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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'. 
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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: 
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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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2. - Jamyang Khyentse Chökyi Lödro (1893 - 1959) 
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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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3. - Yama omklemt het Levenswiel. De Boeddha wijst de weg naar verlichti ng. 
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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 

61 



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 
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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 

64 



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 
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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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'.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 
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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 

84 



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 

87 



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. 
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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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