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DE HERKOMST VAN DE KANGLING EN HET CHO-RITUEEL 

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

-Iet Dakiniprincipe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

... Countless crowds of dakinis: dakinis of the eight charnel-grounds, 
dakinis of the four families, dakinis of the three worlds, dakinis of the ten 
directions, dakinis of the twenty-four places of pilgrimage; male and 
female warriors and servants, and all the male and female protectors of 

160 



20c. - vajrames 

IX. 

20a. - Dakini's 

20b. - Chögyam Trungpa Rinpoche 

20d. - Dakini's 
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Dharma, wearing the six bone-ornaments, with drums, thigh-bone 
trumpets, skull-drums, banners made from the skins of youths, canopies 
made from human skin, ribbons of human skin and incense made from 
human flesh, with countless different kinds of musical instruments, 
filling all the regions of the universe so that they rock and tremble and 
shake, making all the instruments vibrate with music so as to split one's 
head, dancing various dances, they will come to invite those who have 
kept the samaya practice and to punish those who have let it 
degenerate.-24 

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

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

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

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

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

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

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

Chö 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Transmissielijnen van de Chö 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Method lineage": 

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

"Wisdom lineage": 

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

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

'Method/ Wisdom lineage": 

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

Manjushri 
Aryadeva 
Phadampa Sangye 
Sónam Lama 
Machig Labdrön 

'_ Cyerim/ Dzogrim lineage": 

Thönyön Samdrup (Machig Labdrön's zoon) 
ingpa Mugsang 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22a. - Longchenpa 

22e. - Jikme Lingpa 

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

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

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

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

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

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

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

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

Herkomst van de Chö en de Kangling 

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

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

c 
One should of course refrain from identifying the generic term 

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

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

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

and nihilist views. 

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

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

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

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

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

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

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

demons] 

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

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

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

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

points [or mental fabrications]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the blessing. 

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

their only child.250 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 n vergelijking met Sjamanisme 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recover 268 

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

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

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

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

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

Samenvatting van enkele hoofdpunten 

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

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

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

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

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

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

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