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DE GEESTESHOUDING VAN DE CHÖPA'S 

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

Boeddhistische visie op goden en demonen 

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

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

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

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

intern en niet extern.272 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gebrek aan inzicht over de natuur en het functioneren van de geest wordt 
gezien als oorzaak van het verschijnen van demonen. Deze worden met een 
verzamelnaam "gek" genoemd, dat letterlijk "obstakelmakers" betekent. In de 
Tantrische visie op demonen, zegt men echter dat obstakels het pad vormen. Het 
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onderwerpen van demonen is hierbij dan ook gelijk aan de transformatie dei-
emoties. Men werkt direkt met datgene wat zich in de geest voordoet door het 
zuiveren en transformeren van de perceptie. 

Het omvormen der emoties 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ha ha ha hi hi. So I asked him: "Can you go to other countries in Europe?" But 
he said he doesn't know anything. He just got a passport, even doesn't know 
v'hat is written in the passport, cause he can't read English ha ha. So I will try to 
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see him in May and see what's happening. And if there is a possibility of Chö 
initiation, and if he's willing to give to westerners, then I call you or send you a 
fax, or something ha ha. You are allowed to go to Switzerland? 
B- I'm allowed to go. 
K- Oh, that's good, that's good. 
B- Yes. 
K- And it is my wish to do a Machig Labdrön and Tröma tsok with him, cause 
he's staying with a Tibetan family and the name of that families' wife is Aya 
Tröma, cause she's very fond of Tröma. 
B- So you want to stay with them? 
K- Yes, and they invited me also. 
B- You see him often? 
K: Eh... I see him quite often a few years ago, then I see him every year in Bodh 
Gaya in the Monlam. And once in a while he comes to Tso Pema. Last time I met 
him and saw him was in Tso Pema cave, and there he did a long retreat. It was 
very fortunate, because it was very funny you know, he send message to 
someone going to Dharamsala asking me to come immediately and see him. As 
soon as that person was going out of his cave, I reached his cave. The person 
went in and shouted: "Oh, he's here!!" Ha ha, that was really something. 

B- So Yeshe Dorje, he was also your teacher? 
K- Yes, of course, because I received Tröma initiation from him many times. 
B- Was he your root lama, or this other lama? 
K- Eh... no, my main root lama is the Kyangchak Rinpoche, cause he introduced 
me to the nature of mind, and I got 'trekchö' and 'tögal' from him, so that is 
considered root lama.292 But then I asked this question to my lama Khamtrül 
Rinpoche. In the beginning I said: "It is very difficult for me to visualise all the 
lamas sitting on the crown of my head. There is not enough place I feel". He said: 
"You don't need to think like that". He said: "Just visualise Guru 
Padmasambhava, and think that he is the essence of all the lamas of past, present 
and future". And that solved my problem ha ha ha. But, Yeshe Dorje Rinpoche 
is my root lama for Tröma Nagmo, yes, I got all the practices from him. And he 
was very generous in giving this 'wang' (initiatie) many many times, because 
there is a great risk. Each time he gives this, there is a life risk, is involved, cause 
these are such secret... secret teachings, but he didn't care about that at all. And 
the Chö initiation of Machig Labdrön, which is called 'che wang namkhai go che' 
('chos dbang rnam 'kha sgo 'byed'), Machig Labdrön got from Phadampa Sangye. 
'Che wang namkhai go che' it literally means: 'namkhai' means 'sky', or 'space, 
'go che' means "Opening the Door of the Sky", that is the name of the Chö-
initiation. So if you're really interested in the Chö, then you should get either 
this 'che wang namkhai go che' or Tröma Nagmo practice. But is good to get first 
this 'che wang namkhai go che', and then Tröma Nagmo practice. And then.. 
B- First peaceful, or more peaceful... 

K- Yah, and then all the Chö practitioners before they practice Chö must practice 
and accomplish 'phowa'. Because what is Chö? Chö is raising your 
consciousness, and bringing it down, every now and then. So if you don't have 
the phowa practice, it can shorten one's life. So that is very important, and 
phowa practice doesn't take long. You need a strict retreat for one week. 
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B- On phowa? 
K- On phowa yah, and then you will see the external accomplishments. And 
then you will see on the crown of your head maybe the blood will come out, 
maybe some water will come out, or maybe there will be a bump, and this will 
become like actually a sponge, and then you put a 'kushigrass', and that will go 
into the thing, and that stands up. 
B- Have you had that with the kushigrass? 
K- No, not kushigrass. I had a bump, and blood and puss, and so on, came out, 
and then after that this bump became soft, and you can press like this, and little 
headache. And if the person is older, the accomplishment is faster. It takes only I 
think three, four days. Younger it takes more time. And unless you have a really 
very bad relationship with that lama, then it is almost impossible that you will 
not accomplish phowa. You will accomplish the phowa within one week, unless 
there is great bad relationship to the lama. That is very important for Chö 
practitioners. 
B- Cause you have to shoot out....? 
K- Yes, you have to shoot out your consciousness, then after you have to bring it 
down also back to your body. 
B- In the Phowa? 
K- In the Phowa, cause first you have to shoot out, and then transform your body 
into a dead body, or a corpse, and then you feed over this feast. And then 
afterwards you're not dead, you see, you're alive in reality, and then you have to 
bring back the phowa of consciousness back to your body. So the phowa is..., 
without that one cannot do Chö, one can only .... show off, perform like a clown, 
or you know, or ha ha ha something like that. 
B- So that sounds similar to the Chö, that you feed your dead body...?293 

K- Yes. 
B- You visualise your own body as a corpse also? 
K- Yes, you are visualising your own body as a corpse when you're practising for 
yourself, or if you are doing it as a healing for somebody else, you visualise the 
sick person as a corpse. So it's a great responsibility you have. You're responsible 
to raise somebodies' consciousness and bring it down, and that is a big 
responsibility. So the phowa is a must. 
B- But then you feed the body also? 
K- Yes, sure. 
B- To the...? 
K- To the host of dakinis, the spirits that you visualise, which means that they do 
not exist on their own, you create this. But there are stories where it seemed they 
do visualise.., they do exist also. Because there is a story that one lama, every 
night he stood, and saw that his teacher was missing. In the midnight his teacher 
was going outside. So he was getting curious and was thinking, maybe his lama 
was going to see a girl or something. So he followed the lama, and he saw the 
lama was going into the cemetery. And then lama started to spread the skin on 
the ground, then lama started chopping his body, then he saw all those spirits 
come. So much so that he threw a stone at the spirits to scare them away, then he 
went home. And the next day the lama found there was a stone in his back, and 
the student was quite afraid. And the lama said: "Somebody threw a stone", and 
when he' brought back the consciousness, it was on his skin. And the student 
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said: "How can I remove it?" And then the student confessed, that he was the 
one. And then the lama said: "Ok, you come today, and then take it out". So he 
came, and took it out, and then the stone was not there. So it seems that it is 
relatively speaking. 
B- Yes. So what's the difference between this Chö and the phowa? 
K- Chö and phowa are one. Without phowa you can't do Chö, but without Chö 
you can do phowa. 'Phowa' literally means, it just means 'transfer'. 
B- I never heard that in the phowa there is also this feast on the corpse. 
K- Eh, not in the phowa practice, but in the Chö practice the phowa is involved, 
without the phowa you can't do Chö practice. 
B- Ah, I see. 
K- So this feast offering is in the Chö. 
B- Yes. 
K- But without the phowa you cannot do it. You understand? 
B- Yes, first you do phowa and you shoot out your consciousness, and then 
transform into Tröma Nagmo... 
K- Transform into Tröma, or whichever deity, but usually Tröma Nagmo. And 
this same Tröma Nagmo, who is actually your consciousness, starts cutting your 
body. First, she cuts your skull above these... (wijst op wenkbrauwen), these eye
lashes. Then starts chopping your body. 
B- How do you chop? 
K- With Tröma's curved knife you start chopping, and then she puts it into the 
skull, and it starts cooking. 
B- And then you call up...? 
K- Yes cook, and then all the impurities come out in the form of froth. And then 
all the pure ones come out, delicious, and they multiply, the more it is given, the 
more it becomes, multiplies, so we say "chönyi namkhai dzö", "chönyi" means 
"Dharma" itself, "namkhai" means "sky", "dzö" means "treasure". So it is 
treasure like, "sky like treasure" ha ha. 
B- Everyone finds what he needs? 
K- Yah, and not only just food, but those who want clothes, get the best clothes, 
those who want house, get the best house. In other words, whatever is their 
need, they get that. 
B- That is Mixed Feast? 
K- That is Mixed Feast, yes. 
B- And White Feast, that is offering to the buddhas? 
K- Eh yeah, White Feast is something like you can say vegetarian food, and Red 
Feast is like non-vegetarian food. In White Feast you transform everything into 
beautiful garden, lake, milk, curd, honey, like that, that's why it's called white. 
B- Yes, and in Red? 
K- In the Red is mainly for the demons who come to collect your karmic debts, 
that is the main purpose. Like Sogyal Rinpoche mentioned the other day that 
your children are your karmic debt collectors. Sometimes in Tibet your wife is 
also called karmic debt collector ha ha ha hi. 
B- Maybe for the wife the husband is also...? 
K- Yes. 
B- So that is the same as in the Vajrasattva practice, when the earth opens and 
the karmic debtors come...?294 
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K- Yes, the Lord of Death, the Yamaraja comes out of the earth in the form of a 
red bull, opens his mouth and all the blood, dirt, puss, and this black dirty water, 
scorpions, and all this goes into his mouth. But as soon as it touches him, then 
again it transforms into nectar. That is important, yah ha ha ha, otherwise Yama 
would get the worst. 
B- So that is bit similar. 
K- Yes, that is in the Vajrasattva visualisation (afb. 9). I teach this quite regular to 
westerners who come to Dharamsala, especially when someone is HIV positive I 
teach this visualisation. 
B- Yes, Sogyal Rinpoche does too. So then there is also the Black Feast? 
K- Yes. 
B- What is that? 
K- Black Feast yes, so now according to the Four Feasts I have to be very careful. 
So what we should really do is, we should look up in the text, and really see. 
B- What it says. 
K- Because you may publish it, you see, so it has to be very accurate. So what I 
suggest is that, in stead of just guessing and saying something, I would rather 
look up the text, and then see exactly what it says. But one thing common with 
all the Chö, this is, I think, this is the samaya of Ratnasambhava, this practising 
Four Generosities, that is the vow of Ratnasambhava. And the Four Generosities 
ire such as, in the morning you offer 'Incense Burning Offer', then you 'Offer the 

Torma to the Hungry Ghosts' or whatever, and then you practise the 'Generosity 
of Chö', and then you offer the practice of 'Generosity of Sur'. Sur to the formless 

eings, who depend on smell. 
B- Sur? 
'.- Sur is especially when someone dies, then at least for four weeks you offer 

Sur. Which means on a fire you put a little bit of tsampa, mixed with honey, and 
curd, so that dead person's consciousness comes, he's happy with the smell. So 
these are the four different kinds of generosity. Chö is one of them. And one 
thing common with all the generosity practices is that there are Four Guests, 
lirst, there is the buddhas and the bodhisattvas, which is called..., I again forgot 
the term. Anyway. And second, that is the yidams you invite. Then after that the 
-entient beings of the six realms, who are the objects of your loving kindness, 
fourth is the karmic debt collectors, who causes obstacles in your practice, so you 
invite them. So in all the four practices of such as, the 'Incense Burning 
ceremony', the 'Torma or Water Offering ceremony', 'Chö practice', and 'Sur 
practice', you invite these four different guests. That is same for all these four 
practices. 
B- Yes. 
C- And the purpose of inviting Four Guests is to recognise and subdue the Four 

different types of Demons. These are "thogs bcas bdud", 'demons with physical 
bodies' such as people, tigers, you know. So all this physical formed bodies who 
create obstacles to your practice, is called "thogs bcas bdud". "Thogs med bdud" 
means the 'formless', formless such as feeling lazy, that is one thing, and so 
hings like that. The third thing is the most dangerous, and usually I think that 

third one subdues the practitioner in most cases. And in few cases the 
practitioner subdues the third demon. That is the 'demon that comes in the form 
of beautiful young girls ha ha to the male practitioners, and handsome boys to 
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the female practitioners', but it is very difficult, so most people [can't subdue this 
demon] The third demon is "dga'brod bdud", which comes in the form of 
beautiful girls or young boys. And the fourth one is the basis of the three 
previous demons. That is called "snyems byed kyi bdud", that means the 
'grasping itself'. So all the previous three arises from the fourth one, grasping 
one, ego. So the whole purpose of inviting the Four Guests is to subdue these 
Four Demons hi hi. This is very important to understand about Chö, otherwise 
Chö is just another kind of song. 
B- This is what it is about? 
K- Yes. 
B- And the different feasts are they for the different guests? 
K- Different feasts are for all the guests, but different feasts are for different 
purposes, which I will have to look up in the book. I'm not sure, because 
Khamtrül Rinpoche told us at many times, and that time I know, but now I 
forgot. 
B- So if you do.., like someone is sick, and you do a Chö, which one do you do? 
K- I did the red feast. We always do the red feast for sick patients, because it's a 
physical sickness, so you offer the body. And along with the feast we also do a 
ceremony called "Paying 108 Karmic Debts", but I didn't do that part yesterday, 
cause I didn't have the facilities, and she didn't have the time, I had the time. 
B- And he just sits? 
K- Eh yeah, she lies down on the bed. 
B- And you do the Chö...? 
K- And usually when we do this Chö, it's very important that we don't wear 
these amulets (wijst op de 'gau' om zijn nek).295 

B- Oh? 
K- Cause this is to protect from demons, and in Chö we're telling them to come, 
and if you wear these, they won't be able to come. And the Chö has become so 
kind of a fashion in Tibet, that Chö practitioners had a special black thing to wear 
here (wijst op zijn voorhoofd). "Tombrah", it's a black hair like thing covering 
the [voorhoofd, 'derde oog']. It is believed that if you show your forehead, it will 
shine and demons will not be able to see and come, so you cover your forehead 
ha ha, it's called tombrah. 
B- Tombrah? 
K- Tombrah yeah, 'tombrah' means something like 'bear's hair' ha ha ha, you 
know. 
B- And you wear it on your head? 
K- Yeah ha ha, so it doesn't shine your forehead, and the demons can come. And 
also if you do this for sick person, it's very important sick person doesn't wear 
these amulets (gau) as well, cause otherwise the whole purpose is not there. 
B- And then you do the visualisation with yourself, your own body, and that of 
the siçk person as well? 
K- Well, if you've a sick.., only the sick person. Or in some cases instead of raising 
consciousness to Tröma Nagmo, you raise consciousness and dissolves into your 
heart and think yourself as Tröma Nagmo. So, it is all quite, quite an active mind 
game and play ha ha ha. 
B- Yes, ves. 

210 



De geesteshouding bij de Chö 

Zowel het vragen om hulp en bescherming als de volledige overgave aan 
de notie dat er niemand te beschermen valt, worden in het Boeddhisme gebruikt 
ter genezing van ziektes. Terwijl het eerste meer op een relatief nivo werkt, 
waarbij nog een voorlopig onderscheid tussen dit en dat wordt gemaakt, worden 
bij de Chö de dualistische noties van ego onmiddellijk doorsneden door de 
gehechtheid bij de wortel aan te pakken. Dit gebeurt door een omkering van de 
gebruikelijke protectie- en projectiemechanismen waarmee ego zich over het 
algemeen in stand tracht te houden. Zo zeggen de chöpa's: 

We entrust the sick to the demons. 
We rely on our enemies to guide us. 
One "Devour me! Carry me off!" 
Is better than "Protect me! Save me!" hundreds of times. 
This is the venerable Mother's tradition. 2 9 6 

Deze houding ten opzichte van ziektes en demonen in de Chö is 
schijnbaar precies omgekeerd als bij andere oefeningen. Het idee is hier dat de 
aanvaller slechts bestaat bij gratie van de verdediger en dat wanneer deze zijn 
territorium opgeeft de aanvaller ophoudt te bestaan. Wanneer men ziek is of 
bang voor geesten, is men echter over het algemeen geneigd om hulp en 
bescherming te gaan zoeken. Hiertoe doet men bijvoorbeeld mantrabeoefening. 
Mantra betekent "dat wat de geest beschermt". Ook het hele scala aan amuletten 
en dergelijke kunnen in deze context van bescherming tegen het boze gezien 
worden. Machig Labdrön kwam echter tot de conclusie dat alle problemen 
stammen van de poging een illusoir ego te handhaven en dat goden en 
demonen verschijnen als de projectie hiervan. Ze ontdekte dat bescherming 
tegen datgene waar men bang voor is slechts op een relatief nivo werkzaam is. 
De wortel van de angst wordt door de protectie niet weggenomen, er is sprake 
van een antidoot en niet van een volledige transformatie. Dit schept een 
afhankelijkheid van de middelen die tot bescherming dienen of van hen die de 
bescherming geven. Er is nog steeds sprake van een dualiteit tussen aanvaller, 
beschermde en bescherming. Het ego blijft zo in het spel, de angst blijft bestaan 
en kan als gevolg van de verhoogde kwetsbaarheid van het individu blijven 
fungeren als oorzaak van allerlei problemen, die met name aan het licht treden 
wanneer men de protectieve sfeer verlaat. 

Namkhai Norbu Rinpoche (kleurenblad 3) geeft in deze context als 
voorbeeld hoe angst voor ziekte of demonen als negatieve katalysator van een 
ziekteproces kan werken. Bijvoorbeeld in het geval wanneer iemand, die zich 
niet zo lekker voelt, onmiddellijk naar de dokter rent en wanneer deze zeer 
zorgzaam is en alles serieus neemt, onderzoek gaat doen etc, voor je het weet de 
persoon in kwestie zich doodziek gaat voelen en een paranoia gaat ontwikkelen 
ten opzichte van alles wat hij voelt, hetgeen hem er ook niet beter op maakt, 
maar waardoor hij weer nieuwe klachten of symptomen gaat ontwikkelen etc. 
Bovendien is er altijd een mogelijkheid dat de kuur erger is dan de kwaal of dat 
iemand zieker wordt van zijn medicijnen dan hij al was.297 Het punt is hier 
natuurlijk niet dat dokters de klachten van hun patiënten niet zouden moeten 
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onderzoeken, of dat iemand die zich echt ziek voelt niet naar de dokter zou 
moeten gaan, hoewel sommige chöpa's inderdaad zover gingen. Het punt in 
kwestie is de mentale houding waarmee iemand reageert op negatieve krachten 
die zich kunnen manifesteren als pijn, obstakels, ziektes, demonen en noem 
maar op. Onderzoek naar kankerpatiënten heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat de 
mentale houding, die iemand ten opzichte van zijn ziekte heeft, van 
doorslaggevende betekenis kan zijn in het verloop ' van het ziekte- of 
genezingsproces. Maakt iemand zichzelf door zijn reaktie op ziekte nog zieker, 
of beschouwt hij hetgeen zich voordoet als een natuurlijke manifestie van een 
situatie die uit balans is geraakt en die hij door een verandering van attitude 
weer kan harmoniseren en daardoor genezen? Kalu Rinpoche zegt: 

In the perspective of Chö, illness can be integrated into practice. 
When illness occurs, rather than wanting to reject it, we think, "It is good. 
May I, thanks to this illness, take on myself all illnesses and sufferings of 
all beings'." At the same time, we consider that this illness may be 
provoked by karmic creditors. Whether they originate it, maintain it, or 
lead it on to its end, we tell them; "Cornel Welcome! If I have to be sick, 
may I be sick. If I must die, may I diel" Whatever happens, everything is 
perceived beyond appearances in the emptiness of the situation. 

Generally, when we are sick, we seek treatment by the intermediary 
of a physician, various prescriptions, and even rituals. In Chö, the 
approach is totally different. We completely accept the illness and death. 
The body is integrated in the notion of emptiness and is no longer an 
object to worry about. It is simply offered to those who desire to see a sick 
body.29« 

In de Chö attaqueert men het relatieve nivo, waarop een onderscheid 
gemaakt wordt tussen onzuiver en zuiver, ziek en gezond, vanuit de absolute 
non-dualistische visie dat er niets anders aan te vallen valt dan de gehechtheid 
van (of aan) een "ik" dat leeft in de veronderstelling dat het aangevallen, ziek of 
gepurificeerd zou kunnen worden. Het lichaam is hetgeen dat door het ego het 
meest gekoesterd wordt, waarvan het welzijn ego de grootste zorgen baart en 
waar het zich het sterkste mee identificeert. Daarom is dit hetgeen dat in de Chö 
geofferd wordt. Niet letterlijk maar mentaal, want het zijn niet de objecten die 
het subject conditioneren, maar de gehechtheid hieraan, die in de geest is, en niet 
in de aantrekkelijkheid der objecten. Patrul Rinpoche schrijft in zijn 
commentaar op de Chö: 

Do not be taken in by that false perception that makes gods, spirits 
and obstacle-makers appear outside you; that would only reinforce it. 
Train yourself to see everything as a dreamlike display or an illusion. The 
phenomenon of spirits on the one hand and sick people on the other, 
appearing momentarily as agressor and victim, both arise from the 
negative actions and distorted perceptions which link them together in 
that way. Do not take sides, do not love the one and hate the other. 
Generate the love and compassion towards both. Sever at the root all your 
self-concern and the belief in an "I", and give your body and life to the 
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spirits without holding back. Pray from the depth of your heart that these 
beings may take an interest in, the true Dharma and pacify their hatred and 
maliciousness, and then explain the teachings. 

When you finally cut through all belief in the duality of agressor 
and victim, deities and demons, self and others - and all the resulting 
concepts of hope and fear, attachment and hatred - you will find, as it is 
said: 

Neither deity, nor demon: the confidence of the view. 
Neither distraction, nor fixation: the vital point of the meditation. 
Neither acceptance, nor rejection: the vital point of the action. 
Neither hope nor fear: the vital point of the result. 2" 

In het laatste deel van dit citaat wordt weer gerefereerd aan de 
Dzogchenvisie. In Dzogchen wordt gesproken over het Fundament (de Basis), 
het Pad en het Resultaat. Het resultaat van het volgen van het pad is de realisatie 
dat de basis van het bewustzijn vanaf het begin altijd puur en zuiver is geweest. 
Het pad wordt onderverdeeld in Tawa (Zicht, "View"), Gompa (Meditatie) en 
Chöpa (Actie); het eerder in een interviewfragment genoemde 'ta gom chö sum'. 
De Chö heeft hier betrekking op het veld van actie, de integratie en vooral de 
houding. "Chö is executing the View in Action", vatte Sogyal Rinpoche samen, 
t en hij in de zomer van 1996 les gaf over Chö. In de Chö offert men zijn 

haam niet omdat hier iets mis mee zou zijn, -integendeel, het verkrijgen van 
de menselijke geboorte wordt juist als iets zeer kostbaars beschouwd; het meest 
„- 'schikte vehikel om verlichting te bereiken -, maar omdat gehechtheid aan het 
1 haam de meest tastbare bron van valse identificatie is. Namkhai Norbu zegt 
dat de "double-bind" aan ego en het lichaam hiermee wordt doorsneden: 

We have an instinct for self-protection, trying to defend ourselves 
from imagined harm. But our attempt at self-protection ultimately causes 
us more suffering, because it binds us into the narrow dualistic vision of 
self and other. By summoning up ivhat is most dreaded, and openly 
offering what we usually most want to protect, the Chö works to cut us out 
of the double bind of the ego and attachment to the body. In fact the name 
'Chö' means 'to cut'; but it is the attachment, not the body itself that is the 
problem to be cut through. The human body is regarded as a precious 
vehicle for the attainment of realisation.300 

Net als asceten zoals de eerder beschreven Shivaïstische schedeldragers 
trachten de chöpa's de gehechtheid aan het materiële te doorsnijden. Het grote 
verschil is dat zij dit niet doen door hun lichaam te pijnigen of uit te teren, maar 
i »or hun geesteshouding te veranderen, omdat "it's all in the mind". Reeds de 
listorische Boeddha zelf was tot de conclusie gekomen dat een te strenge ascese 
lichaam en geest geen goed deden, maar dat men een middenweg diende te 
volgen om de verlichting te realiseren. Wijsheid en methode (leegte en 
c >mpassie) zijn nimmer gescheiden. Het offer in de Chö is dan ook een daad van 

impassie en geen zelf-kwelling of verminking van het lichaam. Iedere 
.indeling dient in deze geest van compassie (bodhicitta) te geschieden en de 
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gedachte hierbij is dat wanneer men al geen compassie voor zichzelf kan hebben, 
men dit ook niet voor anderen kan opbrengen. 

Voorafgaand aan een Tara-initiatie in november 1993 stelde Lama Zopa 
Rinpoche, dat "als je die ene vijand buiten wil sluiten, je jezelf de kans op 
verlichting ontzegt, en daarmee jezelf en alle voelende wezens onnoemelijke 
schade berokkent". Het belangrijkste dat een bodhisattva dient te verzaken is 
datgene dat de communicatie tussen zelf en anderen in de weg staat. Voor het 
opwekken van bodhicitta dient het idee van een territorium tussen zelf en 
anderen geheel opgelost te worden.301 Niet alleen dient men hierbij de moed te 
hebben het eigen lijden op zich te nemen, maar ook dat van anderen. Zonder 
bodhicitta zijn alle mogelijke visualisaties niets anders dan egotrips. Het principe 
hierbij is "to exchange oneself for others".302 Milarepa en Machig Labdrön waren 
in staat om zelfs voor de demonen compassie te voelen en hun lichaam als voer 
aan te bieden, daar ze zich realiseerden dat zijzelf en anderen niet van elkaar 
verschilden. De crux van deze leer der compassie is in de woorden van Sogyal 
Rinpoche dat "the nature of suffering is bliss". Pas wanneer men hier volkomen 
van doordrongen is, kan er sprake zijn van bevrijding uit het lijden, daar dit een 
verschijnsel is dat inherent is aan het bestaan binnen de condities van samsara. 
Pas dan verschijnt samsara als nirwana zelf. Dit wil geenzins zeggen dat lijden 
gelukzaligheid zou zijn. Lijden is lijden, maar het kan in potentie de grondstof 
van de bodhicitta vormen. Anders gezegd, de verwarring is het ruwe 
wijsheidsmateriaal, datgene waarmee men werkt en dat door inzicht 
getransformeerd kan worden. Of zoals Milarepa tegen de Rotsdemones zei: 
"Once one understands, even you demons are deities, and become the source of 
all accomplishments",303 

Pas wanneer de wortel van de innerlijke gehechtheid aan kwade geesten 
en schone goden is doorsneden zal de Pure Visie dagen en kan wat genoemd 
wordt: "Demons change into Dliarma protectors, and those protectors' faces 
change into the face of the nirmanakaya" 3 0 4 plaats vinden. In deze Pure Visie 
('dag nang') manifesteren alle vormen zich als boeddha's, alle klanken als 
mantra's en alle gedachten worden beschouwd als het wijsheidsspel van de guru. 
Het is de vervolmaking van het Tantrische pad der visualisatie. Nirmanakaya 
betekent manifestatielichaam en is Sanskriet voor het Tibetaanse "tulku". Een 
tulku is een bodhisattva waarvan gezegd wordt dat hij zich telkens weer laat 
incarneren om levende wezens te helpen. Trungpa Rinpoche zegt dat in principe 
iedereen een tulku is, want iedereen heeft de Boeddha-natuur als potentie.305 

Dit geldt ook voor demonen. Hoe men hen waarneemt, hangt af van de visie die 
men heeft. Machig Labdrön noemde daarom de kwade goden en demonen, die 
ze houdt aan haar haak van compassie, zelfs haar rijkdom. Hiermee geeft ze 
uitdrukking aan haar meesterschap in Tantrische transformatie, waarbij men 
kan ontdekken dat hoe meer negativiteit en lijden men in staat is op zich te 
nemen, des te meer het hart zich kan openen en men in staat is om liefde en 
warmte te geven. Hetzelfde principe zagen we al eerder bij de Tonglen-oefening 
van het geven en nemen. Sogyal Rinpoche zei dan ook dat Tonglen in feite een 
vorm van Chö is. 

Het volledig leven van een dergelijke visie gaat heel ver en is dan ook in 
het geheel niet gemakkelijk. In feite dient men ieder ogenblik de volledige 
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24. - Boeddha Shakyamuni weerstaat de mara's. Hij ziet de vergankelijkheid van 
de verleidelijke jonge vrouiven en al de wapens, die de demonen op hem 
afschieten; transformeren in bloemen, zodra ze de sfeer van zijn meditatie 
binnendringen. 
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bereidheid te hebben om te sterven en alles los te laten. Hierin dient men zich 
stapsgewijs te oefenen. De beoefening van de Chö is echt iets voor gevorderden 
of zoals Karma Lhundup al zei: "It's the final thing". 

Hoewel er vele aspekteni/|/an het Tibetaans-Boeddhisme zijn die door de 
sjamanistische Böntraditie zijn beïnvloed, en zich daardoor kenmerken als 
specifiek Tibetaans, wil dit overigens niet zeggen dat het hier een "onzuivere 
vorm van Boeddhisme" betreft. Dit wordt met name door aanhangers van het 
Hinayana-Boeddhisme en de scholen die enkel de zitmeditatie en de recitatie 
van Soetra's beoefenen wel eens beweerd. Zoals Sogyal Rinpoche in een eerder 
weergegeven fragment van een onderricht reeds verhaalde, wordt ook over de 
Boeddha verteld dat toen hij vlak voor zijn verlichting onder de Bodhiboom in 
Bodh-Gaya zat, Mara de Boze op allerlei manieren probeerde om hem uit zijn 
meditatie te halen (afb. 24). Zo stuurde deze eerst zijn dochters om Siddharta te 
verleiden. Toen dit niet lukte, riep hij zijn hele leger demonen op. Deze zonden 
pijlen om hem te raken, maar verteld wordt dat zodra de pijlen de sfeer van 
Siddharta's meditatie binnendrongen, ze veranderden in bloemen. Ook hier zien 
we dus reeds het transformatiebeginsel tot uitdrukking komen. 

Wanneer men de rituele symboliek leert begrijpen en door de uiterlijke 
vorm heenkijkt, dan wordt duidelijk dat het doel van de transformatierituelen 
feitelijk niet anders is dan dat van de zitmeditatie. Het betreft hier enkel 
verschillende methoden die dienen om een "groei-crisis" in het bewustzijn te 
provoceren. Het vernietigen of omvormen van het ego is hierbij de voorbode 
van een hergeboorte vanuit een nieuw levensperspectief, het ontwaken van de 
verlichtingsgeest of bodhicitta. Het ritueel gebruik van symboliek is daarbij het 
voertuig op het pad van waan naar werkelijkheid. Terwijl in de zitmeditatie de 
weg van verstilling door het kalmeren van de geest wordt gevolgd om uit de 
droom te ontwaken, wordt in de Chö juist actief gebruik gemaakt van de 
bewegende geest, die denkt, voelt en waarneemt, om deze te transformeren. 

De vier klankinstrumenten van de Chö 

Waar in de zitmeditatie sensaties tot een minimum worden beperkt, 
worden deze dus in Tantra en met name in de Chö juist opgeroepen om het 
transformatieproces te versnellen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vooral 
klank en visualisatie. Middels klank ontvouwt de ruimte zich en bij visualisatie 
maakt men gebruik van licht; twee kwaliteiten van de natuur van de geest. In 
tegenstelling tot andere methodes, die ook in stilte beoefend kunnen worden, is 
dit bij de (uiterlijke) Chö niet het geval. Het is een essentieel punt van de 
formele beoefening dat er luidkeels wordt gezongen en daarbij trommel, bel en 
dijbeentrompet gebruikt worden. De transformatie van het bewustzijn is een 
energetisch gebeuren en het gebruik van klank is hierbij een aloud middel om de 
energie op te wekken. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk vibratie op gang 
te brengen. De beoefenaar laadt zich op en raakt verhit. Het lawaai dient ook om 
een connectie te maken tussen de energie van de beoefenaar en die van de 
specifieke plaats waar het ritueel plaats vindt. Men laat op die manier weten dat 
men er is, men verstopt zich niet en "even the dogs will start barking", zoals 
Namkhai Norbu het zei.306 Deze wijze van het middels klankvibratie opwekke 
van energie heeft ook zijn wortels in de sjamanistisch-animistische Böntraditie. 
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In de Chö-ceremonie worden vier klankinstrumenten gebruikt om de 
energetische vibratie op te voeren. Naast dit klankaspekt hebben ze ook grote 
symbolische waarde, waarbij telkens verwezen wordt naar non-dualiteit. 

Allereerst is er de Chö-damaroe (afb. 25a). Dit is een zandlopervormige 
trommel, waaarbij twee bolletjes aan touwtjes door het heen en weer bewegen op 
de twee trommelvellen slaan. Het gebruik van een trommelstok komt ook voor 
in het Tibetaans-Boeddhisme, maar niet bij de damaroe, maar bij de "nga", die 
overigens wel aan twee zijden is bespannen. De kleine damaroe wordt als 
h< lïdtrommeltje in veel Tantrische rituelen gebruikt. Ik meende dat het gebruik 
stamde uit het Hindoeïsme. Daarin wordt Shiva vaak met damaroe afgebeeld. 
In de handen van de dansende Shiva symboliseert ze de klank der schepping. 
Studies van het Shivaïsme wijzen echter uit dat de damaroe uit prévedische 
tijden stamt en verwijzen voor de oorsprong toch ook weer naar animistische 
religies.3 0 7 Hoe het ook zij, als middel om energie te genereren heeft het 
dezelfde functie. 

In de rituelen voor de toornige boeddha's en de protectors wordt ook wel 
gebruik gemaakt van de "kapala-damaroe". Deze wordt van twee met de kruinen 
tegen elkaar geplakte schedeldaken gemaakt, bij voorkeur van een manne- en 
een vrouweschedel. Dit is waarschijnlijk het oorspronkelijke model van de 
damaroe, die ook voorkomt gemaakt van sandelhout en ivoor. Vooral 
schedeltrommels gemaakt van kinderen, die op achtjarige leeftijd zijn overleden 
of die uit incest geboren zijn, schijnen buitengewoon krachtig te zijn.308 Om een 
grotere resonantie in de open lucht te bewerkstelligen ontwikkelde Machig 
Labdrön een speciale damaroe, die alleen voor de Chö gebruikt wordt. Terwijl de 
kleine damaroes een diameter van acht tot tien centimeter hebben, hebben Chö-
damaroes een diameter van twintig tot vijfentwintig centimeter. Ze worden 
meestal van sandelhout gemaakt. Karma Lhundup vertelde me dat, wanneer 
men zijn linkerarm in de zij zet, men de geschikte grootte van de damaroe voor 
een non heeft. Zet men zijn arm in de nek met de rug van de hand tegen het 
hoofd, dan heeft men de geschikte grootte van een damaroe voor een man. Hij 
vertelde verder dat de beste damaroes aan de ene kant bespannen zijn met 
hertehuid, en aan de andere kant met geitehuid of antiloophuid. Aan de 
binnenkant van de damaroe staan allerlei mantras geschreven, zoals die van 
Tröma Nagmo, Prajnaparamita en Vajravarahi. Karma Lhundup's damaroe is 
opgesierd met drie sterren van vijf schelpen, die, zo zei hij, de vijf dakini's van 
de vijf boeddhafamilies symboliseren. 

Alle damaroes kenmerken zich door de twee touwtjes met bolletjes, die bij 
heen en weer bewegen gelijktijdig op de twee trommelvellen terechtkomen. Het 
ene vel is iets lager gestemd dan het andere. Sogyal Rinpoche vertelde dat het 
omslaan van de damaroe symbolisch is voor de beweging van de veranderlijke 
geest. Bij het bespelen ligt de nadruk op de beweging naar buiten wanneer er in 
de gezongen tekst sprake is van offeren, en naar binnen bij die passages waarbij 
er sprake is van bekrachtiging. De twee zijden van de damaroe symboliseren 
primaire tegenstellingen zoals mannelijk - vrouwelijk, positieve - negatieve 

ergie, relatieve - absolute waarheid, samsara -nirwana, oorzaak - gevolg etc. De 
2 lijktijdigheid in klankproduktie symboliseert hun eenheid. Terwijl sommige 
hivaïstische yogi's wel eens twee damaroes tegelijk bespelen en deze met 

verschillend ritme laten ratelen, wordt de damaroe in het Tibetaans-Boeddhisme 
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en hier in de Chö altijd met de actieve rechterhand bespeeld. Gelijktijdig 
bespeelt men dan in de passieve linkerhand de "drillbu" of vajrabel (afb. 25b). 

Terwijl de Chö-damaroe af en toe dubbelslagen maakt en het ritme 
daardoor opzweept, gaat de bel gewoon door met het aangeven van de maat. 
Tussen de vajrahendel en de eigenlijke bel is vaak een hoofdje van de 
moedergodin Prajnaparamita zichtbaar. De bel symboliseert dan ook de klank 
van leegte en refereert op die wijze ook aan de eenheid der tegenstellingen. In 
rituelen wordt de bel altijd gebruikt sarrJen met de vajrascepter, die men dan in 
de rechterhand houdt. Deze laatste symboliseert compassie, vaardige middelen of 
methode. Samen met de bel, die voor leegte en wijsheid staat, wordt hiermee de 
wederzijdse bevruchting van methode (mannelijk) en wijsheid (vrouwelijk) 
gesymboliseerd. Het gelijktijdig bespelen van bel en damaroe vraagt nogal een 
coördinatie, maar er is volgens Karma Lhundup geen speciale techniek om dit te 
leren. "You just have to try and practice", zei hij. Voor het bespelen van de 
damaroe merkte hij op dat het belangrijk is om niet de pols te bewegen, maar dit 
alleen met duim en wijsvinger te doen. Kalu Rinpoche heeft ook nog een advies: 

A certain habit of practice is necessary before putting oneself in 
delicate situations. One example is the relatively mediocre practitioner 
who decided one day to practice Chö in a cemetery. As long as it was 
daylight, things went almost well, but when night came, he no longer felt 
confident. Nevertheless, he began to blow his kangling and playing the 
damaru. Suddenly, a ball of the damaru struck his cheek. Believing 
himself to be in the presence of a demon and becoming terrified, he 
abandoned everything and ran away!-W9 

In het volgende fragment van de gesprekken met Karma Lhundup, dat 
weer een direct vervolg is van het vorige, komen naar aanleiding van mijn 
vraag of er een speciale initiatie is voor het bespelen van de kangling en de 
overige instrumenten in de Chö, de dertien verschillende attributen van een 
chöpa ter sprake. Tesamen vormen deze zijn traditionele uitrusting. Ook geeft 
Karma Lhundup uitleg over hoe de kangling bespeeld dient te worden. 

B- And for the use of the bone, and the drum, do you get a special initiation? 
K- That as I told you in 'che wang namkhai go che' ('chos dbang rnam 'kha sgo 
'byed'), 'Opening the Door of the Sky', there is all these thirteen different types of 
naljorpa's, yogi's belongings are mentioned. 
B- Thirteen? 
K- Thirteen. One three. And I may not remember all, but I say: 
One is the 'thigh-bone'. Second is the 'damaru'. Third is the 'bell', then the 
'vajra', then the 'tent', which accomodates only one person. And the 'trident', 
like the Shivas carries, and the 'zen', that I was wearing, is seven. And then a 
'conch shell earring', and a 'tagdröl'? Tagdröl, you must have seen Yeshe Dorje 
wear it. 
B- Yeah. 
K- It's called tagdröl. 
B- With mantras? 
K- Yes, and that mandala is in the Tibetan Book of the Dead. 'Tagdröl' means 

218 



'liberation through mere touch'. 
B- So he has the mantra... 
K- Inside. 
B- Of the hundred peaceful and wrathful deities? 
K- Yes, tagdröl, and then I think 'catapult', you know catapult? 
B- Hm, hm. 
K- So there are Tibetan practitioners who used to just throw the catapult, and 
wherever the stone falls, they spent the night there. And then the next day they 
awaken, they throw it and wherever it stops... And so we got ten, and then there 
are three... And one is the 'skull cup', and that is your only cup. 
B- Where you drink from? 
K- For drinking, for eating, and then your 'mala', and then one more I can't 
remember. My lama told me a very interesting story, cause when he after three 
years working for his lama, Tulku Yönzen Rinpoche... 
B- The skin is thirteen...? 
K- Oh, the 'skin' yeah! Not the skin, but skin you put on the floor. But make sure 
the skin has got all the claws, that is important. 
B- From a wild animal? 
K- (Karma spreekt voor mij onherkenbaar Tibetaans) means: "The claws are 
intact". That is the thirteenth one. So my lama told me: "Why are you getting 
teaching from this lama?" But this lama told me: "You are not supposed to go to 
toilet while lama goes to eat". And he said: "There were two people watching 
him, make sure that he is not going to toilet". And the lama said: "Oohh his 
bladder is almost bursting". Nothing he could do. "Then one idea came up. 
Really tidy", he said. He started peeing in his skull cup, and then he drank it hi hi 
hi ha ha ha. He said he was relieved, and then they laughed and laughed, and 
lama came he said: "What's happening?" And they couldn't tell, and at last they 
told lama, and lama also started laughing ha ha ha hi hi hi hi. 
B- They say it's very healthy. 
K- Yeah, so these are the thirteen types of naljorpa's belongings. 
B- Lama Yeshe Dorje said there were thirteen parts, but he didn't say which ones 
when I spoke to him six years ago. 
K- This is the thirteen. 
B- This is the thirteen. 
K- Yes, and this is vividly mentioned in the 'che wang namkhai go che', so when 
you get hold of the text, it's all given there one by one. So for example, when the 
lama gives the initiation of Chö, he will blow the thigh-bone, and then he will 
let you blow same thigh-bone, he'll use the drum, you use the same drum. But 
before that he gives the phowa. 

I forgot now about the phowa, anyway, it is quite interesting Machig Labdrön's 
phowa, cause you have to stand on your feet then like this (strekt armen in de 
lucht) not seating like this (legt handen op de knieën). So it is quite different. 
B- Yes. 
K- And the white seed and red seed originate from here (wijst op zijn voeten), 
comes up PHAT, and it comes up PHAT PHAT PHAT, and it goes like that, so it's 
different from the usual phowa lamas give in the west yah. And Tröma Nagmo 
has got its own phowa without Buddha Amitabha. 
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B- Without? 
K- Without Buddha Amitabha. All the phowas have Buddha Amitabha, but in 
Machig's Tröma no need for Buddha Amitabha. Buddha Amitabha gets rest ha 
ha ha hi hi hi ha ha ha ho ho ha ha ha ha hi hi. 

B- And then the lama gives you a thigh-bone, or...? 
K- Eh no, you have to get your own thigh-bone and you can ask lama to bless 
your thigh-bone, and there are specific mantras for each blessing, each item. 

B-1 saw this music script.... (afb. 25c) 
K- Yah. 
B- It said like "OM HUM TRAM HRIH AH", which is the seed syllables of the 
Buddha families? 
K- Yah Buddha families. 
B- And you say that or you....? 
K- Eh..., you think "OM HUM TRAM HRIH AH", but actually it goes like, it says 
like it goes like "HOEOEOEAHAHAHAHAH" (Karma imiteert met zijn stem het 
blazen op de dijbeentrompet door het geluid langzaam te laten aanzwellen en te 
eindigen met een soort tremolo). It goes like this, then it's like horse's neigh, and 
then after that it's like a female tiger, angry. Then again it goes down and it goes 
like, you know 'dong'? Dong is wild yak. Like a dong's tail is in the wind, like 
that is what is mentioned haha he he ha ha ha. "HOEOEOEOEOEAHAHAHAH 
(Karma imiteert het hinnikend paard weer) But I have noticed every lama has 
their own style of blowing the trumpet. 
B- You have your own style too? 
K- Yes, and I've integrated many different styles in one. So you should blow: 
"HOEOEOEHOEHOE" "HOEHOEAHAH" "HOEOEHOEOEAHAHOE" (Karma 
imiteert de karakteristieke "three blows") You know, something like that. 

Gedurende de cruciale passages in de Chö zwijgt de bel en terwijl het ritme 
van de damaroe versnelt naar een climax, neemt men de dijbeentrompet (afb. 
25d) in de linkerhand en blaast dan meestal drie keer zo krachtig en luid 
mogelijk op de wijze die Karma Lhundup hier demonstreert (afb. 25e). De klank 
van de kangling roept boeddha's, dakini's, beschermers, goden en demonen uit 
de leegte op, vraagt ze plaats te nemen of stuurt ze weer weg. Hierbij vocalizeert 
men tijdens het blazen innerlijk de zaadlettergrepen van de dhyani-boeddha's 
der vijf boeddhafamilies. De vijf dhyani-boeddha's, die ook na het sterven in het 
Bardo van Dharmata verschijnen, symboliseren de ontwaakte en verlichte kant 
van de vijf skandha's, terwijl hun vrouwelijke partners waarmee ze in 
vereniging zijn de zuivere vorm der vijf elementen verbeelden. Ze verschijnen 
vanuit hun klankessentie, de zaadlettergrepen OM-HUM-TRAM-HRIH-AH. 
Deze zaadlettergrepen zijn als het DNA van de godheid en worden ter invocatie 
gebruikt. 

De dhyani-boeddha's, die een uiterlijke en een innerlijke component 
hebben, helpen om de vijf emoties (onwetendheid, agressie, trots, begeerte en 
jaloezie) in hun oorspronkelijk zuivere aard te transformeren tot de vijf 
boeddhawijsheden. Door in dit leven op de boeddha's te mediteren, vergroot 
men de kans dat men hen in het Bardo van Dharmata na het sterven herkent en 

220 



25b. - vajra en bel 

OM-HUM 
TRAM-HRIH 
AH 

25a. - grote damaroe ("dachen") 

25c. - de drie klaroenstoten op de kangling in Tibetaans notenschrift 

g s s,- c. < 

Da-chen 

Drilbu : 

Kang-l inq m f a tempo P ™ f 
H/ 3 3 ^ 3 ^ r i t . 

jjjjjwffc^ ftfîrwrpiwi 
mf 

'mf mf mf 

I £ I § " V Wangling. 
H^ (taceO „J ' sun-bu (3blows)T 

- I p ~~~• Hdur inq accelerando! 

Right part of the 

bone has to be a 

l i t t le higher than 

the lef t 

This part has to 

be f lat [ 'DakinTs 

Dancing Place' ] 

One mark carved in 

(one on each side) 

Sometimes metal 

end, but usually 

plain bone 

— Bone covered w i th leather 

221 

kangling 



zo bevrijding realiseert. In hun fundamentele aard is onze verwarde onzuivere 
waarneming gekleurd door emoties en skandha's namelijk niet verschillend 
van de wijsheid der boeddha's. Het punt is of we kunnen zien en herkennen dat 
zowel verwarring als wijsheid ontspruiten uit de gemeenschappelijke basis van 
de natuur van de geest en we ons zo uit onze geconditioneerde 
gewoontepatronen kunnen bevrijden, of dat we betrokken en begoocheld raken 
door onze waarnemingen. Zo zegt Sogyal Rinpoche: 

Take, for example, what manifests in our ordinary mind as a 
thought of desire; if its true nature is recognized, it arises, free of grasping, 
as the "wisdom of discernment". Hatred and anger, when truly recognized, 
arise as diamond-like clarity, free of grasping; this is the "mirror-like 
wisdom". When ignorance is recognized, it arises as vast and natural 
clarity without concepts: the "wisdom of all-encompassing space". Pride, 
when recognized, is realized as non-duality and equality: the "equalizing 
wisdom". Jealousy, when recognized, is freed from partiality and grasping, 
and arises as the "all-accomplishing wisdom". So the five negative 
emotions arise as the direct result of our not recognizing their true nature. 
When truly recognized, they are purified and liberated, and arise 
themselves as none other than the display of the five wisdoms. 3 1 ° 

De "spiegelende wijsheid" toont de aard van de geest als een spiegel, 
waarin men zijn projecties weerspiegeld ziet. De "wijsheid der gelijkheid" toont 
dat alle verschijnselen gelijk zijn in hun lege aard. De "onderscheidende 
wijsheid" ziet dat desondanks vormen uit leegte ontstaan en zich op het 
relatieve nivo van elkaar onderscheiden. Deze inzichten leiden tot de spontane 
"wijsheid van het al-vervullend handelen" als activiteit. Samen vormen ze de 
"al-omvattende wijsheid" of de "wijsheid van shunyata". De sleutelwoorden tot 
transformatie en bevrijding zijn herkenning van de projectie en herinnering 
van de Dharma-onderricht, telkens weer. (zie ook het supplement) 

Door te blazen op de dijbeentrompet kunnen ook als actieve uitstraling 
van de dhyani-boeddha's de vier poortwachters en hun gemalinnen (dakini's) 
opgeroepen worden. De poortwachters symboliseren de Vier Acties; pacificatie, 
toename, magnetisering en vernietiging: de verschillende manieren om met 
obstakels om te gaan. Hun gemalinnen verzinnebeelden de Vier 
Onmetelijkheden; liefde, compassie, vreugde en gelijkmoedigheid: de aspekten 
van bodhicitta-aspiratie. Zij worden opgeroepen door de zaadlettergrepen DZA-
HUM-BAM-HO te vocalizeren als men op de kangling blaast.3 ' ' 

Als vierde middel om klank te produceren is er in de Chö naast het 
gebruik van de damaroe, de bel en de kangling dan ook nog de zang. Door luid te 
zingen vibreert het hele lichaam, waardoor blokkades in het subtiele lichaam 
van kanalen, innerlijke winden en spirituele essenties zich kunnen oplossen en 
energieën vrij kunnen stromen. In de Chö zingt men geen mantra's, maar de 
gehele visualisatie van het ritueel wordt hardop gezongen. De melodie golft van 
hoog naar laag als over bergen en dalen en dient met totale overgave en vol 
emotie gezongen te worden. Iedere melodie heeft weer zijn eigen historie. 
Sogyal Rinpoche vertelde dat de melodie van de Chö, die de tertön Jikmé Lingpa 
uit terma heeft gehaald, geïnspireerd is op de vlucht van de gier. Hij zegt dat 
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alleen al het zingen en horen van de klank van deze Chö-melodie de 
voorwaarde kan scheppen om de staat te herkennen van Rigpa of 
Dzogpachenpo, de natuur van de geest, waarin alles dat verschijnt zichzelf 
bevrijdt en perfect is in wat het is. 

Symboliek van de gier 

In de iconografie van Guru Padmasambhava wordt zijn realisatie van 
Dzogpachenpo gesymboliseerd door een witte gierenveer, die als een antenne 
bovenop zijn lotushoed steekt.312 Ook in de yoga van de Dzogchentraditie 
bestaan diverse lichaamsoefeningen die geïnspireerd zijn door de gier. Zij dragen 
namen als "Zijn Veren Gladstrijkende Gier", "Opstijgende Gier" en "Gier 
Rustend Op de Wind".313 De symboliek van de gier duikt telkens weer op. Bij 
sommige rituelen worden er door lama's of orakelpriesters ook wel gierenveren 
op het hoofd gedragen, als ware het indianen. 

Hoewel de gier in het Westen over het algemeen als een akelig dier wordt 
beschouwd, is er in de context van de Chö nauwelijks een treffender symbool 
voor transformatie denkbaar. De gier is de grootste vogel in Tibet en geldt als 
degene die het hoogste vliegt. Hij heeft de naam zelf niet te doden, maar wacht 
geduldig op zijn aas. Onder sommige Noord-Amerikaanse indianen staat de gier 
dan ook bekend als de vredesadelaar. Gieren worden in Tibet als heilige vogels 
beschouwd en hebben in tegenstelling tot onze notie van "gierigheid" met name 
met vrijgevigheid te maken. Zo zingt Milarepa: 

In the North, above the wide Red Rock, 
Shajageubo, the great vulture brings prosperity; 
She is the 'queen of birds. 
Wondrous indeed, she never takes the life of others. 
When she seeks food on the top of the three mountains, 
Do not trap her in a net! 

In the cave of Linba where the vultures live, 
I, Milarepa, bring prosperity. 
I aim at my own and other's welfare, 
Renouncing a worldly life. 
With an enlightened mind (Bodhicitta), 
I strive for Buddhahood in one lifetime. 
Diligent and undistracted I practice Dharma. 3 I 4 

De relatie tussen de gier en de Chö wordt duidelijk wanneer we kijken 
naar de verschillende wijzen waarop men zich in Tibet van een lijk ontdoet. 
Centraal hierbij is het idee dat het lichaam teruggegeven wordt aan de elementen 
waaruit het is opgebouwd. Een astroloog bepaalt eerst welk element regeerde op 
het tijdstip van de dood. Is dit "vuur", dan wordt het lichaam gecremeerd. Is het 
"water", dan wordt het in het water geworpen. Is het "aarde", dan wordt het 
begraven. Is het "lucht", dan wordt het lichaam op de top van een berg in 
stukken gehakt en aan de gieren gevoerd (afb. 26).315 Soms spelen daarbij ook 
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nog andere overwegingen een rol. De begrafenis is in Tibet niet zo populair, daar 
het lichaam dan slechts langzaam vergaat en het als een gevaar wordt gezien dat 
de geest van de overledene bij het lichaam blijft rondzwerven. Bovendien is de 
bodem in het koude Tibet vaak bevroren. Soms wordt een lijk in het water 
gegooid, maar er is niet altijd een rivier nabij en er doet zich hetzelfde probleem 
van het langzaam ontbindende lijk voor. Ook crematie vindt plaats, maar in het 
hoogland van Tibet is hout om vuur te maken schaars en kostbaar. Daarom is de 
luchtbegrafenis het meest in gebruik. Alleen het lichaam van hoge gerealiseerde 
lama's die zichzelf volledig gepurificeerd hebben, wordt soms gebalsemd of in 
een "stupa" gezet, die opgebouwd is uit de geometrische patronen die symbool 
staan voor de vijf elementen. 

De luchtbegrafenissen zijn tevens de plaatsen waar men aan de rituele 
beeninstrumenten komt. De gieren ontdoen het lichaam netjes van het vlees 
totdat het carcas overblijft. De overige beenderen worden soms met een grote 
houten moker fijngestampt, met tsampa (gerstemeel) vermengd en tot ballen 
gemaakt, die gevoerd worden tot alles op is en er niets meer van het lijk over is. 
De slagers worden bijgestaan door geestelijken, die op de dijbeentrompet blazen 
om zo de gieren te roepen. Nebesky-Wojkowitz schrijft dat men hierbij soms 
gebruik maakt van vijf zwarte stenen waarop de beeltenis van een gier staat.316 

Door mantra's hierover uit te spreken worden vijf gevleugelde dakini's 
aangeroepen, die ieder begeleid worden door een gier met een staartveer in de 
vijf kleuren wit, geel, rood, groen en blauw; de kleuren der vijf boeddhafamilies. 

Wat er zich zoal kan voordoen rondom een luchtbegrafenis vertelt Yeshe 
Dorje Rinpoche in "the Rainmaker".311 Tijdens zijn omzwervingen door Tibet 
werd hij een keer te hulp gevraagd om de laatste rite voor een overleden vrouw 
te doen. De plaatselijke lama had het dorp verlaten om de riten te vermijden. In 
het huis van de overledene aangekomen vindt Yeshe Dorje het lijk liggen met 
één been in de lucht omhoog gestoken. Zodra hij met de rite begint, komt het 
andere been van het lijk omhoog! Eerst wordt Yeshe Dorje nerveus, maar 
bedenkt zich dan dat hij alleen maar bang is, omdat hij zich niet concentreert. 
Hij gaat nu bovenop het lijk zitten en geïnspireerd door de daden van de grote 
Tantrische beoefenaars, verzamelt hij al zijn gedachten om zich op de Chö-
beoefening te concentreren. Het lijk begint vervolgens woest te bewegen, zodat 
hij er nog nauwelijks op kan blijven zitten. Iedereen in het huis is erg bang voor 
dit lijk, dat schijnbaar dood is, maar toch convulsies heeft. Op het lijk gezeten 
herinnert Yeshe Dorje zich nu de passage uit de Chö-teksten over de 
transference van het bewustzijn. Hij reciteert dit om het lijk te kalmeren en het 
bewustzijn de kans te geven het lichaam te verlaten. Hierop komt bloed uit alle 
openingen van het lichaam, een afschuwelijk gezicht. De mensen uit het huis 
worden zo bang dat ze dit verlaten en Yeshe Dorje in de kamer met het lijk 
opsluiten. Hij moet dan luid gaan schreeuwen voordat hij uiteindelijk de 
bewoners ertoe kan bewegen de deur weer te openen. Ondertussen is ook de 
weggelopen lama weer teruggekomen om zijn hulp aan te bieden. Yeshe Dorje: 

In the case of this woman, her corpse was to be taken to the 
mountain and given to the vultures. They took the body out of the house 
to a mountain behind the monastery, where it was cut into pieces. I 
performed the ritual to call all the vultures to eat the dead body. The 

224 



vultures gathered around the body; yet they did not touch it. This showed 
me that something was either wrong with the body or distracting the 
vultures. So I did special purifying rites for the body so that it might be 
eaten by the vultures. After finishing these rites, the vultures still did not 
touch the body. For this reason, I did a special ritual for the vultures. I had 
to recite all the invitations to the vultures 108 times as part of this ritual. 
Yet they still did not eat. When the vultures refuse to eat dead meat, there 
is only 'one last resort. The yogi doing the ritual must take a small piece of 
that flesh and eat it himself. Wien I did this, the vultures gathered and 
within a very short period the vultures ate the body. 3 1 8 

Na de luchtbegrafenis blijft Yeshe Dorje dan nog zeven weken in het dorp 
om de geest "te introduceren tot haar doodheid" en haar aan te moedigen vredig 
haar weg door het bardo te vervolgen. Uit dit verhaal blijkt wel hoe ver de 
compassie van een meester als Yeshe Dorje Rinpoche reikt en hoe zeer deze 
voorbij is aan... 

Door de rolverwisseling/identificatie van de mens met de gier, die een 
boodschapper is tussen leven en dood; een mediator tussen het zichtbare en 
tastbare versus het onzichtbare en ongrijpbare, zien we hoe het 
transformatiebeginsel tot uitdrukking komt. Van de eerste incarnatie, waarvan 
ngakpa Yeshe Dorje Rinpoche de regenmaker uit Dharamsala de zevende is, 

xircit zelfs verteld dat hij zich daadwerkelijk in een adelaar of gier kon 
veranderen en zo door de lucht zweven.319 Ook wanneer de Chö gezongen 
wordt op de melodie die geïnspireerd is op de vlucht van de gier, kunnen we 
non-dualiteit zien weerspiegeld. In diverse Chöteksten wordt aan 
luchtbegrafenissen gerefereerd. Men visualiseert dan dat de goden en demonen, 
die men met de kangling heeft opgeroepen, aan komen vliegen als gieren rond 
een lijk om vervolgens in de visualisatie het eigen lichaam (als symbool voor 
het ego) te offeren.320 

Op dezelfde wijze als de gieren zich voeden met lijken, voedt de 
itwaakte natuur van de geest zich met verwarde gedachten en emoties en 
ansformeert ze in lumineuze wijsheid; de expressie van leegte. Voor de 
realiseerde Dzogchenyogi zijn gedachten en emoties niet langer obstakels op 

het pad naar verlichting, maar vormen ze de uitstraling van zijn Rigpa of 
Boeddha-natuur. Ze worden juist een verrijking van de meditatie. Hij neemt 
het lijden op zich en transformeert dit in compassie, verwarring daagt als 
wijsheid, egocentrisme sterft bij de geboorte van bodhicitta. 

Wanneer er in Tantra gesproken wordt over verlichting in dit leven, dan 
doelt men op verlichting op het moment van sterven. Het lijkt er sterk op dat de 

1er de fysische representant is van de Garudavogel, de "khyung" (afb. 14). Van 
deze mythische vuurvogel, die soms wordt afgebeeld als half mens/ half vogel 
en meestal een slang (naga) in zijn bek houdt, wordt gezegd dat hij volgroeid uit 
het ei komt en onmiddellijk kan vliegen.321 Dit beeld wordt gebruikt om het 
moment van verlichting uit te drukken. Het breken uit het ei is als het loslaten 

an de gehechtheid aan het .lichaam en het ego, dat zijn culminatie vindt op het 
moment van sterven. Net als op het moment van sterven tracht men ook in de 
Chö middels de "phowa"-techniek zijn geestelijke essentie vanuit het hart via 
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het centrale kanaal door de kruin uit het lichaam te schieten en met ruimte te 
verenigen. Op Tibetaanse rolschilderingen van Shakyamuni Boeddha kunnen 
we verder vaak zien dat er boven de kruin van zijn hoofd een Garuda met 
gespreide vleugels is afgebeeld. Dit lijkt dus wel een variant te zijn op de 
gierenveer bovenop de lotushoed van Padmasambhava. Welk opmerkelijk 
toeval dat de Boeddha het Prajnaparamita-onderricht over leegte juist op de 
Gierenpiekberg te Rajagrha heeft gegeven! 

Zoals blijkt zijn de associatieve verbindingen die men in de uiterst 
complexe en uitgewerkte symboliek van het Tibetaans Boeddhisme kan maken 
oneindig. Er vallen steeds weer meer verfijndere onderlinge verbindingen in het 
web van betekenis te ontdekken. Wanneer men eenmaal de smaak te pakken 
heeft van deze associatieve logica valt de enorme coherente samenhang van de 
onderliggende struktuur in deze complexiteit op. Eenvoud en complexiteit 
weerspiegelen elkaar op zo'n manier dat langzaam duidelijk wordt dat de 
veelheid van waarnemingen en gedachten niet wezenlijk verschillen van rust 
en stilte, maar gebruikt kunnen worden om hier naar terug te voeren. Wanneer 
de symboliek echter niet geactualiseerd wordt middels het ritueel blijft er een 
gevaar bestaan dat men in een interessant intellectueel gedachtenspel blijft 
steken, enkel zijn geest van een nieuwe gevangenis van concepten voorziet. Om 
niet in een vorm van ritualisme te blijven steken is er dan altijd weer de 
oplosfase van de in het ritueel gevisualiseerde mandala. Door de actualisatie in 
het ritueel wordt middels het symboliserend vermogen dus een brug geslagen 
tussen het relatieve van het conceptuele raamwerk en het absolute verblijven in 
de preconceptuele natuur van de geest. 

Know all things to be like this: 
A mirage, a cloud castle, 
A dream, an apparition, 
Without essence, but with qualities that can be seen. 

Know all things to be like this: 
As the moon in a bright sky 
In some clear lake reflected, 
Though to that lake the moon has never moved. 

Know all things to be like this: 
As an echo that derives 
From music, sounds, and weeping, 
Yet in that echo is no melody. 

Know all things to be like this: 
As a magician makes illusions 
Of horses, oxen, carts and other things, 
Nothing is as it appears. ^22 
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De 'Bedelaar's Wijze van het Offeren van de Mandala' 

In de Soetra's wordt de wereld die we waarnemen vergeleken met een 
echo, een droom, een spiegelbeeld, een illusie en een fictie. Op het absolute nivo 
bestaan er geen boeddha's of demonen. Machig Labdrön was zich echter bewust 
van het feit dat men weliswaar tot een verstandelijke overtuiging kan komen 
dat dit zo is, maar dat ondanks dit inzicht vanuit een dieper emotioneel nivo de 
spookgestalten van goden en demonen als representanten van onbewuste hoop 
en vrees kunnen blijven verschijnen. In de Chö wordt de angst voor het kwade 
en om te sterven als het ware uitgeleefd door eerst de demonen op te roepen en 
zich erdoor te laten opeten, om dan vervolgens weer de hele visualisatie te laten 
oplossen. De angst wordt opgewekt om ze te kunnen overwinnen, de illusie 
wordt gebruikt om deze te ontgoochelen. De gedachte is dat door het bewust 
oproepen van de demonen als externe wezens, die een bepaalde als negatief 
ervaren energie domineren, men deze energie kan leren sturen en 
transformeren, mits ze als projectie van het innerlijk herkend worden. De 
Boeddhistische leer van de eenheid van leegte en compassie vindt hiermee zijn 
expressie binnen het animistische referentiekader dat over het algemeen onder 
de ongeletterde bevolking het sterkste leeft. Want hoewel er ook chöpa's bestaan 
die zeer goed in de geschriften onderwezen zijn, heeft de Chö de naam dat ze 
vooral door zeer eenvoudige en "simpele" mensen beoefend wordt. 

De Chö wordt wel de "kusali's accumulation" genoemd. 'Kusali' betekent 
'bedelaar'. Sogyal Rinpoche zegt dat ons woord "koelie" daar vandaan komt. 
Daarom wordt de Chö ook wel de "Bedelaar's Wijze van het Offeren van de 
Mandala" genoemd.323 Op het innerlijk nivo is het lichaam dat men offert de 
mandala van de honderd vredige en toornige boeddha's. Mandala is Sanskriet 
voor het Tibetaanse "kyilkhor", dat zoveel betekent als "iets met een centrum en 
een periferie"; de primaire oriëntatie in de lege ruimte.324 De mandala is een 
symbool voor het hele universum. De boeddha in het centrum van de mandala 
neemt na initiatie de plaats in van het egocentrisme. Om de gehechtheid aan 
onszelf in het centrum van onze wereld te doorsnijden is er als voorbereidende 
oefening hiertoe het "Mandala-Offer". Dit is een methode om vrijgevigheid te 
leren en men verzamelt hiermee "wijsheid en verdiensten". Het verzamelen 
van verdiensten of goed karma wordt als noodzakelijk beschouwd om leegte te 
kunnen herkennen.3 2 5 

Terwijl verdiensten binnen het gebied van het voorstelbare, het relatieve, 
vallen, wordt van wijsheid gezegd dat ze onvoorstelbaar is, ze is voorbij of 
voorafgaand aan de conceptuele geest. Het Mandala-Offer vindt plaats op het 
nivo van Lichaam (offer van voedsel en mooie materiële voorwerpen), op het 
nivo van Spraak (men offert al zijn ervaringen en emoties) en op het nivo van 
Geest (men offert zijn inzichten). Er bestaan zeer veel variaties om dit ritueel uit 
te voeren. De Chö is vooral populair geworden onder de arme ongeletterde 
bevolking daar zij weinig anders bezaten dan hun eigen lichaam. Door het 
vermogen te ontwikkelen dit als een mandala te offeren, waren zij toch in staat 
om zo de noodzakelijke verdiensten te verzamelen. 

De arme chöpa's leefden van wat ze in de bossen vonden of van de 
mensen kregen. Ze zijn de minst georganiseerde groep van de Tibetaanse 
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geestelijkheid. Wel bestonden er met name in Oost-Tibet bepaalde Chö-kloosters. 
Eenzelfde klooster is nu in Dharamsala opgericht. Het is de woonplaats van 
Karma Lhundup en Yeshe Dorje Rinpoche. Traditioneel duurt de opleiding van 
een chöpa vijf tot zeven jaar. Men begint met de "voorbereidende oefeningen" 
("Ngöndro"), waarna dan meer en meer de nadruk op de Chö komt te leggen. De 
leerlingen dienen eerst de verschillende instrumenten te leren bespelen, en de 
tekst en de dans uit hun hoofd te leren. Daarna worden ze er in groepjes op uit 
gestuurd om in de omgeving van het klooster te oefenen. 

Op grafgrond en knekelveld 

Om de confrontatie met de gehechtheid van ego, dat de ervaring van de 
natuur van de geest blokkeert, op de spits te drijven, trekken de chöpa's na hun 
leertijd er in hun eentje opuit om die plaatsen te bezoeken, die angst oproepen 
en die bekend staan als de woonplaats van demonen. Geïnspireerd door het 
voorbeeld van Padmasambhava, Machig Labdrön en Milarepa leefden er in Tibet 
tot in deze eeuw vele rondtrekkende mannelijke en vrouwelijke ngakpa's en 
chöpa's in onthechting, slechts schaars gekleed in de koude en soms met 
mensenbeenderen behangen, wonend in grotten of op begraafplaatsen. Plaatsen, 
waar ze ongestoord door anderen hun religieuze praktijken kunnen beoefenen. 
Op heilige plaatsen zoals Bodhnath in Nepal en Bodh-Gaya in India kan men 
nog steeds dergelijke yogi's tegenkomen. Vaak dragen zij niet meer bezittingen 
bij zich dan de eerder door Karma Lhundup genoemde dertien rituele 
voorwerpen om de Chö te beoefenen. Zoals Karma Lhundup in een van de 
gesprekken al vertelde, zei Milarepa: 

Outer Chö is to wander in fearsome places and mountain solitudes; 
Inner Chö is to cast away one's body as food; 
Absolute Chö is to sever the root once and for all. 
I'm a yogi who possesses these three kinds of Chö. 3 2 6 

De sfeer van de uiterlijke omgeving werkt in op het innerlijk en versterkt 
de sensaties. Bronnen van rivieren, donkere bossen, bergmeertjes, eenzame 
bomen en vooral grafplaatsen worden als uiterst geschikt gezien om de Chö te 
beoefenen. Als innerlijke component hiervan vertelde Karma Lhundup dat men 
zich ook op een grafplaats kan visualiseren; het knekelveld der gedachten en 
emoties. Kalu Rinpoche zegt op de vraag of het noodzakelijk is om Chö op een 
begraafplaats te beoefenen: 

If you feel like going to a cemetery, fine, but this is not necessary. A 
cemetery is a place where corpses and frightening and repulsive things are 
found. Milarepa said that we permanently have a corpse at our disposal, it 
is our body! There is even another cemetery, the greatest of all cemeteries, 
it is the place where all our thoughts and emotions come to die.327 

Op een echte grafplaats wordt de confrontatie met het vergankelijke 
natuurlijk wel versterkt. David-Neel vertelt net als Karma Lhundup hoe 
sommige rondtrekkende Chöpa's de richting van hun reis bepaalde door 
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26a. - Tibetaanse maskerdans 
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26c. - detez'Z van een thanka 

26b. - Luchtbegrafenis 
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27. - Yama, de Heer van de Dood, maakt met zijn vriendin een dansje. 
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geblinddoekt rond te draaien en dan een steen in een slinger te werpen.328 Dan 
liepen ze soms net zo lang in die richting totdat ze een geschikte plaats hadden 
gevonden om in de avondschemering, wanneer de geesten uit hun 
schuilplaatsen komen de Chö te gaan doen. In Tibet en India bestond zelfs een 
soort van pelgrimsroute van honderdacht graf- en crematieplaatsen waarlangs de 
chöpa's trokken. Opvallend is dat een van de beroemdste van deze plekken juist 
bij Bodh-Gaya lag, de plaats waar Boeddha verlicht raakte. Een Tibetaanse tekst, 
altijd levendig wanneer het over de dood gaat, geeft hiervan een beschrijving: 

To the south of Bodhgaya is situated the great cemetery bSilb'i tshal. 
At this supreme place, one can hear the mighty voices of the Shrinje, the 
magically-powerful howling of the Mamo, the splashing of the sea of 
blood, the sputtering of the lamps fed with human fat, there is visible the 
coiling smoke rising from the evil burnt offering, there sounds the 
thudding of the male bDud who are dancing a drum-dance, and the 
whirling of the female bDud, who turn in ring-dance, the blaring of the 
thigh bone trumpets, the roar of wild animals; there is visible the quick 
flaring up of the great scorching lightnings, is audible the fierce rolling of 
thunder and the crashing of great yellow meteors; the horrible laughter of 
the multitude of bDüd and Yakshas causes the earth-foundations to 
quake.329 

De grafplaatsen van India en Tibet zijn heel iets anders dan wat we uit de 
Christelijke traditie kennen. Daar worden de doden immers meestal in de tuin 
van de kerk begraven, dichtbij de woonplaats van de levenden. In Tibet is dit 
niet het geval. De plekken waar lijken aan de gieren worden gevoerd zijn 
meestal ver van de bewoonde wereld verwijderd. Ze zijn versierd met 
gebedsvlaggen, soms liggen er nog beenderen of resten van lijken. Wilde dieren 
sluipen rond en men loopt het risico daadwerkelijk door een hongerige wolf 
aangevallen te worden. Zeker voor een Tibetaan, die van zijn vroegste jeugd af 
is opgevoed met verhalen over goden en demonen, die het op mensenvlees 
hebben gemunt, roept dit een situatie op, waarbij onbewuste angsten zich 
plotseling aan het bewustzijn kunnen opdringen. Als in de eenzaamheid van de 
nacht het vale maanlicht de grillige schaduw van een dode boom werpt, terwijl 
de koude wind rond de rotsen huilt als ware stemmen van geesten erin 
vermengd en een uil met een droef "oehoe" zijn aanwezigheid verraadt, kan de 
fantasie gemakkelijk op hol slaan en de visualisatie van de Chö een "eigen" 
leven gaan leiden. 

Net zoals de sjamaan bij zijn initiatie de psychische desintegratie ervaart 
als het in stukken gereten worden van zijn lichaam, kan de chöpa deze 
aanvankelijk uitgelokte en gevisualiseerde sensaties ervaren alsof het werkelijk 
gebeurt. Wanneer de bewust opgeroepen spookgestalten aan zijn controle 
ontsnappen, komt het moment dat hij geen andere keus heeft dan hetgeen hij 
over de leegte geleerd heeft ook in praktijk te brengen. Een oppervlakkige 
theoretische kennis over de Dharma is dan mogelijk niet genoeg om de angst 
voor de dood en de waanzin te transcenderen in lumineus gewaarzijn van 
leegte. Zelfs Machig Labdrön zei dat wanneer ze niet zo door en door vertrouwd 
was geweest met de Prajnaparamita ze zeker gek was geworden. 
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Ook Alexandra David-Neel doet verslag van het dramatische karakter dat 
de Chö-beoefening kan hebben . 3 3 0 In de nacht op de dag dat een 
overledenTibetaan aan de gieren gevoerd is, besluit ze naar deze plaats toe te 
gaan om zichzelf te testen en naar Tibetaans gebruik daar de nacht in meditatie 
door te brengen. Daar aangekomen hoort ze iemand de mantra van 
Prajnaparamita uit de Hartsoetra zingen: OM GATE GATE PARAGATE 
PARASAMGATE BODHISVAHA; "gegaan, gegaan, gegaan voorbij, volledig 
blootgesteld, ontwaakt, zo zij het", waarna nog meer gezang, tromgeroffel en het 
herhaaldelijk klinken van de dijbeentrompet volgde. Ze verschuilt zich achter 
een rots om de man die daar bezig is rustig te kunnen observeren. Ze ziet dat het 
dezelfde man is als die ze de dag daarvoor aanraadde om eens een dokter te 
raadplegen, omdat hij er zo slecht uitzag. Deze had echter de medicijnen die zij 
hem had aangeboden geweigerd met de mededeling dat dat in zijn geval niets 
zou helpen. Uit haar beschrijving wordt duidelijk dat de tekst van de Chö, die hij 
op de grafplaats beoefent dezelfde is als die ik straks zal bespreken. 

Na zijn dans trekt hij zich terug in een tent en sluipt ze naderbij. Naast 
haar ziet ze de schim van een wolf, die nu het wat stiller is geworden zijn kans 
schoon meent te zien om zich op de voor hem overgebleven lijkresten te 
storten. Dan klinkt plotseling een gil van de man in de tent. De tent valt om en 
er lijkt een worsteling plaats te vinden tussen hem en voor haar onzichtbare 
omstanders. Hij vraagt hen luidkeels hem op te eten. David-Neel beseft dat de 
man werkelijk de beten van de demonen schijnt te voelen. Verwilderd kijkt hij 
om zich heen. Ze besluit in te grijpen, maar hij herkent haar niet. Integendeel, 
hij ziet haar voor een demon aan en biedt zich aan als voer: "Kom hier, jij 
uitgehongerde, verslind mijn vlees, drink mijn bloed!...". 331 Ze doet haar toga 
af in de hoop op herkenning, maar in een toestand van delirium stort de man 
zich erop en begint ertegen te praten. Onthutst ziet ze het aan. Als hij na een 
tijdje weer opkrabbelt, besluit ze maar heen te gaan om de volgende dag haar 
bezorgdheid tegen de leraar van de Chö-beoefenaar te uiten. Ze waarschuwt hem 
dat zijn leerling krankzinnig dreigt te worden en werkelijk het gevoel heeft 
levend door demonen te worden verslonden. De lama reageert echter kalm en 
tamelijk lakoniek: "Zonder enige twijfel wordt hij dat ook, maar hij heeft er 
geen vermoeden van dat hij zichzelf opeet. Misschien zal hij dat eenmaal te 
weten komen..." 332 In het geval van de Chö kunnen we dus stellen dat de mens 
niet zo zeer is wat hij eet, maar dat hij eet wat hij is! De lama, die David-Neel 
beschrijft als iemand met groot inzicht in de natuur van de geest, vertelt haar 
verder dat wie zich op het "korte pad" waagt, de drie risico's van ziekte, 
krankzinnigheid en dood volledig dient te aanvaarden en dat de weg dei-
ontgoocheling van illusies voor een ieder hard en moeilijk is, welke methode 
men dan ook hiertoe volgt. Uit deze beschrijvingen blijkt wel dat dit zeker voor 
de Chö het geval is. Alle meesters waarschuwen daarvoor. Het moge duidelijk 
zijn dat de snelste weg ook altijd de gevaarlijkste is. Aangeraden wordt dat wie 
zich de hoogste visie wil eigen maken, Padmasambhava's woorden niet moet 
vergeten: 

Though my View is as spacious as the sky, 
My actions and respect for cause and effect are as fine as a grain of flour.333 
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Spontaniteit en transformatie van de wilde geest 

Het inzicht dat de chöpa's in de natuur van de geest hebben verworven, 
uiten zij traditie getrouw niet zo zeer in hun woorden, maar in hun gedrag, 
ofwel in de wijze waarop zij de natuur van de geest belichamen. Op de vraag van 
één van haar zonen hoe gerealiseerde yogi's zich gedragen, zegt Machig Labdrön: 

Like a child with perfect spontaneity, 
Like a madman unconcerned with what is socially acceptable, 
Like a leper unattached to his own physical well-being, 
Or like a wild animal roaming about in lonely and desolate places.^4 

Met zijn zelf gekozen gedrag gaat de yogi voorbij aan alle conditioneringen 
en waardeoordelen om te kunnen leven in een non-conceptuele staat van zijn, 
waarin alles dat verschijnt van 'een smaak' is. Machig Labdrön zei: 

This action, the unobstructed experience of single taste 
Is the greatest of all paths of action J^5 

Ook in het volgende gespreksfragment met Karma Lhundup, dat weer een 
direct vervolg is op het vorige, komt naar aanleiding van een vraag van mij 
over zijn nieuwe kangling dit aspekt weer naar voren. 

B- Now you have a different bone from last time? 
K-1 have the one from last time with me too. That I use for really sick people. 
But this one I got new from Bhutan, since I went to Bhutan last February. I 
actually have now four or five in Dharamsala, cause I'm getting all presents, 
these thigh-bones and human skulls are presents. And my uncle brought one 
from Tibet this year, and that is a thigh-bone of one twenty three old year girl, 

) delivered baby and died. So it is a very good thigh-bone. It had just got a 
little bit of meat, so I tasted a little piece of meat as a 'tendrel' ha ha. 
B- That's tradition? 
K- As a tendrel yeah. 
B- There was still some meat on the bone? 

Yes, it is very interesting. They said they have hidden the thigh-bone under 
:he ground for one year. Two thigh-bones they have hidden. And they could 
never found the other one. They believed that the thigh-bone had changed its 
place hi hi. 
B- Of itself? 
K- Yes, of itself, out of itself, they could not find it at all. 
B- Why did they bury it? 
I- So that all the oil, fat, it goes into the soil. And probably it makes thigh-bone 

strong, or something like that. But it is mainly to get rid of the oil, because it is 
full of the oil. 
B- Smell? 

- Yah. There was one nun called Thödal Ani. Thödal Ani means Cemetery Ani, 
cause she used to spent all her time in cemeteries in South India. And then 
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somebody complained to the Dalai Lama's representative of the settlement of 
Byllakuppe, saying: "This Thödal Ani is eating human flesh". So the 
representative called her to the office. He asked her: "Is it true that you are eating 
human flesh?" She said: "It is true, but I ate only a little piece as a Dam Tshig" 
(samaya); means as symbol of tendrel, and she said that she has still got one 
thumb or a finger. But they couldn't say anything because of her practice. She said 
she's not eating this to fill up her stomach ha ha ha, but just having a little taste 
as part of her practice. 
B- Why is this for tendrel? 
K- It's just.., it's one of the five big meats. You know five big meats? You have 
mentioned in that interview also? 
B- Yes like elephant... 
K- Elephant, dog, human flesh, horse and bull. 
B- Bull? 
K- Yeah bull. And this mixture of these five makes the best.... eh.. best tsok. For it 
has the tendrel. First you have the taste. In fact one should visualise all the tsok 
as these five meats in reality. But now this is like too gross to understand ha ha. I 
was discussing with someone this morning that in Tibetan Protector prayers 
sometimes you have blood drinker you know. So it sounds very really 
unbuddhist. But, it is the blood of our ego. If somebody understands it that way, 
then it makes great sense. Yes, it's the maharakta, it's the blood of the 'Rudra' in 
ourselves. 

Verhalen over het eten van stukjes mensenvlees roepen van oudsher 
misverstanden op, dus dit vraagt om enige uitleg. In het Vajrayana geldt de 
beoefening van 'tsok', de 'ganachakrapuja', als een van de meest krachtige 
manieren om wijsheid en verdienste te verzamelen. Iedere tiende en 
vijfentwintigste van de maanmaand wordt het "tsok"-ritueel beoefend. De 
tiende dag heet "Guru Rinpochedag" en is tien dagen na nieuwe maan, de 
vijfentwintigste heet "dakinidag" en is tien dagen na volle maan. De samenloop 
van omstandigheden, de 'tendrel' is dan gunstig om tsok te doen. Dit heeft te 
maken met de solaire en lunaire energieën in het lichaam. Het doen van tsok op 
deze dagen wordt gezien als een onderdeel van de samaya, de spirituele 
verplichtingen, van iedereen die Tantrische initiatie heeft mogen ontvangen. 
Zoals we reeds zagen is de essentie van Tantra het ontwikkelen van een pure 
visie van een boeddha. Dit betekent dat men alles ziet in zijn oorspronkelijk 
zuivere natuur. Niet alleen ziet men zichzelf en alle levende wezens als 
boeddha's, men heeft ook geen voor of afkeuren en ervaart alles nondualistisch 
als zijnde van 'één smaak'. Bij het tsokoffer, dat altijd in de context van een 
Tantrische sadhanabeoefening plaats vindt, traint men zich in deze Pure 
Perceptie. Dit zuivert de samaya; de spirituele band die men heeft met de leraar, 
de lijn van overdracht, de boeddha's, de Dharma, en de gemeenschap van 
beoefenaars. 

Over het algemeen offert men waar men het meest aan gehecht is. Door 
op materieel nivo veel lekkere drank en voedsel te offeren aan de boeddhas, 
bodhisattva's, yidams, dakini's, protectors en de sangha, betoont men zijn 
generositeit. Op innerlijk nivo offert men ook zijn gedachten, emoties, inzichten 
en blokkades. Het is tevens een gelegenheid voor confessie, waarbij onderlinge 
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relaties weer in het reine gebracht worden. Op geheim nivo offert men met het 
Zicht; er is geen subject dat offert, geen object om aan te offeren, geen offerande, 
en dus ook geen offerhandeling. Bij het in stilte en met aandacht nuttigen van de 
door mudra's, mantra's en visualisatie tot een oneindige hoeveelheid van het 
voedsel van 'samadhi' ('meditatieve concentratie') getransformeerde offerandes, 
dient men geen voor- of afkeur te betrachten, doch alles als zijnde van 'één 
smaak' te beschouwen. 

Vlees en alcohol mogen niet op een tsok ontbreken. Enerzijds wordt het 
geofferd omdat men hier het meest gehecht aan is en ze de zinnen stimuleren, 
anderzijds wordt het genuttigd om door concepten over goed en kwaad heen te 
breken. In Tantra wordt wel gezegd: "Meat is eaten by those who have 
compassion. And wine is drunk by those who honor their vows",336 Het gaat 
hier om het eten en drinken met gewaarzijn. Door het eten van het vlees wordt 
een karmische connectie geschapen met het dier waarvan men eet, en gebeden 
gezegd zodat het zich op het pad van verlichting kan manifesteren. Met 
betrekking tot de alcohol heeft men de eed afgelegd zijn maat te kennen.337 

Vlees wordt beschouwd als mannelijke essentie en een symbool voor compassie, 
de witte bodhicitta. Alcohol wordt in dit verband gezien als vrouwelijke essentie 
en een symbool voor wijsheid, de rode bodhicitta. In deze context dient ook 
Karma Lhundup's referentie aan de 'vijf grote vleessoorten' gezien te worden. 
Daarnaast zijn er ook de 'vijf nektars'; faeces, urine, bloed, vlees en sperma, de 
vitale vloeistoffen van het lichaam.338 Deze 'objecten van samaya' worden niet 
letterlijk gegeten of gedronken (waar vindt je een olifant in Tibet?), maar in de 
tsok worden deze gesymboliseerd door het vlees en de alcohol, en op innerlijk 
nivo door 'rakta' en 'düdtsi'. Door op deze wijze innerlijk te offeren aan de 
mandala van de honderd vredige en toornige godheden worden de vijf 
skandha's, vijf elementen, zes zintuigen en de zes objecten van de zintuigen -
denken wordt ook als zintuig beschouwd - gepurificeerd. Hierdoor vindt de 
transformatie plaats van de vijf 'vergiften'; onwetendheid, agressie, trots, 
begeerte en jaloezie in hun oorspronkelijk zuivere aard als de 'vijf wijsheden'; 
Al-omvattende wijsheid, spiegelende wijsheid, wijsheid van gelijkmoedigheid, 
onderscheidende wijsheid, en de wijsheid van het al-vervullend handelen. 

De toornige, bloeddrinkende, schrikaanjagende boeddha's of 'heruka's' 
('Ongekleden') vertegenwoordigen dezelfde basiskwaliteiten als de vredige 
representanten van de vijf Boeddhafamilies. In hun toornige, heroïsche vorm 
representeren ze de dynamische energie van Vajra, Ratna, Padma, Karma en 
Boeddha; het rauwe, ongepolijste, compromisloze gezicht van de waarheid. De 

rédige boeddha's krijgen bloemen, melk en parfum en dergelijke geofferd, de 
oornige hebben liever vlees, bloed en beenderen. Terwijl de vredige vormen 

geassocieerd worden met de transformatie van begeerte; datgene wat ons 
aantrekt, worden de toornige boeddha's geassocieerd met de transformatie van 
agressie; datgene wat onze aversie oproept. De vredige hebben de geboortegrond 
van de lotus als hun zetel, de toornige vinden op de crematiegronden hun thuis, 
n essentie zijn ze één. De woeste vorm van de heruka's wordt door Trungpa 

Rinpoche verklaard in het mythische verhaal van de onderwerping van Rudra: 
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Rudra is someone who has achieved complete cgohood. There were 
two friends studying under a teacher, and their teacher said that the 
essence of his teaching was spontaneous wisdom; even if a person were to 
indulge himself in extreme actions, they would become like clouds in the 
sky and be freed by fundamental spontaneity. The two disciples 
understood it entirely differently. One of them went away and began to 
work on the spontaneous way of relating to his own characteristics, 
positive and negative, and became able to free them spontaneously 
without forcing anything, neither encouraging nor suppressing them. The 
other one went away and built a brothel, and organised a big gang of his 
friends who all acted in a spontaneous way, making raids on the nearby 
villages, killing the men and carrying off the women. 

After some time they met again, and both were shocked by each 
other's kind of spontaneity, so they decided to go and see their teacher. 
They both presented their experience to him, and he told the first that his 
was the right way, and the second that his was the wrong way. But the 
second friend could not bear to see that all his effort and energy had been 
condemned, so he drew a sword and killed the 'teacher on the spot. When 
he himself died he had a succession of incarnations, five hundred as 
scorpions, five hundred as jackals and so on, and eventually he was bom 
in the realm of the gods as Rudra. 

He was born with three heads and six arms, with fully grown teeth 
and nails. His mother died as soon as he was born, and the gods were so 
horrified that they took both him and the body of his mother to a charnel 
ground and put them in a tomb. The baby survived by sucking his 
mother's blood and eating her flesh, so he became very terrifying and 
healthy and powerful. He roamed around the charnel ground, and began 
to control all the 'local ghosts and deities and create his own kingdom just 
as before, until he had conquered the whole threefold universe". 

At that time his former teacher and his fellow student had already 
attained enlightenment, and they thought they should try to subjugate 
him. So Vajrapani manifested himself as Hayagriva, a wrathful red figure 
with a horse's head, and uttered three neighs to proclaim his existence in 
the kingdom of Rudra. Then he entered Rudra's body by his anus, and 
Rudra was extremely humiliated; he acknowledged his subjugation and 
offered his body as a seat or vehicle. All the attributes of Rudra and the 
details of his royal costume, the skull crown, skull cup, bone ornaments, 
tiger-skin shirt, human-skin shawl and elephant-skin shawl, armour, pair 
of wings, crescent moon in his hair, and so on, were transmuted into the 
heruka costume. 3 3 9 

In de mythe van Rudra kunnen we lezen dat ego's streven het gehele 
universum te beheersen en te domineren door zijn eigen wetten aan zijn 
omgeving op te leggen uiteindelijk niet succesvol is en de oorzaak vormt van 
zijn ondergang. De universele karmische wet, die zegt dat men oogst wat men 
zaait, komt hier tot uiting doordat Rudra terugkrijgt wat hij het de wereld 
instrooide. Door het karmische boemerangeffect vernietigt het egocentrisme 
uiteindelijk zichzelf en wordt het gedwongen zich te onderwerpen aan de orde 
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der natuurwetten, die geen rekening houden met eigenbelang. Rudra, het 
monster in onszelf, had het weliswaar geschopt tot het godenrijk, maar ook deze 
goden zijn in de Boeddhistische visie sterfelijk. Ze worden geregeerd door uit 
onwetendheid voortkomende trots. In een uiterste poging tot verloochening 
van zijn oorsprong eet Rudra zelfs zijn moeder op. Wanneer hij tenslotte toch 
gedwongen wordt zich te onderwerpen, offert hij de monsterlijke vorm, die zijn 
lichaam en egocentrisme heeft aangenomen als voertuig aan de boeddha's, die 
het dan gebruiken als het vehikel van hun toorn, het meedogenloze mededogen. 

Het hele beeld dat door de heruka's (afb. 10) wordt opgeroepen, is dat van 
het ontwaken van de Boeddha-natuur door ego's façade heen. De toorn 
doorbreekt de zelfgenoegzaamheid en doet wakker schrikken. De schok legt de 
verwarring bloot en vormt daarmee de mogelijkheid van inzicht. Het inzicht in 
de lege aard van al wat verschijnt, maakt het mogelijk de agressie los te koppelen 
van het object waarop ze geprojecteerd wordt. Dan keert ze zich tegen zichzelf en 
verliest haar voedingsbodem. De demon wordt bevrijd. Boosheid zonder haat is 
een kenmerk van de toornige boeddha's. Deze "Vajra-Wrath" is een middel om 
agressie te doorsnijden. Het betreft hier dus geen gewone agressie, want ze komt 
voort uit liefde en compassie, en is in wezen vrede, een expressie van de natuur 
van de geest. Zo zegt de Dalai Lama: 

In lofzangen op toornige boeddha-vormen wordt altijd vermeld dat 
ze niet afwijken van het 'Waarheidslichaam' (Dharmakaya) of liefde. Als 
een beoefenaar van Tantra die niet het allereerst vereiste sterk 
ontwikkelde mededogen heeft, zo'n toornige beoefening zou proberen uit 
te voeren, dan zou hem dat eerder schade brengen dan hem helpen. Zoals 
de grote Tibetaanse ingewijde uit Hlo-drak, Nam-ka Gyeltsen heeft gezegd: 
"Als je Tantra beoefent zonder grote liefde en mededogen te hebben en 
begrip van leegte, dan kan de herhaling van een toornige mantra leiden 
tot wedergeboorte als een slechte geest die er op uit is anderen kwaad te 
doen". Het is uitzonderlijk belangrijk over de allereerste vereisten en alle 
bevoegdheden voor de beoefening van Tantra te beschikken. 3 4 ° 

Hoewel in Tantra in principe alles is geoorloofd en er van bovenaf geen 
morele regels opgelegd worden om om te gaan met emoties, gedachten en 
neigingen, is er toch zeker geen sprake van het naar believen uitleven van 
driften en emoties. Aan de verlichte spontaniteit van de chöpa en de 
Dzogchenyogi, "they do whatever comes into their minds", zoals Karma 
Lhundup het noemde, ligt in feite een zeer nauwkeurige discipline van het 
dagelijks leven ten grondslag. Dudjom Rinpoche zegt: 

Action is being truly observant of your own thoughts, good or bad, 
looking into the true nature of whatever thoughts may arise, neither 
tracing the past nor inviting the future, neither allowing any clinging to 
experiences of joy, nor being overcome by sad situations. In so doing, you 
try to reach and remain in the state of great equilibrium, where all good 
and bad, peace and distress, are devoid of true identity.341 
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Dwaze Wijsheid 

De "Dwaze Wijzen" van Tibet halen de angel uit hun angsten door zich 
volkomen te identificeren met datgene waar ze het meest bang voor zijn, -
ziekte, dood en gekte -, om zo de donkere zijden van hun persoonlijkheid te 
kunnen integreren met de oppervlakkig beschouwd lichtere zijden en de non-
dualistische staat van Dharmakaya of boeddhaschap te realiseren. Een 
cu l tuurhe id als Milarepa maakte daarbij bewust gebruik van 
dronkemansliederen en shockerend gedrag om de menigte tot de preconceptuele 
waarheid te doen ontwaken. Soms is het dan niet duidelijk of men met een 
charlatan of een wijze te doen heeft, maar juist deze onzekerheid van het 
oordelend verstand kan de mogelijkheid scheppen voor de ontwaking van een 
ervaring waarbij de behoefte om te onderscheiden tussen dodelijke ernst en 
humor, tussen dwaasheid en wijsheid, verstomt tot tathata, "Zien Zoals Het Is", 
het positieve aspect van shunyata, "Leegte". Het gedrag van een dergelijke 
dwaze wijze fungeert dan enkel als een spiegel voor de waarnemer, want voor de 
realisatie van de natuurlijke staat van geest (Rigpa) is het essentieel dat niets 
verworpen, onderdrukt of nagejaagd wordt. Hierbij is de grens tussen waanzin 
en wijsheid zo dun dat ze soms voor het gewone oog niet zichtbaar meer is. Men 
zegt dan ook wel eens dat er een boeddha nodig is om een boeddha te herkennen. 
De derde Karmapa beschreef het gedrag van de chöpa als volgt: 

The activity is a chosen behavior free from mental afflictions... 
Thereby, those who have realized the non-self show numerous and varied 
actions for the benefit of living beings and practice a path that cuts through 
negative thought. Those who know this path of action, however vast [and 
varied] their behavior may be, are devoid of any grasping and attachment 
to reality, similar to a fish moving through the water, and without a trace 
of emotion like the wind blowing at the summits of mountains. Having 
thus eliminated all obstacles to their behavior and actions, and without 
any regard for themselves, they realize the Prajnaparamita.342 

Trungpa Rinpoche schrijft dat "dwaze wijsheid" het loslaten van alle 
referentiepunten betreft.343 Het heeft de kwaliteit van onontkoombaarheid en 
het neerslaan van de illusies van ego. Wanneer men de bescherming van 
rationele concepten loslaat staat men bloot aan gevaar. Er wordt hierbij 
gesproken van een proces van voortdurende ontdekking, waarin men steeds 
weer gedwongen wordt de confrontatie met diepgewortelde angsten aan te gaan 
tot men zich de totale hopeloosheid van ego's pogingen om van de waarheid 
weg te lopen en zichzelf een uitweg te verschaffen middels predikaten als wijs of 
krankzinnig realiseert. Het beeld van deze potentieel gevaarlijke energie is dat 
van Padmasambhava in de vorm van Dorje Tröllo, die een zwangere tijger 
berijdt (afb. 28a). De dwaze wijsheidsguru staat erom bekend dat hij al dan niet 
bewust verwarring weet te zaaien bij degene die hij ontmoet, om zo door het 
vastklampen aan concepten over de werkelijkheid heen te snijden. Hij laat geen 
kans om de wereld te analyseren en te interpreteren in dit en dat, maar schept de 
omstandigheden voor een directe ervaring van zelfloosheid. Van zo iemand 
wordt gezegd: "He subdues whoever needs to be subdued and destroys whoever 

238 



28a. - Dorje Trällo 
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28b. - Chögyam Trungpa Rinpoche (1939 - 1987) 
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needs to be destroyed". Trungpa Rinpoche (afb. 28b): 

The idea here is that whatever your neurosis demands, when you 
relate with a crazy-wisdom person you get hit back with that. Crazy 
wisdom presents you with a mirror reflection. That is why 
Padmasambhava's crazy wisdom is universal. Crazy wisdom knows no 
limitation and no logic regarding the form it takes. A mirror will not 
compromise with you if you are ugly. And there is no point in blaming 
the mirror or breaking it. The more you break the mirror the more 
reflections of your face come about from further pieces of the mirror. So 
the nature of Padmasambhava's wisdom is that it knows no limitation 
and no compromise. 3 4 4 

Als gevolg van het doorbreken van concepten en conventies vertonen 
sommige yogi's dermate excentriek gedrag, dat ook de Tibetanen zelf soms hun 
vraagtekens hierbij plaatsen. Iemand als Milarepa was totaal voorbij aan zoiets 
als het zich druk maken over wat anderen van hem vonden. Karma Lhundup 
refereerde hier al aan in het interview. Wanneer tijdens zijn ontmoeting met 
Phadampa Sangye deze hem erop wijst dat hij wel gek lijkt, omdat hij zonder 
gêne zijn penis aan het gezicht blootstelt, zingt Milarepa "The Song of a Lunatic": 

Men say, "Is not Milarepa mad?" 
I also think it may be so. 
Now listen to my madness. 

Als er al een persoon Milarepa zou bestaan, dan zou die best wel eens gek 
kunnen zijn. In een totale omkering van de Boeddhistische waarden bezingt 
Milarepa vervolgens hoe de hele transmissielijn van Padmasambhava gek is. 
Hij heeft het over de demon van Mahamudra en hoe hijzelf en zijn guru's door 
de geheime instrukties gek zijn geworden. 

The impartial Understanding itself is crazy; 
So are the free, self-liberating actions, 
The self-illuminating Practice of Norperception, 
The Accomplishment-zuithout-Hope-and-Fear, 
And Discipline-without-Pretension. 

Not only am I mad myself, 
I madly afflict the demons. 3 4 5 

De demonen kwellen hem niet langer, zij worden eerder door hem 
geteisterd. Zijn pijn en ziekte beschrijft hij door te zingen dat het Grote Symbool 
(Mahamudra) zijn rug pijn doet. De Grote Perfectie (Dzogchen) teistert zijn borst. 
Door het beoefenen van de "Vaas-ademhaling" krijgt hij vele ziektes. De koorts 
der Wijsheid valt hem van boven aan, de koelte van Samadhi van beneden en 
de koude koorts van de Gelukzaligheid-Leegte raakt hem in het midden. Uit zijn 
mond braakt hij het bloed der Geheime Instrukties. Lui rekt hij zich uit, 
doordrongen van Dharma-Essentie. 
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I have many sicknesses, 
And many times have died. 
Dead are my prejudices 
In the (vast) sphere of the View. 
All my distractions and drowsiness 
Have died in the sphere of Practice. 
My pretensions and hypocrisy 
Have died in the sphere of Action. 
Dead are all my fears and hopes 
In the sphere of Accomplishment, 
And my affectations and pretenses 
In the sphere of Precepts. 
I, the Yogi, will die in Trikaya's Realm. 3 4 6 

In dit lied blaast Milarepa alle concepten over het pad en het bestaan van 
een of ander ideaal op. Voor hem is er geen verschil meer tussen dit en dat. Er 
valt niets anders te bereiken dan dat wat er al is. Zijn gekte is dan ook geen 
gewone gekte, maar "heilige dwaasheid". Zijn naaktheid is als de onschuld van 
een kind. Phadampa Sangye, voor wie Milarepa dit lied zong, reageert verheugd 
en zegt: "Your kind of craziness is very good". Om het feit dat hun inzichten niet 
van elkaar verschillen te vieren besluiten ze tot een offerfeest: 

Milarepa then removed his skull with the brain inside, and, cutting 
off his forearms and neck, used them to build a hearth. From his navel he 
ejected the Tummo Fire to heat the skull, and then the brain began to emit 
five-colored rays in all directions. 3 4 7 

Zoals wel vaker onder grote meesters gebeurt, wordt hier de Chö niet 
zozeer beoefend vanwege de noodzaak om de gehechtheid te doorsnijden, maar 
meer als een feestelijke expressie van de verworven vrijheid. Wat eens een bron 
van angst was, is voor hen nu een bron van vreugde geworden. 

In de Tibetaanse samenleving werden en worden de dwaze wijsheids
yogi's door hun onconventionele, eigenzinnige en vaak ook temperamentvolle 
gedrag zowel bewonderd, gevreesd als bespot. Zo vertelt Ellingson over de 15e 
eeuwse Gnyug la Panchen, die bekend stond als de "Dwaas van Centraal-Tibet": 

... Having ornamented himself with the hourglass drum (damaru, 
made of sandelwood or human skull) and the "flute" of the Great 
(human thigh-bone) Trumpet and the six kinds of bone ornaments and 
the bell... - when vocalizing the sounds of (the mantras) Hum! and Phatl, 
he beat out the steps of a dance, the king, ministers and people believing in 
the signs he manifested were filled with great awe... When he vocalized 
the great senseless (ku co'i) sound... they became afraid. 3 4 8 

Wanneer het niet geheel duidelijk is of iemand nu dwaas of wijs is, laat 
dit natuurlijk de ruimte voor allerlei individuen van een lager allooi gebruik te 
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maken van de goedgelovigheid van de bevolking. De meest woeste verhalen 
doen de ronde over de capaciteiten van sommige yogi's en hun hoge status is 
voor sommigen een uitnodiging om middels een meer of minder subtiel 
aangemeten houding de nodige donaties van de bevolking los te krijgen. De 
Tibetanen zijn echter zeer vertrouwd met dit fenomeen. Net zoals in de 
Christelijke volkscultuur de vraatzucht van sommige monniken op de hak 
wordt genomen, zo gebeurt dit ook met de Tibetaanse geestelijkheid zoals wel 
blijkt uit dit verhaal van een twintigste eeuwse verhalenverteller: 

A monk philosopher and a Tantric Ritualist were invited to 
perform a ritual together at a layman's house. At noon they were both 
given a large bowl of soup. The Tantric thought: "Now how can I get this 
soup for myself?" He picked up his thigh-bone trumpet and, stirring the 
soup with it, he proclaimed: "For me, the Tantric, everything is of one 
taste, there is neither purity nor impurity". The monk could not eat the 
soup, since he was bound by his vows of purity. He picked up the bowl of 
soup and said: "For me, the philosopher, there is no attachment to 
anything, since there is nothing which either exists or does not exist"- and 
threw the soup out of the window. 3 4 9 

Ook in de Tibetaanse volksopera wordt het ontzag dat Tibetanen hebben 
voor kluizenaars, orakels, lama's en ngakpa's vaak bespot en daar wordt door 
iedereen, misschien nog wel het meest door de monniken zelf, om gelachen. 
Desondanks, of misschien wel juist omdat dit soort uitlaatkleppen in de 
samenleving bestaan, genieten de verschillende varianten van de geestelijkheid 
nog immer het hoogste respect. De humor die schuilt in de illusie van een 
dualistische perceptie speelt een belangrijk onderdeel in Tantra en vooral 
wanneer men zich intensief met zulke serieuze zaken als de dood bezighoudt is 
een bulderend lachen af en toe onontbeerlijk (afb. 26 en 27). Clownerieën maken 
dan ook vaak onderdeel uit van de performances van ngakpa's en lama's, net als 
bij die van sjamanen. Tijdens de maskerdansen op grote kloosterfestivals heerst 
er onder het publiek vaak dezelfde soort zenuwachtige lacherigheid over de in 
skelettenkostuum gehulde pirouetten-draaiende dansers, als wanneer er in onze 
cultuur grappen over Magere Hein gemaakt worden (afb. 26). Het zien van de 
humor die schuilt in het meest serieuze is een essentiële verworvenheid op het 
pad naar verlichting. Zo zegt de huidige Dalai Lama: 

Tantric rituals include many Fierce Deities who play with death and 
dance on corpses, and laugh with sounds that shake the foundations of the 
universe. All of them, from Mahakala, who represents Great Time or 
Great Darkness, the ultimate destroyer, to Yamantaka, the "Slayer of 
Death", who kills death itself, not only embody the naked imagery of 
skulls, bones, and rivers of blood, but also provide the psychological basis 
for a personal experience of a state of being able to play with and laugh at 
the deepest human fears. 3 5 ° 

Omdat er lieden zijn geweest, die ten eigen bate met simulaties hebben 
getracht de bevolking te manipuleren, heeft de communistische Chinese 
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proganda hierop getracht in te spelen, om zo de Tibetanen voor zich te winnen. 
Zoals wel vaker gebeurt wanneer het ene land het andere binnenvalt, heeft ook 
bij de Chinese inval in Tibet de agressor zich als een bevrijder willen 
presenteren. Het gebruik van mensenbotten wordt daarbij aangehaald om de 
wreedheid van de geestelijkheid aan te tonen. Uit het voortdurende verzet van 
de Tibetaanse bevolking tegen de Chinese overheersing en hun ongehavende 
vertrouwen in de Dharma blijkt dat de meesten van hen hier doorheenkijken. 
Onder hen dragen de echte chöpa's dan ook nog steeds de eervolle naam dat zij 
ten tijde van pestepidemieën in Tibet zieken verzorgden en lijken opruimden, 
omdat ze door de onthechting van hun lichaam geen angst voor besmetting en 
dood meer hadden. Namkhai Norbu Rinpoche vertelt dat zij door het vermogen 
hun lichaam aan de demonen te offeren niet alleen in staat waren om ziektes te 
genezen, maar ook om hele epidemieën te stoppen, zowel onder mensen als 
onder dieren.351 In dergelijke concrete situaties waarbij het er werkelijk om gaat 
blijkt vanzelf wie simuleert en wie echt is. 

Ook de ngakpa's die ik in Dharamsala heb ontmoet, worden nog steeds 
met het grootste respect behandeld. Excentriciteit wordt bij hen vaak beschouwd 
als spontane manifestatie van verlicht gedrag, waarvoor ontzag geldt, maar wat 
niet weg neemt dat er ook om gelachen wordt, door de ngakpa's zelf wel om het 
hardst. Zij trachten te leven naar de woorden van Longchenpa: 

Since Mind-As-Such - pure from the beginning and with no root to 
hold to other than itself - has nothing to do with an agent or something to 
be done, one's mind may well be happy.... Since everything is but an 
apparition perfect in being what it is, having nothing to do with good or 
bad, acceptance or rejection, one may well burst out in laughter. 3 5 2 

Samenvatting van enkele hoofdpunten 

- In dit hoofdstuk heb ik aandacht geschonken aan de visie van de Boeddhisten 
op het bestaan van goden en demonen, en hoe de chöpa's de gevolgen van deze 
visie in hun levenshouding illustreren. 

- De Boeddhistische visie op demonen bestrijkt drie nivo's. Op het uiterlijke 
nivo wordt hen een relatief bestaan toegedicht. Op het innerlijke nivo is hier 
sprake van een verbeelding der emoties in goden en demonen. Op het geheime 
nivo is alles absoluut leeg. 

- Milarepa's levensverhaal illustreert zijn bevrijding van demonen als het 
omvormingsproces der emoties. 

- Dezelfde houding komen we in de Chö tegen: als er niets te verdedigen is, is er 
ook niets om aan te vallen. Het loslaten van ego is het loslaten van territoria en 
referenties. 

- In de Chö worden vier klankinstrumenten gebruikt om energie op te wekken: 
de kangling, de damaroe, de bel en de stem. Alle vier verwijzen ze op symbolisch 

244 



nivo naar non-dualiteit. 

- Bij het blazen op de kangling in de Chö vocalizeert men de vijf 
zaadlettergrepen van de dhyani-boeddha's om deze op te roepen. Zij 
representeren de verlichte manifestatie van de vijf skandha's, waardoor de vijf 
emoties zich in hun oorspronkelijke natuur als de vijf wijsheden kunnen 
manifesteren (zie ook het supplement). 

- Ook bespraken we de relatie tussen gieren en dakini's, de Chö en de 
luchtbegrafenis. In de symboliek van de gier en de Garuda wordt uitdrukking 
gegeven aan het transformatiebeginsel. Net als de dakini treedt de gier op als 
mediator tussen leven en dood, vorm en leegte. 

- De Chö wordt vooral beoefend door arme zwervende yogi's en ngakpa's. Daar 
zij geen andere bezittingen hebben dan hun lichaam, offeren ze hun lichaam als 
mandala en verkrijgen zo wijsheid en spirituele verdienste. 

- De plaatsen waar het beste de Chö beoefend wordt zijn grafplaatsen of andere 
griezelige oorden waar demonen huizen. 

- Dit is niets voor beginners en verhalen doen de ronde over krankzinnig 
geworden beoefenaars. 

- De yogi's gaan volledig aan alle concepten voorbij. Men spreekt over de dwaze 
wijsheid's traditie van Guru Padmasambhava. Humor vormt daarbij een 
wezenlijk onderdeel van wijsheid. 
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