, with whom I had the great good fortune to be able to 
study closely for many years now: "The Buddhist teachings aren't there just for 
Buddhists. They're there for you. To help you, and to liberate you. To free 
yourself from yourself." In this spirit I dedicate my work towards the happiness 
and removal of suffering of all sentient beings. 

Bert van Baar 
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35. - Ekazati 
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