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BOEDDHISME EN ANIMISME 

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

Boeddhisme en Bön 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Invloed van zon-, maan- en sterrekrachten 

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

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

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

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

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

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

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

aatsorakel 

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

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

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

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

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

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

Beschermers 

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

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

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

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

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

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

De 'Acht Klassen' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Windpaard 

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

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

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

De beoefening van het Wekken van Windpaard geldt als een effectieve 
manier om weerstand tegen dön en ziektes op te bouwen en gunstige condities 
voor een gezond en gelukkig leven te scheppen. De meest bekende wijze om dit 
te doen is het offeren van de zogenaamde Windpaardvlag (afb. 17). Overal waar 
Tibetanen wonen kan men deze regenboogkleurige vlaggen zien wapperen in de 
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17. - Windpaardvlag voor voorspoed en geluk. 
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16. - Schorpioen-amulet voor het afweren van negativiteit. 
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wind, waardoor de gebeden en de invocaties van het Windpaard worden 
vermenigvuldigd en overal heen verspreid. Ze hangen niet alleen aan de huizen 
en tempels, maar ook op die plaatsen waar men geesten vermoed, zoals bij 
rivieren, bergen, kruispunten en eenzame bomen. In de invocaties op de vlaggen 
worden alle boeddha's en ook de goden die het toeval beheersen, opgeroepen om 
ziekte, boze dromen, kwade geesten, oorlog, dön, vervloekingen en alle 
mogelijke soorten onheil af te weren en de levenskrachten te sterken. Soms 
gooit men hiertoe ook, bijvoorbeeld bij aanvang van een reis, papiersnippers in 
de lucht met daarop de beeltenis van het Windpaard en de wens dat de reis veilig 
en voorspoedig moge zijn.213 De luide recitaties van het opwekken van 
Windpaard schudt de energieke waakzaamheid van een krijger wakker. 

Regenmakers 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erdoorheen.2 2 0 

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

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

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

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

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

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

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

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

Samenvatting van enkele hoofdpunten 

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

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

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

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

- In de volgende hoofdstukken zullen we dieper ingaan op het ritueel om de 
"innerlijke" gehechtheid te doorsnijden, de Chö. 
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