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8 CHÖ; HET FEEST-OFFER 

B- This text "Khandro Gadyang"? 
K- "Khandro Gadyang" yah, yah. 
B- It is translated as "Laughing of the Dakinis, Laughter of the Dakinis"? 
K- "Khandro Gadyang", it sounds like, I think it is not a good translation. It 
sounds like "Loud Laughter of Dakini" yah. 
B- Why laugh, why laughter? 
K: "Gad" comes from Tibetan word means "laughter", means ha ha ha. 
B- Why laughter, because they are happy? 
K- I really don't know why it is given like that. Actually I never asked, you know 
this question. It is quite something, isn't it? Probably this is to, I think to tell the 
divine pride of this particular practice. Sometimes I was told that you have to 
show your ego to keep up the pride and the preciousness of the teaching. 
B- To show your ego? 
K- Sometimes it's good, purposely some lamas seemingly show their ego, that is 
to keep up the respect of the teaching, and the preciousness of the teachings. Like 
some lamas may not like to sit on high thrones. But they sit for the sake of the 
teaching. 
B- Ah yah. 
K-Yah, not that..., it is very important sometimes to show this ego to keep up the 
preciousness of the teaching ha ha. 
B- Is it like 'Vajra Pride'?353 

K- That's right, yes, exactly. Chögye chewa. "Chögye Chewa" means the 
"greatness of the teaching". 

De relatie tussen Jikmé Lingpa en Longchenpa 

Om een indruk te geven van hoe de eigenlijke Chö-sadhana uitgevoerd 
wordt en hoe het voorafgaande daarin samenkomt, wil ik nu kort een Chö-tekst 
bespreken. Hiervoor zal ik gebruik maken van de onder chöpa's populaire 
"Khandro Gadyang", "het Bulderend Lachen der Dakini's; de Rite voor het 
Doorsnijden van de Vier Demonische Krachten met Eén Slag". Deze tekst vormt 
een onderdeel van de Longchen Nyingtik-cyclus ("Heart-Essence of Vast 
Expanse"), die als 'geestterma' ontdekt is door Jikmé Lingpa (1730-1798), nadat hij 
visioenen had gekregen van Longchen Rabjampa (afb. 22). Deze Longchenpa 
(1308-1363) geldt als misschien wel de belangrijkste Nyingma-geleerde, die 
diverse overdrachtslijnen bij elkaar heeft gebracht. Hij is een incarnatie' van 
prinses Pema-sal, die leefde ten tijde van Padmasambhava en toen op zeer jonge 
leeftijd stierf. Voor haar overlijden kreeg ze echter van Padmasambhava de 
volledige transmissie van zijn wijsheidsgeest en werd, na eerst nog een andere 
incarnatie te hebben gehad, later als Longchenpa herboren. In de visioenen van 
Jikmé Lingpa versmolt de verlichte geest van Longchen Rabjampa, die als een 
emanatie van Manjushri, de Bodhisattva van Wijsheid, wordt gezien, met die 
van Jikmé Lingpa, waarna deze laatste de terma ontdekte. De naam Longchen 
Nyingtik refereert dan ook aan Longchenpa. Meestal wordt Longchenpa als de 
eigenlijke auteur van deze teksten genoemd. De onthuller van de terma, Jikmé 
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Lingpa, wordt beschouwd als een incarnatie van koning Tri Song Detsen, die in 
de achtse eeuw Padmasambhava in Tibet uitnodigde. Tri Song Detsen is één van 
de vijfentwintig discipelen van Padmasambhava, die in latere levens als 
'tertöns' incarneren om de door Padmasambhava verborgen schatten te 
ontdekken.354 

Terma's 

Terma's zijn een mysterie. Ze zijn verborgen om pas geopenbaard te 
worden op het moment dat de mensen rijp zijn om ze te kunnen begrijpen. 
Padmasambhava leefde in de veronderstelling dat in de loop der eeuwen de 
menselijke intelligentie zou afnemen en begroef daarom een aantal teksten om 
de Dharma te bewaren.355 De terma's hebben als effect dat de Dharma zich 
telkens weer opnieuw en aangepast aan het bewustzijn van het tijdsgewricht kan 
openbaren, terwijl toch een direkte band met haar oorspronkelijke verspreiders 
bewaard blijft. De traditie blijft zo levend en organisch. Er wordt gezegd dat 
Padmasambhava nog steeds in staat is om nieuwe teksten te verbergen. 

Terma's zijn soms in het Tibetaans of Sanskriet, maar meestal in een 
mystieke code, 'dakini-taal' gesteld. Voor de ontcijfering van deze kryptische 
schemertaal zijn de speciale kwaliteiten van een tertön noodzakelijk. De terma's 
bestaan soms maar uit een enkel woord of lettergreep en soms uit hele teksten. 
De code dient dan als katalysator van teksten, die in het mentaal continuüm van 
de tertön verborgen zijn en die daardoor in het bewustzijn wakker worden 
geroepen. Soms vindt men ook een terma met beweeglijk schrift. Men kijkt 
ernaar en ziet telkens de woorden veranderen. Terma's worden bewaakt door 
dakini's en beschermers. Zij zorgen ervoor dat alleen de tertön de terma kan 
vinden op de juiste plaats en het juiste moment. Voor anderen zijn de terma's 
onzichtbaar. Vaak wordt opdracht gegeven iets anders in plaats van de terma te 
verbergen en de terma na ontcijfering te vernietigen. Een enkele keer blijft het 
origineel of een gedeelte ervan echter ook bewaard. Af en toe vindt men ook 
beeldjes of rituele voorwerpen bij de teksten, die nog steeds te zien zijn en door 
hoge lama's gekoesterd worden. Vaak worden ze gebruikt om mensen mee te 

en. 
De onthulling van een terma vindt meestal plaats doordat een tertön in 

n droom of visioen een tekstrol ("yellow scroll") in zijn handen krijgt of 
doordat een tertön een terma in zijn bewustzijnsstroom ("mind stream") 
ontdekt. Ook worden terma's bijvoorbeeld in de aarde ontdekt of zoals in Tertön 
Sogyal's geval in de pilaren van een tempel. Wanneer er sprake is van materiële 
objecten, spreekt men van aardterma's (sa ter), anders van geestterma's (gong 
ter). 

Omdat er als gevolg van het negatieve karma van mensen ook valse 
erma's bestaan, worden ze op hun authenticiteit gecontroleerd door direkte 

opheldering te vragen aan de yidam, of door intellectuele redenering. Gesteld 
wordt dat een nieuwe terma altijd overeenkomsten vertoont met als authentiek 
geaccepteerde terma's. De woorden en de stijl kunnen verschillen, maar de 
betekenis en essentie dient gelijk te zijn aan de authentieke teksten. De tendens 
is dat de terma's die recentelijk ontdekt worden steeds korter en compacter 
worden, omdat de meeste mensen tegenwoordig geen tijd meer hebben voor 
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dagenlange rituelen, maar door hun toenemende werkdruk behoefte hebben aan 
zeer krachtige en geconcentreerde beoefening, waar alles inzit. Er wordt gezegd 
dat een ware tertön altijd een gerealiseerde Dzogchenmeester is en omdat deze 
volledig het Zicht belichaamt, is hij niet in staat om valse terma's te ontdekken. 
Verder stelt men dat een tertön nimmer op zijn (onconventionele) levensstijl 
beoordeeld mag worden, maar op zijn onderricht. Tulku Thondup vat alle 
verschillende interpretaties van de termatradities in de volgende woorden 
samen: 

The discovery of terma is the awakening of the words and 
meanings as well as the realizations that have been received in ancient 
times. The symbolic scripts, visions and sounds are just a support or key to 
awaken the concealed transmission of the teachings.-156 

In zijn boek over terma's doet Tulku Thondop verslag hoe Jikmé Lingpa 
de Longchen Nyingtik-cyclus ontdekte. Tijdens een drie jaar lange retraite in de 
nacht van de vijfentwintigste dag van de tiende maand van het vuur-osjaar 1757 
in het Palriklooster in Tibet, bereikte Jikmé Lingpa een lumineuze meditatieve 
staat, waarin hij een visioen had, waarbij hij, gezeten op een witte leeuw, door de 
lucht vloog en bij de circulaire weg rond de Boudha stupa in Nepal aanlandde. 

There the wisdom dakinis of the ultimate body gave him a 
wisdomcasket in which he discovered five yellow scrolls and seven crystal 
beads. He opened two yellow scrolls. The first was the symbolic script of 
Avalokiteshvara in Tibetan script. The second was the prophetic guide, 
'Nad chang thug kyi drom bu'. He ate all the yellow scrolls and crystal 
beads; and all the words and meaning of the terma that were concealed in 
him were awakened in his mind as they have been printed. He kept them 
secret for years.357 

Twee jaar later tijdens een andere retraite had Jikmé Lingpa drie 
achtereenvolgende visioenen van Longchen Rabjampa. In de staat van Pure 
Visie ontving hij de drie transmissies (van geest tot geest, symbolisch, en door 
woorden) van Longchen Rabjampa en ontving de zegen onlosmakelijk te zijn 
van de spirituele meester en daarmee het boeddhaschap. Na herhaalde 
verzoeken van de dakini's transcribeerde Jikmé Lingpa zijn terma als de 
'Longchen Nyingtik'. Pas vijf jaar later in 1764 gaf hij op de tiende dag van de 
zesde maand de eerste transmissie en instructies aan vijftien van zijn leerlingen. 
Vanaf dat moment tot heden is de beoefening van de Longchen Nyingtik 
onafgebroken van leraar op leerling doorgegeven. Het behoort tot het meest 
beoefende onderricht binnen de Nyingma-traditie.358 

De hier besproken Chö-tekst 'Khandro Gadyang" is een onderdeel van de 
Longchen Nyingtik-cyçlus. Daarnaast maak ik voor het centrale gedeelte van de 
visualisatie van de Chö-sadhana; de phowa en het offer van het lichaam, ook 
gebruik van de Chö-tekst uit de ngöndro ('Voorbereidende Oefeningen') van de 
Longchen Nyingtik, daar deze iets gecomprimeerder is en dit heel helder 
beschrijft. Ook de Chö-sadhana die Namkhai Norbu aan zijn leerlingen leert is 
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op deze twee teksten gebaseerd, maar bevat niet de "Dans van de Vijf 
Richtingen" aan het begin van de Khandro Gadyang. Ter opheldering van 
onduidelijkheden heb ik dan nog een door Lama Zopa vertaalde Chötekst uit de 
Gelugpatraditie geraadpleegd.359 

Hoewel lama's over het algemeen zeer voorzichtig zijn met betrekking tot 
openbaarmaking van deze teksten vanwege hun geheime karakter en de 
potentiële misverstanden die ze kunnen oproepen, voel ik me hier gesterkt door 
het feit dat er reeds eerder, naast de vrij verkrijgbare door lama Zopa vertaalde 
Chötekst, een vertaling van de Khandro Gadyang is verschenen in het boek 
"Tibetan Yoga and Secret Doctrines" van Evans-Wentz.360 Deze wordt geprezen 
om zijn pioneerswerk, maar net als voor de onder zijn naam uitgebrachte 
vertaling van het Tibetaans Dodenboek geldt voor deze tekst, dat er enige 
misinterpretatie is ingeslopen, omdat hij niet erg vertrouwd schijnt geweest te 
zijn met de Dzogchentraditie en deze materie meer als intellectueel dan als 
beoefenaar benaderde. Ondanks bewezen diensten wordt tegenwoordig door 
zowel lama's als westerlingen geconcludeerd dat Evans-Wentz te veel zijn door 
Hindoeïsme en Theosofie gekleurde interpretatie van het Tibetaans Boeddhisme 
heeft gegeven.361 Hier heb ik daarom gebruik gemaakt van recentere vertalingen 
van de Khandro Gadyang door John Reynolds en Brian Beresford.362 

Ook is het zo dat ik in Dharamsala na afloop van het bijwonen van een 
speciale Chö-ceremonie, genaamd "She-Dur", die ik in het volgende hoofdstuk 
zal beschrijven, met de gehele tekst hiervan door een lama op het hoofd ben 
geslagen. Zoals wel vaker het geval is konden alle aanwezigen na afloop bij de 
meester van de ceremonie een zegen halen. Terwijl iedereen een klapje op het 
hoofd kreeg met een pauweveer, pakte hij toen ik aan de beurt was plotseling het 
boek op en sloeg dat op mijn hoofd. Ik was hier zeer verbaasd over en pas veel 
later hoorde ik dat het met de teksten op de kruin van het hoofd geslagen 
worden in Tibet de traditionele wijze is waarop iemand geauthoriseerd wordt 
om heilige teksten te bestuderen en deze te becommentariëren. Ik kende deze 
rondreizende lama in het geheel niet en weet ook niet waarom hij dit deed of 
hoe dit te interpreteren. Toch sterkt ook dit voorval me in mijn overtuiging dat 
ik gewoon moet opschrijven wat ik weet. Tevens hoop ik door de uitgebreide 
inleiding, die ik heb gegeven, een juiste context te hebben geschapen. Indien dit 
niet het geval blijkt te zijn, ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij mijn 
gebrekkige Dharmakennis en niet bij degenen die me in vertrouwen hebben 
genomen. 

H-1 'Bulderend Lachen der Dakini's' 

De Khandro Gadyang begint met een lofzang op "Onze Vrouwe van de 
Dharma-Dimensie; Zij, die de Oceaan van Grote Gelukzaligheid is". Dit refereert 
waarschijnlijk aan Yeshe Tsogyal, die in de vorm van de wijsheidsdakini 
Vajrayogini verschijnt.363 Maar het kan ook referen aan Prajnaparamita en 
Machig Labdrön, "de Enige Moeder", zoals in de door Lama Zopa vertaalde Chö
tekst van de Ganden-overdrachtslijn der Gelugpa's met naam en toenaam 
gebeurt. Prajnaparamita betekent "Wijsheid van de Andere Oever", 
transcendentale wijsheid. Op het absolute dharmakayanivo is dit leegte, 
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shunyata. Op het psychisch energetische sambhogakayanivo van pure 
boeddhavormen neemt deze wijsheid de vorm aan van de moedergodin 
Prajnaparamita, of van Vajrayogini en andere afgeleidde dakinivormen. Op het 
relatieve nirmanakayanivo van zintuiglijk waarneembare verschijnselen 
manifesteert deze wijsheid zich in als vrouwen geboren dakini's zoals Yeshe 
Tsogyal, prinses Pema-sal en Machig Labdrön. 

Na deze aanhef volgen enige voorbereidende instrukties voor de yogi, 
waarin staat dat deze instrukties voor het offer van het lichaam zodat het 
verslonden kan worden, dienen om met respekt voor de natuurlijke "Grote 
Perfectie" (Dzogchen) de wortel (van ego) te doorsnijden en om de daad van het 
doorsnijden zelf, zowel als datgene wat doorsneden wordt, te transcenderen, 
opdat een persoon die zich met wereldse activiteiten bezighoudt het pad van de 
Dharma mag binnengaan. Dan volgt een opsomming van de voor de Chö 
noodzakelijke instrumenten. Om de toornige goden te overwinnen dient men 
de huid van een roofdier te hebben met de vier klauwen nog in takt. Een kleine 
tent symboliseert het omhoog richten van het Zicht. De khatvanga-staf 
symboliseert het verheffen van beneden naar boven van de eigen houding. Deze 
staf wordt in het midden van de tent geplaatst, die vast wordt gemaakt met vier 
phurba's, magische dolken. De menselijke dijbeentrompet dient om goden en 
demonen te controleren, de damaroe overwint al dat verschijnt en de kleine 
bellen overdonderen de schare van dakini's. Daarnaast wordt in deze tekst een 
diadeem van tijgerhuid, luipaardhuid en menselijk haar genoemd.364 

Wanneer men al het noodzakelijke gereed heeft gemaakt op een wilde 
desolate plaats, dient men, met verachting voor de arrogante goden en demonen 
en zonder te denken aan de eerder genoemde acht wereldse gedachten van hoop 
en vrees, de steunpilaren van samsara, vertrouwen op te wekken middels de 
'Vier Onmetelijkheden' (liefde, compassie, vreugde en gelijkmoedigheid). Als 
men op dat moment niet onmiddellijk domineert wat er ook verschijnt, zij het 
aanlokkelijke goden of woeste demonen, en er niet inslaagt hen te overwinnen 
middels de visualisatie, is het alsof men zijn vijand laat ontsnappen zonder deze 
onderworpen te hebben. Daarom is het belangrijk om gedurende de hele 
beoefening het gewaarzijn te bewaren. Het is dus niet de bedoeling dat men 
bezeten raakt van een soort trance waarin men zich niet meer bewust is van wat 
men doet. 

Met het uitspreken van de lettergreep "PHAT" verschijnt in het eigen hart 
een negenspakige vajra gemaakt van meteoriet ijzer. Deze is hard, stevig en 
solide. Als een vlammenzee straalt de vajra lichtstralen uit, die als 
bliksemschichten in de wilde desolate plaats neerkomen. In dit gebied worden 
zo de schare van goden en demonen de macht ontnomen om weg te kunnen 
vluchten. Men bedenkt dat ze nu vastgehouden worden en hun moed wordt 
weggenomen. Als dan alle gewone gedachten en emoties zijn losgelaten, omdat 
men 'een stevig vertrouwen in deze ascetische oefening heeft, loopt men 
energiek met de pas van het vertrouwen in het Zicht ("View"). Op deze wijze 
wordt de "viervoudige manier van lopen" gepurificeerd.365 

De Gandentekst legt nader uit dat de yogi met het "Lopen als een Moedige 
Tijger" het vajravertrouwen van een heruka opwekt, waardoor hij de 
rechterzijde van het pad controleert middels vaardige middelen. Door te lopen 
met "Vajrayogini's Hakkenpassen" wekt hij haar vertrouwen op en controleert 
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hij de linkerzijde van het pad met wijsheid. Door te lopen als een "Kronkelende 
Zwarte Slang" worden de linker- en rechterzijde gecontroleerd door het 
opgewekte vertrouwen van Vajrayogini en door te lopen met de "Sky-Goër's 
Dance" wekt hij het vertrouwen van een heruka op en wordt het centrum 
gecontroleerd.366 

Nu het vertrouwen zo is opgewekt, worden alle goden en demonen, die 
het bestaan der fenomenen representeren, alle demonen die langs de wegen 
zwerven en de kwade geesten van de diverse plaatsen, gesommeerd en 
bijeengedreven op de desolate plaats der beoefening als schapen en geiten, die 
zich niet verzetten. Zodra zij in dit gebied arriveren worden de goden en 
demonen als in een grote woede bij de benen gepakt en drie keer rond het hoofd 
geslingerd. De chöpa dient te visualiseren dat hij ze met grote kracht op de grond 
werpt en gooit hier de kleine tent en de mat van dieren- of mensenhuid 
overheen. Hoe groot deze goden en demonen ook mogen zijn, ze zullen onder 
controle gebracht worden en zich bewegen als de dienaren van de yogi. 

Als de ascetische beoefening van de yogi echter zwak is, dan dient hij zich 
te verenigen met de juiste houding en zich zeer gradueel te oefenen. Hiertoe 
dient hij in één ogenblik zijn eigen wezen in de "Dakini van de Geheime 
Wijsheid", een vorm van Vajrayogini, te transformeren. Haar lichaam is 
geperfectioneerd middels yoga-beoefening en zo groot als de omvang van het 
universum. Dan raadt de tekst aan krachtig op de dijbeentrompet te blazen en te 
dansen om de heftigheid van de juiste zienswijze op te wekken.367 Met deze 
instrukties in het achterhoofd kan de beoefenaar aan de Chö beginnen. Hij begint 
met het uitnodigen van zijn guru's en de boeddha's om naar de dans te komen 
en hem te zegenen met de kracht tot transformatie. 

De Aanhef 

PHAT 
I am a yogi of fearless ascetic practice, 
Whose conduct and thought embrace the identity of Samsara and 

Nirvana. 
I perform my dance on top of the heads of gods and demons 

who represent seizing at a self; 
And crush into dust those discursive thoughts belonging to Samsara 

which represent seizing at duality. 
O my Root Guru and Vidyadhara Gurus of my lineage, 

come to the dance'. 
O oceans of Herukas and Yidams, come to the dance! 
O hosts of Dakinis and "Space-Travelling Ones" who wander everywhere, 

come to the dance! 
And bestow upon me the blessing of pursuing the path of ascetic 

practice.36^ 

De ascese betreft de onthechting van het lichaam. Zoals gezegd is het offer 
van het lichaam niet tegen het lichaam gericht, - dat juist gezien wordt als een 
kostbaar voertuig op weg naar verlichting -, maar dient om de gehechtheid aan 
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het lichaam te doorsnijden. Deze gehechtheid is een aspekt van de geest. Het doel 
van het offer is de staat van zuiver gewaarzijn te bereiken, 'Rigpa', die voorbij 
hoop en vrees is en voorbij de dualiteit van het relatieve van samsara en het 
absolute van nirwana. De beoefenaar danst hiertoe op de hoofden van datgene 
wat hij niet hoog acht. We zagen dat de goden en demonen de representanten 
van obstakels op het pad vormen. Het dansen op hun hoofden is dan ook een 
poëtische omschrijving van de Tantrische notie dat "obstakels het pad vormen". 
Als hulp worden de guru's en kennisdragers aangeroepen, alswel als de yidams 
en de heruka's, de mystieke helden. Dit zijn de mannelijke yidams, die voor 
vaardige middelen staan, terwijl de vrouwelijke yidams, de dakini's, het 
wijsheidsaspekt belichamen. Deze "Danseressen in de Ruimte" belichamen de 
impulsen van inspiratie die tot kennis en wijsheid leiden en zijn verbonden met 
de stroom van psychische energie waarmee de yogi werkt. Zij bewonen op 
uiterlijk nivo speciale pelgrimsplaatsen en op innerlijk nivo speciale 
energiepunten in het subtiele lichaam van winden en kanalen. Hun samenspel 
bevordert de beoefening. Het dansen in de lucht drukt tevens het door niets 
belemmerde uit. Nu deze oproep is gedaan is de yogi gereed voor de "Dans van 
de Vijf Richtingen" (kleurenblad 3 en 4). 

Dans van de Vijf Richtingen 

PHAT 
When I dance in the continent of Purvavideha in the east, 
And whirl around the circular dancing area of Yidams and Dakinis, 
I thunder my feet upon the heads of the Gyalpo spirits who signify'hatred; 
And sound kyu-ru-ru on the flute of the Mirror-like Wisdom 

HUM HUM HUM 

PHAT 
When I dance in the continent of Jambudvipa in the south, 
And move about the triangular dancing area of the Yidams and Dakinis, 
I thunder with my feet upon the heads of the Shrinje spirits who signify 

pride; 
And drum tro-lo-lo on the skull-drum of the Wisdom of Sameness 

(Equality). 
HUM HUM HUM 

PHAT 
When I dance in the continent of Godaniya in the west, 
And whirl about the crescent-shaped dancing area of Yidams and Dakinis, 
I thunder with my feet upon the heads of the Sinmo spirits who signify 

greed; 
And ring tro-lo-lo the bell of Discriminating Wisdom. 

HUM HUM HUM 

PHAT 
When I dance in the continent of Uttarakura in the north, 
And move about the square dancing area of Yidams and Dakinis, 
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ƒ thunder with my feet on the heads of the Damsi spirits who signify envy; 
And rattle pn-ru-ru the bone tassles of the Wisdom of Accomplishment. 

HUM HUM HUM 

PHAT 
When I dance on the peak of Mount Meru in the center, 
Gracing the dancing area of Yidams and Dakinis, 
I thunder with my feel upon the heads of the Shidre spirits who signify 

delusion; 
And shout kyu-ru-ru the sound of HUM, the Wisdom of the Dharma 

Realm. 
HUM HUM HUM 369 

We zien hoe de yogi hier op symbolische wijze door een hele mandala
representatie van het universum danst en eindigt in het centrum, de berg Meru; 
navel van de wereld. De verschillende continenten worden gerepresenteerd door 
de geometrische vormen, die met de elementen geassocieerd worden. In 
vergelijking met andere teksten kunnen we inderdaad in het oosten de ronde 
vorm van het element water verwachten. Waarom er een incongruentie is bij de 
plaatsing van de andere vormen is me echter niet duidelijk. Ook zien we hoe de 
vijf emoties hier gerepresenteerd worden door vijf soorten geesten. De Gyalpo's 
zijn de spookgestalten van zwarte tovenaars, welke haat en agressie 
vertegenwoordigen en de Shrinje zijn de handlangers van de Heer van de Dood, 
die hier trots symboliseren. De Sinmo geesten worden door Evants-Wentz 
vertaald als de "Ogress of Lust", de Damsi geesten als de "Mischievous Sprites of 
Jealousy" en de Shidre geesten als de "Vampire of Stupidity". In plaats van het 
ratelen der beenornamenten, spreekt hij van het helder stralen van een tiara van 
vijf schedels, die vaak op de hoofden van toornige boeddha's wordt afgebeeld ter 
representatie van de vergankelijkheid van de vijf skandha's en die men nu op 
het eigen hoofd in de vorm van de toornige dakini visualiseert.370 Hoewel de 
vertalingen hier dus verschillen wordt er in beide gevallen aan het dragen van 
de beenornamenten gerefereerd. De diverse muziekinstrumenten representeren 
de transformatie van de vijf emoties in hun werkelijke aard; die der vijf 
boeddhawijsheden als uitstraling van Rigpa, de ontwaakte natuur van de geest. 

Het moge duidelijk zijn dat het gelijktijdig dansen, bespelen der damaroe 
en bel, het zingen en ook nog de visualisatie doen, een handeling is die de totale 
concentratie van lichaam, spraak en geest van de beoefenaar vraagt. Hij krijgt zo 
geen ruimte om af te dwalen met zijn gedachten en dient met volledige 
overgave te zingen en te dansen, zonder zich in te houden of van zichzelf 
bewust te zijn. Met betrekking tot de neergeworpen tent dient hij nu te denken 
dat de vijf ledematen van de schadelijke goden en demonen doorstoken met 
speren van meteoriet ijzer op de grond liggen.371 Hiertoe roept hij de vijf 
poortwachter-dakini's aan, die de actieve uitstraling vormen van de vijf 
dhyani-boeddha's van de vijf families in hun representatieve kleuren wit, geel, 
rood, groen en blauw (kleurenblad 3 en 4). Als uitdrukking van relatieve 
bodhicitta zijn zij het antidoot tegen de verwarde emoties, de vijf vergiften. 
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PH AT 
From the east come the Vajra Dakinis 
Wlw carry the phurbas of Great Loving Kindness, 
From the south come the Ratna Dakinis 
Who carry the phurbas of Great Compassion, 
From the west come the Padma Dakinis 
Who carry the phurbas of Great Symphatetic Joy, 
From the north come the Karma Dakinis 
Who carry the phurbas of the Great Equanimity, 
From the Center come the Buddha Dakinis 
Who carry the phurbas of the Bodhicitta. 
They trust their phurbas into the four limbs 
And the heads of the gods and demons who signify seizing at a self 
So that they become transfixed, unable to move. 

PHAT " 2 

Nadat dit gereciteerd is, laat de yogi de gehele visualisatie oplossen in 
leegte en dient hij te rusten in een staat van meditatie zonder wat voor soort 
concepten dan ook. Hierbij dient hij zich voor te stellen dat alle andere wezens 
zoals goden en demonen dit ook doen. Terwijl tot hier aan toe het element dans 
letterlijk was vertegenwoordigd in de beoefening, gaat de yogi nu zitten en is er 
in het verdere verloop alleen sprake van de figuurlijke betekenis van dans. Nu 
hij de goden en demonen herkend heeft voor wat. ze zijn - een projectie dei-
emoties - is hij gereed om over te gaan tot de hoofdbeoefening; het offeren van 
het eigen lichaam. Alvorens dit te doen doorloopt de yogi echter eerst nog kort 
vier van de voorbereidende oefeningen uit de Ngöndro. 

Toevlucht en Bodhicitta 

Men begint daarbij met het visualiseren van de toevluchtsboom. Uit de 
onbegrensde ruimte, die ontdaan is van alle moeite en activiteit, de eigen Pure 
Visie van stralende helderheid in het uitspansel van grote gelukzaligheid, 
verschijnt de eigen leraar in de vorm van Vajradhara. Deze wordt de 
"adi-boeddha" genoemd. Als zesde dhyani-boeddha representeert hij het 
Dharmakaya en is de belichaming van de vijf dhyani-boeddha's van het 
sambhogakaya. Hij representeert ingeboren wijsheid en totale integratie, alswel 
als aanwezigheid in het hier en nu. Vajradhara is donkerblauw, jeugdig en mooi. 
Hij draagt de kroon van de vijf dhyani-boeddha's op zijn hoofd. Zijn handen 
houdt hij gekruist voor zijn borst met in zijn rechter een vajra en in zijn linker 
een bel als eenheid van vaardige middelen en wijsheid. Hij wordt alleen of in 
omhelzing met zijn partner gevisualiseerd. Daaromheen verschijnen de guru's 
van de onmiddellijke, de symbolische en de orale transmissielijn, alswel als 
yidams, heruka's, dakini's en Dharmabeschermers, kortom, iedereen die als gids 
op het pad kan dienen. Zij verschijnen allen in een sfeer van regenboogkleurige 
"tiklei"; de spirituele energetische essenties of nucleaire potenties van 
verlichting. Als deze visualisatie gestabiliseerd is, stelt men zich voor dat alle 
voelende wezens, waaronder de goden en demonen, hun toevlucht hiertoe 
nemen. 
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PH AT 
Since this self-originated intrinsic awareness which is devoid of all 

artificiality 
Is not yet recognized to be the real essence of the Object of Refuge, 
I pray that those who are still submerged in the ocean of suffering 
Will be protected by the intention of the Trikaya. 3 7 3 

In Dzogchen is de ware toevlucht het overkomen van de eigen 
beperkingen en het binnengaan van de eigen ware conditie, de natuur van de 
geest zoals die is: ruimtelijk en leeg, stralend en intelligent, zich als de energie 
van compassie manifesterend. Alle andere vormen van toevlucht zoals 
Boeddha, Dharma en Sangha, Lama, Yidam en Khandro (Dakini) zijn relatief aan 
condities waarin vormen worden waargenomen. Kennis van de drie dimensies 
van nirmanakaya, sambhogakaya en dharmakaya als het perfect zijn van de 
verlichte aard van het eigen lichaam, spraak en geest is de werkelijke toevlucht. 
Verwarring daagt dan als wijsheid. De wens van de belichaming van de trikaya 
die hier gevisualiseerd is, is dat we voorbij onze beperkingen gaan en de natuur 
van onze geest herkennen.374 

Nadat dit drie keer is gereciteerd, bezingt men het "Opwekken van de 
Bodhicitta", het verbond met de waarheid van het pad dat de yogi is aangegaan. 
De motivatie is erop gericht de weg tot het einde toe te gaan, voorbij de illusies 

de wereld der verschijnselen en voorbij de dualiteit van hoop en angst, die 
het zaad van het goddelijke en het demonische zijn. 

PHAT 
Having annihilated by ascetic practice 
All thoughts which grasp at the reality of appearances, 
In order to understand the Natural Condition in its complete purity, 
May I produce that thought which is devoid of all hope and fear. 3 7 5 

Ook dit wordt drie keer gereciteerd. 

Mandala-Offer 

Men stelt zich dan met betrekking tot het "mandala-offer" voor dat de 
eigen ruggegraat de berg Meru is. De ledematen zijn de vier continenten en de 
secondaire ledematen zijn de kleinere continenten. Het hoofd is verblijfplaats 
van de deva's (goden) en de ogen zijn de zon en de maan. De yogi bedenkt zich 
dat dit voertuig, het eigen lichaam, gevuld is met een overvloed aan rijkdom, 
die aan de goden en demonen toebehoort. Net zoals men bij het mandala-offer 
het mooiste wat men zich voor kan stellen, datgene wat het meeste waarde heeft 
in de vorm van een mandala, die het hele universum representeert, weggeeft als 
blijk van onthechting en daarmee uitdrukt dat de toevlucht ongeëvenaard in 
waarde is, zo offert men hier zijn lichaam, dat ook het hele universum bevat, 
aan de toevlucht. Men offert het zonder twijfel of spijt door het in vijf hopen, de 
vijf skandha's of bewustzijnsaggregaten van ego (vorm, gevoel, waarneming, 
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29a. - symbolische weergave van het Chö-offer. 

29b. - Machig Labdrön 
29c. - een Stupa 
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conceptformatie en bewustzijn) te rangschikken. Door dit offer van het meest 
dierbare aan het object van toevlucht, de spirituele leraar in de vorm van 
Vajradhara met zijn gevolg, geeft men persoonlijke ambities en de hoop op het 
verkrijgen van verdiensten voor zichzelf alleen op. 

PHAT 
As for this illusory body, a mass of flesh which is held so dear, 
Having arranged it perfectly as a great mound representing the Mandala, 
I offer it without hesitation to all the Deities in the Tree of Hosts. 
May the very wot of seizing at a self be cut asunder! 3 7 6 

Guru-Yoga 

Als laatste voorbereiding voor het eigenlijke offer verenigt men zijn geest 
met die van de guru in de Guru-Yoga. In de ruimte die de smetteloze dimensie 
van de Dharmakaya is, te midden van vibrerende tiklei van regenbooglicht, 
verschijnt de meester die alwetend is in de drie tijden, Padmasambhava, in de 
vorm van een ascese-beoefenende heruka. Hij wordt omgeven door een oceaan 

an dakini's. Zijn lichaam straalt met de schoonheid van de kenmerken van een 
boeddha. Zijn spraak verkondigt overal de Dharma met een diepe welluidende 
stem. Zijn geest verblijft in een staat van de onvermurwbare essentie van het 
heldere licht. Met intense devotie bidt men dan tot hem: 

Externally, my discursive thoughts rise up against me as armies 
in the form of gods and demons. 

Internally, there are thoughts which seize upon duality, 
whence come my hopes and fears. 

In between, there are various different manifestations 
which represent evil conditions. 

By virtue of this profound Dharma, the Rite of the Cutting Asunder of 
Demons, 

May they all be severed from me at this moment while I sit here. 
O my Father and Lord! By the blessing of my Guru 
May I attain Your Kingdom which is in truth the Realm of the 

Dharmakaya. 3 7 7 

Als alternatief voor deze Gum-Yoga leert Namkhai Norbu Rinpoche (afb. 
31) zijn leerlingen hier de Guru-Yoga, die Machig Labdrön op speciaal verzoek 
van haar kinderen ontwikkelde. Hierbij stelt men zich Machig Labdrön voor, 
naakt dansend op een lotus met damaroe en bel. Haar lichaam is wit en jeugdig 
als een zestienjarige. Uit haar voorhoofd straalt het witte OM, uit haar keel de 
rode AH en uit haar hart de blauwe HUM. Nadat men één voor één deze zegen 
van lichaam, spraak en geest ontvangt, stralen ze alle drie tegelijk uit. Zo 
ontvangt men de Vier Bekrachtigingen van de Tantrische initiatie opnieuw.378 

Nu de yogi zijn eigen geest zo met die van de guru heeft verenigd laat hij de 
gehele visualisatie van de guru en de toevluchtsboom oplossen en verblijft hij 
in een staat van gelijkmoedigheid ontdaan van alle dualiteit. 
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Het Offer van het Lichaam 

Door deze laatste herinnering aan het feit dat de natuur van de eigen geest 
niet verschilt met die van de guru is men gereed voor de eigenlijke Chö; het 
offer van het eigen lichaam. Dit gedeelte kan in geen enkele vorm van Chö 
ontbreken, want het is de essentie ervan. Als zodanig vormt ze ook een 
onderdeel van de Longchen Nyingtik Ngöndro. Vanwege haar grote 
purificerende kracht wordt de korte Chö soms als een speciale vorm van 
mandala-offer in deze Ngöndro beoefend. Vanwege haar heftige karakter en de 
verstrekkende gevolgen die dit kan hebben, menen sommige lama's echter dat 
men zich beter eerst kan oefenen in de andere onderdelen van de Ngöndro (het 
Nemen van Toevlucht met het doen van prostraties, het Opwekken van 
Bodhicitta, Vajrasattva-Purificatie, Mandala-Offer en Guru-Yoga). Als men zich 
echter speciaal tot de Chö voelt aangetrokken, dan kan men zich altijd later in 
deze beoefening specialiseren. Voordat men echter een dermate indringend 
ritueel als de Chö gaat beoefenen kan men zichzelf beter eerst wat purificeren en 
stabiliseren en via minder rigoreuze methoden enige ervaring met meditatie 
opdoen. Ook dient men goed doordringen te zijn van de bodhicitta-motivatie, 
want als men de Chö gaat beoefenen vanuit een oppervlakkig soort interesse in 
buitennissige ervaringen, dan kan dit wel eens verkeerd uitpakken, zodat jaren 
van psychische desoriëntatie en een daarmee gepaard gaand lijden zouden 
kunnen volgen. 

PHAT 
By abandoning all attachment to this body held so dear, 

the demonic forces of seduction through desire are destroyed. 
My mind/consciousness shoots out through the crown-hole 

into All-Pervading Space (uniting Rigpa with space), 
Destroys the demonic forces of Death and transforms into Trama. 
In her right hand is the hooked knife that symbolizes 

destruction of the demonic forces of Conflicting Emotions. 
Slicing the top off my corpse's skull, she destroys the 

demonic forces of the aggregates of ego (Form and Skandha's). 
Her left hand holds the skullcup to carry out her activity, 
Places it on the fireplace of three human heads (representing the three 

kayas); 
Inside it is the corpse, novo an offering as vast as the whole threefold 
universe, 
Melted into nectar by a small A and HAM, 
Purified, multiplied and transformed through the power of OM AH HUM. 

OM AH HUM OM AH HUM OM AH HUM 3 7 9 

Gezegd wordt dat door het bovenstaande veelvuldig te reciteren men 
zichzelf purificeert en het voorspoed doet toenemen. Wanneer men de Chö voor 
anderen doet, die hier niet mee bekend zijn, stelt men zich voor dat het 
gevisualiseerde ook bij de andere aanwezigen plaatsvindt. 

Opnieuw begint deze passage met de belangrijke lettergreep "PHAT". Deze 

258 



heeft verschillende betekenissen, die afhankelijk zijn van het doel en de intentie 
waarmee ze uitgesproken wordt. Als luide kreet dient haar klank om wakker te 
schudden en conceptualiseringen te doorsnijden. Het wordt uitgesproken als 
"phey" en dit heeft een snijdend geluid. Het symboliseert non-dualiteit; de 
eenheid van het mannelijke en het vrouwelijke. Het bestaat uit twee letters 
"PHA" en "TRA". "PHA" staat voor vaardige middelen, de compassie, die het 
ego van alle wezens verzamelt, het vermaalt en onderwerpt. "TRA" staat voor 
wijsheid, de kennis van de leegte, die het ego doorsnijdt. De bodhicitta is de 
onscheidbaarheid van compassie en leegte. Met deze essentie van liefde, 
compassie, vreugde en gelijkmoedigheid verenigt de yogi zijn geest als hij 
THAT" roept. 

Dzogchenmeesters maken soms van deze kreet gebruik door op een 
onverwacht moment tijdens de stille zitmeditatie dit plotseling luidkeels te 
roepen als middel tot het geven van een 'introduktie' tot de natuur van de geest. 
Sogyal Rinpoche zei in een onderricht over Chö hierover: 

In the Chö is "phat," and in the Phowa is "phat". By using "phat" you 
shoot your consciousness directly into the space. But if you don't know 
how to do this practice authentically it could maybe have a slight 
detrimental effect. That's why I do not teach this Phowa using "phat". 

Sometimes in Dzogchen the introduction into the nature of mind is also 
effected through "phat". When you do "phat" suddenly, what happens? 
You destroy your ordinary mind. It's like you explode your ordinary 
mind. And what is revealed, is the shunyata, the nature of mind. Which 
is known as Prajnaparamita, the Great Mother. That Great Mother is 
Vajrayogini. Or in Chö Tröma Nagmo, the black wrathful mother. So 
basically as you pronounce "phat" abruptly, it's used to cut through the 
process of conceptualisation.380 

De schok, die de onverwachte klank teweeg brengt, schept een breuk in de 
i;edachtenstroom van de toehoorders. De kunst is het zonder gedachten kunnen 
verblijven in de open ruimte van de breuk en de natuur van de geest als de 
afwezigheid van een "ik" te herkennen. Op deze wijze kan men een direkte 
ervaring van de fundamentele paradox van het Boeddhisme krijgen; het 
volledig aanwezig zijn in het hier en nu door het wegvallen van de discursieve 
geest. Men kan erover discussiëren of er hier eigenlijk wel sprake van een 
ervaring is, daar er niet zo zeer een persoon is die ervaart, hoogstens een persoon 
die zich achteraf realiseert dat hij een moment van "niet-zijn" gedurende 
volkomen aanwezigheid ervaren heeft. Opvallend is dat de Hindoes hierbij 
spreken van God of het Zelf, terwijl de Boeddhisten spreken van het "niet-zelf" 
om te refereren aan het referentieloze bewustzijn, waarbij het onderscheid 
tussen waarnemer, waargenomene en waarneming wegvalt. Dit is met name om 
het gevaar te vermijden dat men van leegte opnieuw een concept maakt. De 
ervaring van leegte is leeg van het begrip leegte. 

Hier dient "PHAT" met name om de phowa, het schieten van het 
bewustzijn door de kruin van het hoofd, te bewerkstelligen en als zaadlettergreep 
van de toornige vorm van Machig Labdrön, de dakini Machig Tröma Nagmo, 
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"de Woeste Zwarte Moeder" (kleurenblad 5). Op dezelfde wijze als in de phowa, 
die toegepast dient te worden op het moment van sterven tussen de uiterlijke 
oplosfase van de elementen (aarde in water, water in vuur, vuur in lucht, lucht 
in ruimte) en de innerlijke oplosfase van psychische essenties (witte en rode 
bodhicitta komen als zijnde de vader- en moederessentie samen in het hart, 
waarna de ervaring van zwartheid, het "volledige bereiken" als het wegvallen 
van de oorzaken van onwetendheid volgt en waarna dan de overweldigende 
ruimte van het Heldere Licht van Dharmata daagt), zo schiet men hier het 
bewustzijn uit het lichaam. Daarbij moet men zich altijd afvragen: Wat is 
hetgeen dat uitgeschoten wordt? Waarlangs gebeurt dit? En waar gaat het naar 
toe?-181 Sogyal Rinpoche legt verder uit: 

You just go "phat", and then you realize, and attachment to your body is 
abandoned. It's like a Phowa. Phowa defeats death. Then you are 
transformed into Tröma. Tröma is even more wrathful than Dorje Pagmo. 
In her right hand is the hooked knife, which symbolises the destruction of 
the demonic forces of conflicting emotions, cutting through emotion. 

Your consciousness is gone, just your body is there, the ego-body. Tröma 
slices the top off your corpse's skull, which is destroying the aggregates of 
ego. Now when your body is sliced, it's symbolically destroyed. It's like the 
basis of the aggregates of ego is cut through. 

Also the "lhadü" (Skrt. = "deva putri") are destroyed. They are like the 
light and the shadow, the forces of good and evil. You've got to cut the ties 
to both, going beyond duality, the war of good and evil.382 

In de phowa op het moment van sterven verenigt men zijn spirituele 
essentie met de guru, die in een yidamvorm in zijn boeddhaveld resideert. Men 
sterft dan en keert normaal gesproken niet in hetzelfde lichaam weer. Hier wordt 
over gesproken als het verenigen van de "Kind-Luminescentie van het Pad" met 
de "Moeder-Luminescentie van de Natuur van de Werkelijkheid".383 In de Chö 
keert men echter wel terug in wat ik voor het gemak maar even hetzelfde 
lichaam zal noemen, hoewel sommige beoefenaars zich na afloop als herboren 
voelen. Men schiet zijn Rigpa of bodhicittabewustzijn enkel de ruimte in. De 
vereniging van dit Rigpa en ruimte manifesteert zich dan in de vorm van 
Tröma Nagmo. In beide gevallen maakt men bij deze ejakulatie van het 
bewustzijn gebruik van het centrale kanaal als de weg waarlangs het bewustzijn 
zich beweegt. Het centrale kanaal van subtiele energie mondt uit in de fontanel 
op de kruin van het hoofd. Bij pasgeboren baby's is deze fontanel, die wel de 
"Poort van Brahma" wordt genoemd, nog open. Van grote Dzogchenmeesters 
wordt ook wel eens gezegd dat ze stierven als "een pasgeboren baby"! Zoals 
Karma Lhundup vertelde kan door de beoefening van de phowa de fontanel 
weer geopend worden, zodat bij hen die de techniek meester zijn, er bloed en pus 
uit kan komen en men er zelfs een spriet kushigras in placht te steken. 
Kushigras is het gras waarop de Boeddha zat, toen hij verlicht raakte. Verhaald 
wordt ook hoe bij sommigen op het moment van phowa tijdens het sterven er 
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30. - Machig Tröma Nagmo / Vajravarahi 
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een klein stukje van de schedel afspat. Zij die het te moeilijk vinden om tijdens 
de Chö hun vormeloze spirituele essentie de even vormeloze ruimte in te 
schieten, kunnen in hun hart een kleine Tröma (de 'samayasattva') visualiseren, 
die dan door de ejakulatie versmelt met een grote Tröma (de 'jnanasattva') 
boven het hoofd.384 Zo zegt Sogyal Rinpoche: 

If you don't do "phat", which might be recommended not to do that, then 
what you do is imagine in your heart the essence of your mental 
consciousness in the form of the Wrathful Mother. She has two hands, 
she is dancing, and swaying, brandishing a curved knife. She cuts the three 
poisons at the root.385 

Machig Tröma Nagmo is een extreem toornige vorm van Vajrayogini; 
koningin der dakini's en moeder van alle boeddha's. Het uiterlijk van Tröma is 
afschrikwekkend en angstaanjagend (afb. 30). Haar drie bloeddoorlopen ogen, 
waarmee ze verleden, heden en toekomst doorschouwt, rollen vervaarlijk door 
de kassen. Met haar puntige hoektanden bijt ze op haar onderlip. Terwijl bij de 
vredige Vajrayoginivormen het haar sluik neervalt in lieflijke golven, staat het 
bij deze toornige vorm in een soort van spirituele punkstijl als vlammen recht 
overeind. Ze danst met het lichaam van een zestienjarige en haar opgezwollen 
borsten zijn in de volle bloei van de jeugd. Zestien jaar wordt wel de 
"onsterfelijke leeftijd" genoemd, en mogelijk om deze reden wordt de 
dijbeentrompet gemaakt van een maagd, die op zestienjarige leeftijd is 
overleden, ook als bijzonder krachtig beschouwd. 

Het naakte lichaam van de donkerblauw/zwarte Tröma is behangen met 
beenornamenten als symbool voor de perfectie van de zes paramita's 
(vrijgevigheid, discipline, geduld, enthousiaste volharding, concentratie en 
wijsheid), de egotranscenderende activiteiten van een bodhisattva. Ze draagt een 
kroon van vijf schedels; de conflikterende emoties (onwetendheid, agressie, 
trots, begeerte en jaloezie), die nu als een ornament gedragen worden. In haar 
actieve rechterhand zwaait ze met het sikkelvormige vajrames, dat lijkt op het 
slagersmes uit het oude India. Het symboliseert het doorsnijden van de cyclus 
van geboorte en dood. In haar passieve linkerhand houdt ze een schedelkom 
gevuld met het hete bloed der passie en de toxische drank der verwarring. Haar 
khatvanga-staf representeert methode (vaardige middelen) en kent acht zijden 
die naar het Achtvoudige Pad uit de Vierde Edele Waarheid verwijzen.386 Haar 
twee benen verwijzen naar het feit dat ze niet in extremen verblijft; ze is noch in 
samsara noch in nirwana. Haar linkerbeen staat op het lijk van ego, met 
daaronder een lotus als symbool voor de spontane geboorte van verlichting. 
Haar rechterbeen is in de lucht geheven, zich bewegend in de vajradans.387 Zo 
zien we dat in de iconografie van Tröma Nagmo, net als bij andere yidams, de 
essentie van de gehele Boeddhistische leer in haar lichaamshouding, 
versieringen en attributen te lezen valt. Sogyal Rinpoche zei in zijn onderricht 
over Chö: 

What is also important is not so much focus on the "curved knife" or on 
the "skull-cup", but rather what they represent. You don't really fixate on 
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the appearance of things but on the meaning that is inherent in them, the 
symbol. Each time you remember. When you see the hooked knife, you 
don't see the hooked knife, you think it's the destruction of conflicting 
emotions. 

What is important, is not to take things literally. There are some things 
you take literally, for example cutting the ego, but some of the forms, and 
the attributes are symbolic. You should really see in that context. These are 
Secret Mantrayana teachings. They are given in the purest perception and 
they should be received in the purest perception.388 

In een bijzondere vorm die Vajravarahi, "de Diamanten Dame met de 
Zeugekop", wordt genoemd, steekt aan de linkerkant van het hoofd van Tröma 
een varkenskop uit. In de symboliek van het "levenswiel" geldt het varken als 
een symbool voor onwetendheid; de oorzaak van al het lijden en de 
voortdurende dood en wedergeboorte in de vicieuze cirkel van samsara (afb. 3). 
Hier wordt de onwetendheid juist gedragen als een ornament, het "weten van 
het niet-weten", en het knorren van de zeug symboliseert de bewustwording; het 
ontwaken uit onwetendheid. In de biografie van Machig Labdrön (afb. 29) 
konden we al lezen wat voor belangrijke rol Vajravarahi als schakelfiguur 
speelde tussen de ene incarnatie en de andere. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat men zich bij de Chö van Machig Labdrön juist in deze yidam visualiseert. 

Zoals we in de Chö-tekst kunnen lezen verwijst deze op de gierenmelodie 
gezongen cruciale passage in het ritueel naar het overwinnen van de vier 
demonische krachten, de vier mara's. Door de gehechtheid aan het lichaam prijs 
te geven wordt de "god/demon der verleidelijke begeerte" vernietigd. Door het 
lichaam te verlaten middels de kreet "PHAT" en zich als Vajravarahi/Tröma 
Nagmo te manifesteren worden de "demonische krachten van de dood" 
vernietigd. Nu men niet meer in het lichaam is, stelt men zich voor dat dit als 
een voluptueus lijk neervalt, zo groot als het universum. Het vajrames in 
Tröma's rechterhand kondigt, als symbool van de verwarring doorsnijdende 
wijsheid van shunyata ("Leegte"), de vernietiging van de "demonische krachten 
der conflikterende emoties" aan. Met het mes wordt de schedel van het lijk nu 
vlak boven de wenkbrauwen doorsneden, waarmee de geconditioneerde 
gewoontepatronen van ego, de "demonische krachten van vorm en skandha's" 
vernietigd worden. Zo worden de eerder besproken vier demonische krachten 
in de Chö vernietigd. 

Tröma laat er nu geen gras over groeien, maar pakt met haar linkerhand 
het schedeldak en plaatst het met de wenkbrauwen (voorkant) naar zich toe als 
een ketel op een haard van drie doodshoofden, zo groot als de berg Sumeru. Een 
van vlees ontdane schedel als symbool van dharmakaya ("waarheidslichaam"), 
een half-ontbindende schedel als symbool voor het sambhogakaya 
("vreugdelichaam") en een vers afgehakt hoofd als symbool voor het 
nirmanakaya ("manifestatielichaam").389 Het lijk wordt verder in stukken 
gehakt en in de schedelpan (!) geworpen. Dat normaal gesproken een heel 
lichaam nooit in een schedeldak zou kunnen passen, is hier geen probleem, 
want aangeraden wordt om de visualisatie van de schedelpan zo groot mogelijk 
:e maken, zodat ze de gehele kosmos omvat. Nu kan het koken beginnen. 
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Onder de schedelpan visualiseert men een korte rode Tibetaanse letter 
"A", symbool van solaire energie, wijsheid, de rode bodhicitta en de 
"moederessentie". Deze "A" vat plotseling vlam door het vuur van de devotie 
der beoefenaar en begint de hele schedelpan te verhitten, zodat het lichaam gaat 
smelten (afb. 31). Alle onzuiverheden worden zo gepurificeerd en stijgen op als 
kwalijke dampen die in de monden van karmische godheden zoals Yama, Heer 
van de Dood, verdwijnen. Boven de pan visualiseert men een omgekeerde witte 
letter "HAM", symbool van lunaire energie, methode, witte bodhicitta en de 
"vaderessentie". Door de hitte begint de witte "HAM" nektar te zweten. 
Hierdoor wordt de inhoud van de pan getransformeerd in "amrita". Naarmate 
de nektar meer en meer stroomt begint de hele schedelpan zich te vullen en de 
"HAM" lost zich langzaam op en wordt één met de nektar. Door de 
voortdurende recitatie van "OM AH HUM" wordt de offerande rijker en 
weelderiger gemaakt. "OM" zuivert de smaak en de geur van de offerande. 
"AH" doet de hoeveelheid enorm toenemen. "HUM" transformeert de offerande 
tenslotte in wat er ook maar gewenst kan worden. Het wordt een onuitputtelijke, 
grenzeloze hoeveelheid nektar, die alle wensen en begeerten kan vervullen.390 

Sogyal Rinpoche verklaarde in zijn commentaar op de Chö uit de Longchen 
Nyingtik Ngöndro zoals deze beschreven staat in Patrul Rinpoche's Kunzang 
Lama'i Shelung ("The Words of My Perfect Teacher") waar het hier om gaat: 

Your body, which becomes enormous, is boiled by the wisdom fire, and 
purified with OM AH HUM. Through this, your body becomes so pleasing, 
it changes to what everybody needs. The body is not just fat and greasy. It's 
got everything desirable. It's like from this body, anything anybody needs, 
you give. You make offerings to the buddhas, and to all levels. Finally, to 
the karmic debtors also. 

First of all you let go of attachment. When you have the view, attachment 
to your body is gone. Then that cuts through. It actually frees you also from 
pain from attachment. This doesn't mean that you don't take care of your 
body. Sometimes not to be attached, like not eating, is another form of 
ego. 

You're willing to offer your body as a charity. Real generosity is you're 
giving something that hurts you, something really precious. The most 
precious is the body, but actually you don't have to give the body. It's an 
ironical way to make your body feel better. To give is one of the best 
healings for your body. 

If you're really able to offer your body, this practice is in an extraordinary 
way one of the greatest healings. When someone is seriously ill, when you 
do Chö practice it can actually heal. When somebody is really struggling, 
and in great pain and turmoil, and not sure whether he's going to live or 
die, when a powerful master does a Chö practice, it becomes very clear: 
When a person dies, he will die peacefully, and if he lives, he will be 
healed. When situations are not so clear, the Chö makes it very clear. Even 
though the sick person who is involved is not doing Chö him or herself, a 
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powerful practitioner can do Chö for a sick person. But of course the best 
is that you do it yourself. 

This practice is not going to hurt you, because you're suddenly thinking; 
"Oh, you cut your head, give your body to charity, how terrible". This is 
really good for you, but if you think: "OK, it's just a trick, I can give 
mentally, but I don't really have to let go", then that doesn't work. Tantric 
practices are quite radical and work very much on the mind and its 
attitude. It's through visualization, which is working on your perception, 
on your attitude. 

Chö really heals people, very quickly improves their health. Because of 
attachment, ego, we make a lot of karmic debts. Just as, because of ego, we 
have so many problems with people. So many relationships we need to 
heal. This is the ultimate healing relation. Saying you're giving each one 
what they want. "If you want my flesh, I give you my flesh. If you want my 
blood, I give you my blood. If you want everything..." Each one, mentally 
you're giving them. That's the supreme generosity. 

If the compassion is not there, then you do it like another trip in a sense. 
Compassion is important. Which is the gratefulness to everybody. Even 
the people who have harmed you, be grateful to them, and say to them: 
"Thank you." To all the people who've deceived you, say: "Thank you." 
Because they've given you a teaching.391 

Het uitnodigen van de gasten tot het feestmaal 

Nu in het Chö-offer de maaltijd is klaargestoomd door het geofferde 
lichaam tot nektar te transformeren, wordt het hoog tijd de gasten maar eens uit 
te nodigen. Hiertoe gebruikt men de kangling, de trompet gemaakt van 
menselijk dijbeen. Daar men zijn bewustzijn als Tröma Nagmo (afb. 31) 
gevisualiseerd heeft, is het vanuit de beoefening gezien Tröma Nagmo, die hier 
blaast. Daartoe wordt de voortdurende OM AH HUM -recitatie even 
onderbroken en terwijl de damaroe versnelt zodat het energetisch vuur oplaait, 
wordt de bel even stilgehouden en blaast men drie of vijf keer zo luid mogelijk 
op de dijbeentrompet, op de wijze zoals Karma Lhundup dat demonstreerde. 
Hierbij dient men zich mentaal te concentreren op de vijf zaadlettergrepen van 
de dhyani-boeddha's van de vijf families (afb. 25). Over het algemeen wordt er 
drie keer geblazen. In een appendix van de Khandro Gadyang-tekst wordt 
uitgelegd dat men bij de eerste toon begint met de plezierige klank van het "OM" 
van de Boeddhafamilie (centrum). Dit is als het zoemen van een bij, langgerekt 
en hoog. Dit mondt uit in het zware ademen van het "HUM" van de 
/ajrafamilie (oosten), dat klinkt als de stem van een hinnekend paard. De 

tweede toon begint met het krachtige "TRAM" van de Ratnafamilie (zuiden), dat 
klinkt als de stem van een woest brullende tijger. Dit mondt uit in een 
veranderlijk "HRIH" van de Padmafamilie (westen), dat klinkt als de stem van 
de Ghandarva, alternerend hoog en laag. De derde toon van de kangling is het 
veranderlijke "AH" van de Karmafamilie (noorden). Ook deze dient te klinken 
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31b. - het feestoffer 

31a. - Namkhai Norbu Rinpoche doet de Chö 
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als de stem van de Ghandarva, alternerend tussen hoog en laag, alleen bij het 
einde houdt men de lage toon aan en zingt men vervolgens het lied van de 
dakini.392 (zie ook het supplement) 

In de literatuur worden de Gandharva zowel beschreven als een soort van 
hemelse muzikanten met paardehoofden, alswel als wezens uit het bardo die 
zich voeden met geuren, zoals die van geofferde wierookstaafjes.393 Milarepa 
zegt over de visioenen van schadelijke mannelijke en vrouwelijke Gandharva's 
dat wanneer deze niet begrepen worden het duivels zijn. Ze dagen je uit en 
veroorzaken obstrukties. Wanneer echter herkend, blijken zelfs de duivels 
goden te zijn en alle spirituele verworvenheden (siddhi's) worden door middel 
van hen verkregen.394 

Met betrekking tot het gebruik van de dijbeentrompet in het algemeen en 
het daarbij innerlijk vocalizeren van de zaadlettergrepen in het bijzonder 
waarschuwt Namkhai Norbu Rinpoche ervoor dat dit niet iets is dat nu speciaal 

;oed" is. Een beginneling weet immers niet wat voor krachten er door deze 
oproep losgemaakt worden en of hij hier wel mee om kan gaan. Hij zegt dat 

anneer men een dermate intense oproep doet het heel wel mogelijk is dat deze 
1 derdaad beantwoord zal worden. Als men met de kangling oefent is het het 
beste om dit in de context van het Chö-ritueel te doen, zodat men weet wat te 
verwachten. Het moet niet licht opgevat worden en het is niet goed er zomaar 

t mee te spelen.395 In Dharamsala is het gebruik dat men na het voleindigen 
van de voorbereidende oefeningen (Ngöndro) een solitaire retraite van drie jaar 
i oet. Er is me verteld dat men dan pas nadat anderhalf jaar hiervan verstreken 
zijn, ingewijd wordt in de kunst van het kanglingspel. 

In de lange Chö-sadhana van de Khandro Gadyang volgt na de oproep 
<:• :>or de dijbeentrompet nog de volgende invocatie. We lezen hier dat het eigen 
lichaam nu geofferd wordt als zijnde de 'tsok' ('ganachakrapuja'): 

PHAT 
Ye Three Roots and Oath-Bound Deities, 

who are worthy recipients of offerings; 
Ye demons and evil spirits causing misfortune 

who are also worthy of receiving gifts, 
And chief among you, 
Ye Eight Orders and elemental spirits; 
May all of you come hither to this place of ascetic practice! 
Today, I, the fearless yogi, 
Am offering in sacrifice this illusory body 

which gives rise to distinctions between Samsara and Nirvana 
In a skull-cup 

as vast as the circumference of the great three thousandfold universe, 
I prepare as a Ganachakrapuja this great corpse 
Which has been transmuted into Jnana Amrita, 

uncorrupted by any pollution. 
To all of you who posses the magical power 

of appearing in whatever form you desire, 
I offer this without being attached to its preciousness. 
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/ pray that all of you come as my guests to this feast. 
This great skull-drum has a clear sound, 
This cloth of human skin is surely wondrous to behold, 
This human thigh-bone trumpet gives a melodious tone, 
The bell and tassles tinkle brightly, 
And the vultures gather round this flesh like clouds. 
I invoke you to come hither instantly! 3 9 6 

Wanneer men de kangling niet gebruikt, dan gebruikt men ter 
manipulatie van de goden en demonen de klank "PHAT", die ook gebruikt 
wordt als men wel de kangling gebruikt. Karma Lhundup vertelde me dat men 
leert om dit niet alleen heel luid en snijdend te zeggen, maar ook om dit zachtjes 
en verleidelijk te doen. Net zoals bij de luchtbegrafenis ervoor gezorgd wordt dat 
de grote sterke gieren niet alles alleen opeten en men stukjes lijk verder 
wegwerpt zodat ook de kleine giertjes iets krijgen, zo wil men hier in de Chö de 
zwakke en bange geesten niet afschrikken met het snerpende luide "PHAT!", 
maar worden zij door dit afwisselend ook met een zachte glijdende klank als 
"Pheeey" uit te spreken uitgenodigd om ook deel te komen nemen aan het 
offerfeest. Iedereen is welkom! 

Toen ik met Karma Lhundup zijn sadhanaboek doorkeek, maakte ik een 
opmerking over het prachtige handschrift, waarmee er in een bepaalde passage 
iets bijgeschreven was. Hij zei dat het zijn eigen handschrift was en dat het hier 
een mondeling overgeleverde uitleg betrof van verschillende wijzen waarop 
'PHAT 'wordt uitgesproken en wat het in de Tröma Nagmo Chö betekent: 

K- First Phat "Phey, pheeeyy, phey". First Phat means "all the guests hear your 
kangling". Second Phat "they started coming on the path, walk". Third Phat "just 
like a big cloud in front of you, they all come". So as you say "Phey Phey Phey", 
you also think these things. And.., but each different Phat has different meaning 
B- Yes. 
K- For example, now this Phat "phey phey Phat!" Phat means "you offer the 
body". Second Phat means "they got your body as a food". Third Phat means 
"they are very satisfied with your offering". Then now this Phat, another 
meaning, when you say this "Pheey", then you have no conception, you dwell in 
non-conceptual. Phat, second "pheey", means "you make it even more intense". 
With the third Phat "you have confidence in what., the non-conceptual". Now 
this the last Phat; "pheey, PHAT, PHAT!!" And the first Phat means, in the first 
Phat "you mix your mind with the Nirmanakaya state", that is the Tröma 
Nagmo in this case. Second Phat "the illumination of the Nirmanakaya, you mix 
with the Sambhogakaya", that is the Dorje Phagmo (Vajravarahi) in this case. 
The third Phat "you mix, or have a state of your mind that is the Dharmakaya", 
that is the Kuntuzangpo (Samantabhadra). And then you stay with that stage as 
long as possible, so it has different meanings. 
B- Yes. 
K- Ha ha, because one day I did thorough study of these things. 

Volgens Khenpo Tsultrim Gyatso wordt de zaadlettergreep "PHAT" op 
drie verschillende wijzen uitgesproken: 
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(1) In the context of presenting offerings, the sound should be similar to 
the smoke of an incense stick that softly rises and is drawn out 
effortlessly. Sound and mind are united without any 
conceptualization and without interruption. 

(2) In the context of calling and assembling gods and demons, the sound is 
similar to a yak's tail that gradually widens, then again thins to 
nothing. The sound is also like the call for a crowd to assemble at a 
large feast. 

(3) In the context of cutting through conceptualization, the sound is like a 
sesame seed, round and dry. After this 'PHAT' the mind remains in 
a state free from the threefold cycle of subject, object, and action. 3 9 7 

De Vier Groepen van Gasten 

Middels het gebruik van de kangling, de zaadlettergrepen en de invocaties 
vindt er dus een hele communicatie plaats tussen de beoefenaar en de gasten. Ze 
worden uitgenodigd, gevraagd om plaats te nemen, dichterbij te komen wanneer 
ze verlegen zijn, consideratie met elkaar te hebben en een goede maaltijd 
gewenst. Zoals Karma Lhundup al vertelde kunnen er vier soorten gasten voor 
het feestmaal onderscheiden worden. Onder de hoge gasten worden de guru en 
de meesters van de transmissielijn tot de eerste groep gerekend. De tweede groep 
bestaat uit yidams, heruka's, dakini's en de dharmabeschermers. Zij behoren 
allen tot de verlichte wezens en aan hen wordt geofferd vanuit devotie. De lage 
gasten bestaan uit de wezens der zes werelden (goden, half-goden, mensen, 
eieren, hongerige geesten en hellegedrochten) als derde groep en tenslotte zijn er 
de wereldse beschermers, de locale goden en de demonen, die negatieve energie 
domineren. Dit zijn de wezens die verstrikt zitten in samsara en aan hen wordt 
uit compassie geofferd. 

Als eerste wordt uitgenodigd en verschijnt de belangrijkste lama, de 
persoonlijke leraar en uiterst barmhartige "Root-Guru". Hij zit op een troon en 
is kastanje-bruin van kleur, houdt een vijf-spakige vajra in zijn rechterhand bij 
het hart en heeft in zijn linkerhand een schedelnap gevuld met amrita. Hij 
draagt de khatvanga-staf en is gekleed als een heruka met tijgervel, 
beenornamenten en schedeltooi, vertelde Sogyal Rinpoche. Zijn benen zijn in de 
"koninklijke houding"; zoals Guru Rinpoche, het rechterbeen iets uitgeschoven, 
klaar om onmiddellijk in actie te komen. Boven hem zijn de meesters van de 
transmissielijn; van de eigen leraar tot aan Padmasambhava en verder via 
Vajrasattva naar de oerboeddha Samantabhadra. Hun tongen zijn in de vorm 
van vajra's, die de nektar opzuigen als door een rietje. Zij vertegenwoordigen 
het "lama-principe"; als spiegels voor de natuur van de geest zijn zij de gidsen op 
het pad. Door aan hen te offeren raakt hun wijsheidsgeest verzadigd. Dit maakt 
hen blij en men verzamelt hierdoor wijsheid en verdiensten. Verduisteringen 
worden gepurificeerd en breuken in de samaya, de spirituele band die men met 
de leraar en de waarheid is aangegaan, worden hersteld. De chöpa ontvangt 
hierdoor gewone en buitengewone siddhi's. 

Rond de guru verschijnen de yidams, heruka's en dakini's met op 
ooghoogte vlak daaronder verlichte dharmabeschermers, zoals Ekazati, Dza 
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Rahula, Dorje Lekpa, Mahakala en Tseringma. Van hun tongen komen 
buisachtige lichtstralen waarmee de nektar opgezogen wordt. Hierdoor worden 
verduisteringen en obstakels verwijderd, goede aspiraties en activiteiten 
vermeerderd en vervuld. Tijdens de gehele visualisatie van het aanbieden van 
het offer gaat men door met de OM AH HUM -recitatie. Met name voor de hoge 
gasten wordt het offer gezuiverd door "OM". Omdat er zoveel gasten komen, 
wordt het vermeerderd met "AH" en om aan al de specifieke wensen tegemoet té 
komen is er de transformatie met "HUM". De vredige boeddha's prefereren 
nektar en offerandes van bloemen, mooie landschappen, heerlijke geuren, 
mooie klanken en dat soort zaken. Men stelt zich voor dat dit alles uit de 
nektardampen van het gekookte lichaam ontspruit. De toornige boeddha's, de 
woeste beschermers en zeker ook de groep van demonen, die de negatieve 
krachten domineren, prefereren echter meer het rauwe soort van offer zoals 
bloed en beenderen. 

De dharmabeschermers worden omgeven door locale goden en geesten, 
die zij onder controle houden. Daaronder verschijnen alle duivels en negatieve 
krachten. Nadat eerst de wens is uitgesproken dat door het offer van de amrita 
aan de hoge gasten verduisteringen van alle wezens mogen verdwijnen, de twee 
accumulaties van verdienste en wijsheid aan iedereen ten goede moge komen, 
en de beoefenaar de zegen mag krijgen om, bevrijdt van alle angst, als een 
heruka (=lett. Ongeklede) te worden, volgt in de Khandro Gadyang een invocatie 
waarin de demonen worden aangemoedigd om toch vooral ook naar het 
feestmaal te komen: 

PHAT 
To the Eight orders of Spirits, both those who have passed beyond the 

world, 
And those who yet belong to the world, 
Such as the hosts of Ehutas and Amanushyas, 
Mischievous Vinayakas and flesh-eating Pisaças, 
I offer this mass of flesh, blood and bones, 
Set out upon an outspread human skin covering the entire great threefold 

universe. 
If I zuere to be selfish and desire it for myself, 
I would not be strong in my practice, and you would be negligent. 
So if you are in haste, then swallow it raw. 
But, if you have leisure, then cook it and eat it piece by piece, 
Leaving nothing behind, not even a single scrap. 3 9 8 

Bij de meeste Tantrische offerrituelen is het gebruikelijk dat er rond de 
mandala van de yidam, waarin men zich visualiseert, een sfeer van protectie 
wordt gedacht. Aan de poorten van de mandala staan de beschermers opgesteld. 
De vrouwelijke zorgen ervoor dat er geen zegeningen van de boeddha's 
weglekken en de mannelijke beschermen tegen interferenties van buitenaf. Zij 
houden de negatieve krachten buiten en onder controle. De demonen en de 
"Acht Klassen" van natuurwezens worden niet in de mandala uitgenodigd om 
aan het offer deel te nemen, maar toch worden ook zij niet vergeten. Aan het 
eind van de beoefening krijgen zij het zogenaamde "restoffer", dat buiten de 
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sacrale plek van de beoefening wordt gebracht. Zoals we hier zien en eerder is 
uitgelegd, worden in de Chö de demonen echter juist expliciet uitgenodigd om 
deel te komen nemen aan de offerande. Men gaat voorbij aan de notie dat er iets 
is dat beschermd zou moeten worden. De Boeddha-natuur kan door de 
boeddha's niet beter gemaakt worden en evenzo door de demonen niet geschaad 
worden: "Nirvana can't make it better, samsara can't make it worse", zegt 
Padmasambhava over de natuur van de geest.399 Door zichzelf volledig over te 
geven en totale kwetsbaarheid te aanvaarden als de naakte werkelijkheid is men, 
als hier überhaupt gesproken zou kunnen worden van een "men" of een "ik", 
als het ware onkwetsbaar, daar er geen ego meer is dat gekwetst kan worden. Ook 
in het Tibetaans Dodenboek, waarin passages staan beschreven dat men de 
ervaring kan hebben in stukken gehakt te worden, wordt gesteld dat men geen 
angst behoeft te hebben voor de verschijningen in het bardo want: 

The Lords of Death are the natural form of emptiness, your own 
confused projections, and you are emptiness, a mental body of 
unconscious tendencies. Emptiness cannot harm emptiness, the 
uncharacterised cannot harm the uncharacterised. External Lords of 
Death, gods, evil spirits, the Bull-headed demon and so on, have no reality 
apart from your own confused projections, so recognise this. At this 
moment recognise everything as the bardo.400 

Het is op deze plaats in het Chö-ritueel, wanneer de gasten opgeroepen 
zijn, dat de kans bestaat dat de fantasie op hol slaat en onverwachte 
verschijningen en gebeurtenissen plaats kunnen vinden. Deze ervaringen 
worden "nyams" genoemd. Wat voor soort ervaringen men in de meditatie ook 
heeft, men dient hier niet gehecht aan te raken. We zagen al eerder in het 
verhaal dat Sogyal Rinpoche vertelde over de sappige lamsbout dat de leraar zijn 
leerling aanraadde nergens op te reageren. De beoefenaar wordt in de Chö 
geconfronteerd met onbewuste hoop en angst en moet hiermee leren omgaan, 
zodat hij onbewogen kan blijven bij het zien van de meest prachtige goden en de 
meest verschrikkelijke monsters. Op deze plaats in de Chö-tekst is er een noot 
waarin staat dat als de chöpa echter nog gehecht is aan de waarde van zijn 
lichaam of zich laat meeslepen door storende gedachten en emoties bij het 
verschijnen van de angstaanjagende visioenen, hij zichzelf moed dient in te 
spreken en zich dient te bedenken dat nu hij zijn lichaam aan de goden en 
demonen heeft geofferd, er niets meer van is overgebleven. Verder dient hij zich 
het onderricht te herinneren dat uiteenzet dat zijn geest zonder fundament is en 
aan geen enkele wortel gehecht. Zelfs de boeddha's hebben haar niet gezien! Op 
deze wijze dient men vertrouwen te cultiveren en nauwkeurig de aard van wat 
verschijnt te onderzoeken. De Khandro Gadyang-tekst vertelt dat materiële 
demonen, zoals roofdieren en brute wilden, voortkomen uit externe condities en 
uit gedachten van gehechtheid en aversie. Immateriële demonen zijn als 
gedachten aan geluk, zorgen, woede en zo verder, en komen voort uit interne 
condities. Vrolijkheid-veroorzakende demonen zijn als ambitieuze gedachten, 
liefde voor genot, trots, en zo meer. Angst-veroorzakende demonen zijn twijfels, 
storende emoties en dat soort dingen. Allen dienen vernietigd te worden met het 
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slaken van de kreet THAT!"401 

Het Witte, Gemengde, Zwarte en Rode Feestoffer 

Met betrekking tot het tijdstip van de beoefening worden er nu vier 
soorten van Chö-offer onderscheiden. Het "Witte Feestoffer", waarbij men de 
essentie van amrita emaneert, dient in de ochtendschemering te worden 
beoefend met als doel het verzamelen van wijsheid en verdiensten. Op het 
middaguur dient het "Gemengde Feestoffer" plaats te vinden. Hierbij projecteert 
men van de nektar van het geofferde lijk wat er ook maar gewenst kan worden, 
zoals parken, tuinen, voedsel, kleding en medicijnen. Dit dient voor het terug 
betalen van karmische schuld en kan opgedragen worden aan datgene waar de 
gelegenheid om vraagt. 

Het "Zwarte Feestoffer" dient plaats te vinden in de avondschemering, 
wanneer het zonlicht plaats maakt voor de schaduwen van de nacht. De yogi 
stelt zich hierbij voor dat al het negatieve karma en de verduisteringen van het 
bewustzijn, die sinds het begin der tijden door de beoefenaar en door anderen 
geaccumuleerd zijn, alswel als alle ziektes die door kwade geesten zijn 
veroorzaakt, zich als zwarte wolken verzamelen, waarna ze door het geofferde 
lichaam worden opgenomen. Dit offer dient met name plaats te vinden 
wanneer iemand ziek is geworden door het contact met de wezens, die zich als 
negatieve krachten manifesteren. Ook al is iemand er uiterlijk niet zo erg aan 
toe, men visualiseert dat alle ziekte in de vorm van pus, bloed en zwarte drek uit 
het lichaam van de patiënt opstijgt en zich transformeert in zwarte wolken. De 
zwarte troep wordt door het geofferde lichaam opgenomen en dit wordt dan 
gegeten door de demonen. Op deze wijze krijgen ze wat ze lekker vinden.402 De 
door hun veroorzaakte ziektes worden zo dus als het ware teruggegeven, 
hetgeen Machig Labdrön "entrusting the sick to the demons" noemde.4 0 3 Op 
deze wijze purificeert men het karma en worden ziektes genezen. De verzadigde 
goden en demonen worden nu tot steenkool, of tot wat zich men maar wensen 
kan, getransformeerd.404 

Ook bij de eerder in hoofdstuk drie besproken Tonglen-oefening kan men 
zijn ego als een steenkoolbolletje in het hart visualiseren. Dit wordt dan door het 
inademen van het lijden verbrand of via het alchemistisch proces 
getransformeerd tot het Wensvervullend Juweel van bodhicitta.405 Zo ook 
vormen in de Chö de tot steenkool gereduceerde goden en demonen het ruwe 
materiaal wat in bodhicitta getransformeerd kan worden. De verwarring en 
begoocheling, die zij representeren, vormt de ruwe grondstof van de wijsheid, 
gelijk de prachtige lotus uit de modder groeit. 

Als vierde variant van het Chö-offer dient men, met als doel het stap voor 
stap bewandelen van het pad der beoefening, s'nachts het "Rode Feestoffer" te 
doen. Hierbij stroopt men, terwijl men zijn spirituele essentie gevisualiseerd 
heeft in de vorm van de Toornige Zwarte Moeder, de huid van het ontaardde 
lichaam en spreidt het uit zodat het gehele universum ermee bedekt wordt. 
Hierop worden het vlees, bloed en de botten van het eigen als lijk beschouwde 
lichaam uitgestald, waarbij men zich bedenkt dat dit lijkt op de etalage van een 
slagerij. Dit Rode Fdest offert men om het grijpen naar een zelf uit te roeien. 406 
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Als kwaad-willende demonen onder controle gebracht dienen te worden, 
stelt men zich voor dat terwijl ze van hun maaltijd genieten, de demonen door 
Tröma bij elkaar worden geveegd en in de huid gerold. Deze wordt vastgebonden 
met slangen en ingewanden, die als touwen dienen. Tröma zw^aait de rol nu 
boven haar hoofd en werpt hem met kracht neer, zodat de pulp van vlees, bloed 
en botten gepurificeerd wordt. Men stelt zich dan voor dat er verschillende 
roofdieren komen, die zich hiermee voeden totdat er niets meer van is 
overgebleven. De beoefenaar dient nu zijn intrinsieke gewaarzijn, 'rigpa', met 
ruimte te vermengen en de staat van gelijkmoedige contemplatie binnen te 
gaan. Als gevolg hiervan zal ontgoocheling met de wereld zeker plaatsvinden 
en de goden en demonen zullen vernietigd worden. De tekst vermeldt dat men 
daarbij gedachten aan de kostbaarheid van wat dan ook dient prijs te geven en in 
plaats daarvan aandachtig te blijven bij de kostbaarheid van het vertrouwen in 
het Ultieme Zicht, de "View". Terwijl men in de Chö doorgaat met oefenen 
dient men zijn ervaringen en de tekens te analyseren. Wanneer men werkelijk 
de geest van de Grote Moeder, Prajnaparamita, de Perfectie van Wijsheid, 
begrepen heeft, is de leer van het doorsnijden volbracht.407 

Het belangrijkste bij de Chö-ceremonie is het oefenen met de visualisatie. 
Wat voor soort paranormale fenomenen zich ook voordoen, men dient ze te 
onderwerpen met het Zicht, dat zonder fouten is en waarin men door de 
spiegelende aanwezigheid van de meester is geïntroduceerd. Als de yogi echter 
over niet zo veel spirituele kracht beschikt en de paranormale verschijnselen 
zich niet voordoen of niet meer willen weggaan, of wanneer de goden en 
demonen te krachtig zijn en niet willen komen of niet meer weg wensen te gaan, 
wordt er in de tekst nog een andere methode aangeraden. Met het slaken van de 
kreet "PHAT!" visualeert men zich in een vlammend skelet van een enorme 
omvang. Het vuur vult het gehele universum. In het bijzonder worden 
hierdoor de woonplaatsen van de goden en demonen vernietigd. Nu moeten ze 
wel tevoorschijn treden, daar ze zich niet langer kunnen verschuilen. Tenslotte 
laat men dan het skelet tesamen met de vlammen oplossen in licht en rust men 
in de leegte. Van deze methode wordt gezegd dat ze zeer effectief is als 
bescherming tegen infectieziektes.408 

Het vernietigen van oud karma 

Door het offer aan de demonen wordt karmische schuld afbetaald. Dit 
geldt ook voor het offer aan de vierde groep van gasten; de wezens van de zes 
werelden (goden, halfgoden of titanen, mensen, dieren, hongerige geesten en 
hellegedrochten). Zij verzamelen zich in gigantische hoeveelheden als stofjes in 
het zonlicht op de grond rond de demonen. Dit wordt het offer uit compassie 
genoemd. Men bedenkt hoe al deze wezens verstrikt zijn in het lijden van 
samsara. In de vele levens die men heeft gehad, is ieder van hen ooit je vader of 
moeder geweest. Ook kan men karmische schuld hebben opgebouwd doordat 
men sommigen van hen onheus bejegend heeft. Men heeft wellicht vroeger van 
hen gestolen of hen vermoord en hun vlees gegeten. Iedereen heeft in de loop 
van vele levens dit soort karmische schuld opgebouwd en het is dan ook niet iets 
waar je je schuldig over hoeft te voelen, maar wat gepurificeerd kan worden. 
Hoe groot en verschrikkelijk de negatieve daden die men begaan heeft ook zijn 
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mogen, ze hebben allen de kwaliteit dat ze gepurificeerd kunnen worden. In zijn 
verklarend onderricht over het Chö-hoofdstuk uit Patrul Rinpoche's Kunzang 
Lama'i Shelung ("The Words of My Perfect Teacher") legt Sogyal Rinpoche uit 
wat er nu precies met het afbetalen van karmische schuld bedoeld wordt: 

When you start doing this practice the real point is repaying your karmic 
debt. In some ways it works a little bit like a Tonglen, but in a different 
way. It's based on two things: the understanding of the nature of mind, of 
shunyata, and compassion. If these two are not there you cannot do Chö. 

It's finishing our old story, our old karma. It's repaying. It's like almost 
visualizing everybody that we harmed, everybody we owe, everybody we 
have hurt, we are inviting them saying; "Okay, now come, feast on me. 
Have your heart's desire". You offer you. In some ways you are 
apologizing to them. You're kind of saying: "Please, use me, eat me." You 
repay your karmic debts. 

It's like going through the passion, but before being able to do Chö, there is 
a sense of non-attachment; kind of a renunciation through realizing for 
example impermanence, and the nature of the shunyata, the nature of 
mind. From that comes a sense of non-attachment, or transcendence. That 
is a kind of realization that one has to begin with before actually even one 
can embark upon the Chö. 

Also you have a realization of compassion, the shunyata. Like Nyoshul 
Khen Rinpoche was saying in the Dzogpachenpo everything is seen in its 
inherent nature, in the primordial purity of the state of shunyata, not just 
the mind. When you realize that, then there also comes a tremendous 
compassion for those who have not realized, including the aspect of 
yourself that has not realized. Then you embark upon the practice of Chö, 
which is in some ways really more executing the View in Action. What 
you realize, you actually bring into your body, you bring into action, you 
translate that into action. 

In future we might develop a wisdom therapy to enter into each situation 
doing a practice of Chö, to cut and resolve those unresolved relationships, 
emotional entanglements. You can cut through, and instead give love. 
Chö could be healing the relationship by offering yourself completely. 
Sometimes holding back and not giving in is a problem. Chö is giving 
wholeheartedly uncondit ional love, uncondit ional compassion, 
unconditional charity. You're giving the most important thing, your body 
and your very being. 

At the same time you realize also there's a kind of humor there. I give 
myself, but I'm not there. I offer myself, but I'm not there. But then again, 
you don't do that kind of a thing as an excuse saying: "Well, I'm not there 
so I can afford to give." It doesn't really matter, because I'm not there. Not 
only is it missing the point, it does not work. 
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It works if you realize in the nature of emptiness, but yet on the relative 
level, there is cause and effect. We have to respect this, we have to go 
through it. This whole practice is a practice of interdependence, of respect 
for cause and effect, repaying our karma, repaying our debts. 

It's more respect for relative cause and effect with a View. When you really 
have the profound understanding you can also act much more cleanly. 
You can resolve relations much more cleanly. Then you can cut through, 
you can communicate, you can say "I'm sorry," you can apologize, you can 
repay them. You can give them. 

When you say offering your body it means there is nothing more precious 
than that you can give. Whatever anybody is really wanting, you give 
them so they are satisfied. In this visualization you consider that all your 
karmic debtors are completely satisfied. It's like all the malice, anger, 
hatred, and the hurt, and so on dissolve. You bring them the peace, and 
the love, so that they gain. This practice is a result of bodhicitta, union of 
wisdom and compassion. The nectar that they receive is the bodhicitta. 
When they partake, it liberates them, not only frees, but quenches their 
hunger and the thirst, which is the lack. 

People can have so many psychological problems. Often we suffer from so 
much lack. It's almost that the lack is a kind of a bliss in a neurotic way. 
Whatever love we may have, we destroy it, because we don't believe it, 
because of the lack, and there is not enough. It's like a hungry ghost, who's 
got belly as huge as a mountain, a mouth like a little needle, and a neck 
like a hair. Therefore you can take very little, and when it goes through, 
also it burns away. It's like first of all you don't really let any love come in. 
When it goes through, you burn away, because you have such a lack. You 
can even frighten people with your lack. 

There are so many things in the context of modern day world that Chö can 
be seen as a powerful way of working with our own kind of demons 
within us. Psychological demons, politically correct demons, moralistic 
demons, puritanic demons, blaming others demons. In the modern 
culture these are the demons. In different cultures there are different 
imageries. American demons, German demons, Dutch demons. If you see 
in this context then it becomes very relevant. You realize that a possibility 
of Chö might even give your mind a space. It gives you hope. 

I want to teach Chö in such a way to destroy the fear of death, and also to 
destroy desire like lust. To have desire is OK, but sometimes there is a very 
dark space that is within ourselves, we need to overcome that. 

The message that is being given, is what we need to let go of is our ego, self 
clinging, self cherishing. These are the demons that we need to cut 
through. Chö is directed at that. What you are cutting is ego clinging, 
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which is callecT'attachment to self". Grasping at self is the root cause of all 
our suffering. If you cut through that, it's the destruction of ego. "Dak 
dzin" is holding onto, grasping at self, which is false in itself. Self and that 
clinging manifests in its most gross forms like conceit, exultation, thinking 
of people in terms of emotions, and taking people that harm you as real. 
Cutting through that is Chö. 

There are many ways to do this practice also. There is this visualization 
that you can do, but also when you realize more the nature of your mind, 
in a more deeper, profound way, there is the absolute Chö. It is more the 
cutting through, the destruction, of the greatest obstacle maker, which is 
ego clinging. That which prevents us from realization. Thereby this Chö 
practice is also the source of the highest accomplishment.409 

In de Chö acht men, net als bij de Tonglen-beoefening van het geven en 
het nemen, zichzelf verantwoordelijk voor het lijden en de frustraties van al de 
wezens in samsara en heeft men de bereidheid hun pijn en ziektes op zich te 
nemen. Opdat het negatieve karma anderen niet zal treffen, biedt men zijn 
lichaam als voedsel aan. Daarbij visualiseert de yogi in het Gemengde Feestoffer 
dat Tröma Nagmo haar schedelnap in de grote schedelpan dompelt en een regen 
van nektar naar de zes werelden strooit. Indien mogelijk kan men zelfs voor 
ieder wezen afzonderlijk een kleine Tröma voorstellen die dit doet als een 
offerdakini in één van de vijf kleuren. Uit de nektar verschijnt dan wat men ook 
maar mag wensen. Blinden krijgen weer ogen, lammen krijgen weer nieuwe 
benen, zieken krijgen hun medicijnen, eenzamen krijgen vrienden en wie goud 
wil, krijgt goud en mocht er een vrachtwagen nodig zijn om dit te kunnen 
vervoeren, dan visualiseert men die er gewoon bij, zei Namkhai Norbu. Op deze 
wijze stelt men zich voor dat de begerige geest van alle karmische schuldeisers 
verzadigd raakt, zodat hun openheid voor de Dharma vergroot wordt.410 Want, 
nu het lichaam is aangeboden, volgt het tweede en meest kostbare offer dat 
voorstelbaar is, het offer van het Dharma-onderricht. 

Het Offer van de Dharma 

Aan het eind van mijn gesprek met Karma Lhundup in Engeland vatte 
hij het belangrijkste van de Chö nog een keer samen. 

K- So the most important thing of Chö practice is, is to practise Four Guests, or to 
invite the four different types of guests for your feast. It is very essential to 
understand, recognise the four different types of demons. 
B- Why is that? 
K- So that each guest, I think one demon is purified. Or in other words in the 
Chö practice the Four Demons are the ones that create obstacles for the Chö 
practice, by creating very dreadful atmosphere. Like when you are doing Chö, 
somebody might actually hit you with a stone. That is called "thogs bead bdud", 
when somebody hits you with a stone, when you are doing Chö. Or somebody 
attacks you, saying this noise... That is called "thogs bcas bdud". And "thogs med 
bdud" is when you feel this lazy, laziness, when you don't feel like doing it. And 
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when you are afraid, when you're doing the Chö. So all the formless kind of 
fears, that is called "thogs med bdud". And then "dga'brod bdud", like I told you, 
comes in the form of beautiful girls, so very attractive things. And the "snyems 
byed kyi bdud" is the grasping on to a self, ego. So these Four Demons are the 
main obstacles to Chö practice, Chö practitioners. And once you get.., once you go 
under the influence, then you cannot even think and visualise the Four Guests 
ha ha ha yah. And once you're not under the influence, you can think and 
visualise. In fact it is equally like with human beings, while my lama Khamtrül 
Rinpoche told me the whole purpose of all this sadhana is to purify our ordinary 
concept of human behavior. Such as, you invite somebody. After you inviting 
somebody, what you do to the person? You ask the person to take a comfortable 
seat. After sitting, it is the same you do in sadhana, after sitting, what you do is, 
you praise the person, it is 'Seven Limb Prayer', saying: "Thank you for coming", 
and things like that. And after that what you're doing is you offer tea, and 

its, and things like that to person. And after that, you may play a little 
music, or turn the television on. Then after a while you gossip, that is the 
mantra. Mantra is to purify the gossip in nature of innocence. And after that you 
are probably tired, so more offering, more tea. Then after that, again you praise 
the person, thank him for coming. Then it's time for person to go home, and 
then you tell them: "Please come again". So the same thing you do in the 
sadhana. And the sadhana is to purify our ordinary concept of daily life, so that 
our daily life becomes sadhana. That is the purpose of sadhana. That is very 
important to understand, otherwise it just becomes ritual ha ha ha 
B- Yes. 

K- This my lama Khamtrül Rinpoche told me personally, because I asked him 
this question. 

B- Sometimes Sogyal Rinpoche also says Chö is very similar to Tonglen? 
K- Tonglen yes, it is probably the ultimate Tonglen. Actually it is the most 
profound Tonglen. Cause you are giving up what is most precious to you ha ha 
ha, you see? What else is there? 
B- Yes. 
K- Not only in the Chö you give your body, but after that, you also teach them 
Dharma. And the most common teaching in Machig Chö, Tröma Chö, and all 
l Chö is (Karma Lhundup begint in het Tibetaans te zingen.) That is "Commit 
not a single unwholesome action", that stanza we teach the demons. That is 
called giving Dharma teaching to the spirits. 
B- The same stanza Sogyal Rinpoche taught? 
K- Yah, yah, yah, yes, yes, same thing. 
B- That's in the Chö? 
K- Yah, yah, that is the most important. Even more important than giving your 
body. First, you give body, and at the end you teach. You give them Dharma 
teaching, and this is the teaching you give: (Karma zingt weer in het Tibetaans), 
"So the Great Buddha said", Buddha Shakyamuni. 
B- So this is "Commit not a single unwholesome action?" 
K- Commit not a single unwholesome action. 
B- "Cultivate a wealth of virtue?" 
K- Yes. 
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B- "Train or tame this mind of ours?" 
K- Tame your mind, and this was taught by Buddha Shakyamuni. 
B- That's like planting the seed? 
K- Yes, so this is common for all Chö practices at the end. And that is considered 
as even more important than giving the body. Yah ha ha ha. So it is called 
"Chöjin", it's giving Dharma. 
B- And when you give body? 
K- When you give body, it is called "Lujin", that's called when giving your body. 
Chöjin is giving Dharma. 
B- So there are two? 
K- Two yes. Then at the end that, also it's very important, in the Chö practice you 
raise your consciousness, so it can shorten to one's life. So at the end you do 
mantra of long-life Buddha "OM AMARANI JIWANTIYE SVAHA, OM 
AMARANI JIWANTIYE SVAHA". Then you do a little bit of prayer dedicating 
the merit. Because through the power of accumulation of this merit due to 
giving your body, then you say: "May all people become young, may dead people 
become alive, may all the sick people cure their sickness. Then you say may all 
the male become Chenrezig. May all the female become Jetsün Drölma". That is 
the prayer at the end hi hi hi. So it is a complete Chö. 
B- Good. 
K- Good ha ha ha. 

Naast het offer van het lichaam, is er dus ook het offer van de Dharma in 
de Chö. "Erst kommt das Fressen, und dann die Moral", zei Brecht al en de 
chöpa's lijken dit te weten. De Boeddhistische moraal is er echter niet een van 
goed versus slecht, maar van het gebruik maken van vaardige middelen of 
compassie versus het handelen uit onwetendheid. Als men ziet dat iemand uit 
onwetendheid handelt, dan nodigt dit uit tot het voelen van mededogen en de 
grootste daad van mededogen is het onderricht van de Dharma. Als iemand de 
karmische consequenties van zijn slechte daden zou kunnen overzien, dan zou 
hij hier wel mee ophouden. Kortzichtigheid en verduisteringen van geest 
belemmeren hem echter. Inzicht in de natuur van de geest en de karmische 
wetten van oorzaak en gevolg zijn nodig om niet alleen aan 
symptoombestrijding te doen, maar om de onwetendheid bij de wortel aan te 
pakken en er zorg voor te dragen dat er ook in de toekomst geen verdere karma
accumulatie plaats vindt. Met name het onderricht in de relatieve en absolute 
bodhicitta wordt gezien als het panacea tegen alle kwalen. Absolute bodhicitta is 
het verblijven in de natuur van de geest. Relatieve bodhicitta bestaat uit het 
aspiratienivo (Onmetelijke Liefde, Compassie, Vreugde en Gelijkmoedigheid) en 
het actienivo uit de Paramita's (Geven, Discipline, Geduld, Enthousiaste 
Volharding, Concentratie en Wijsheid). Niet al de tot het feestmaal 
uitgenodigde wezens zijn echter in de Dharma geïnteresseerd. Op dezelfde wijze 
als waarmee men een plaatje opzet als men gasten te dineren heeft uitgenodigd, 
vindt hier in de Chö het offer van de Dharma plaats, terwijl de gasten zich te 
goed doen aan het geofferde lichaam. In het offer van de Dharma zoals Karma 
Lhundup dat zong, vinden we de essentie van het hele Boeddhistische pad van 
de drie yanas, zoals Sogyal Rinpoche uitlegde.411 In de volgende woorden van 
Shakyamuni Boeddha uit een Soetra, die hiertoe in de door Namkhai Norbu 
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ontwikkelde Chö worden gebruikt, wordt de essentie van de Dharma weer op 
andere wijze uiteengezet: 

AU existence is like a reflection; 
Clear and pure, it is unpolluted; 
It is indefinable and inexpressable; 
Always arising from causes and actions; 
In essence non-dual and non-abiding; 
Just so, should all existence be understood. 4 I 2 

De metafoor van de spiegel verwijst in één zin naar de relatie tussen het 
absolute en het relatieve. Wat voor soort verschijningen zich als gevolg van het 
afhankelijk ontstaan van de keten van oorzaak en gevolg zich ook in de spiegel 
van de absolute geest reflecteren, de spiegel zelf blijft hierdoor onaangetast. Wat 
men in het verleden ook gedaan moge hebben, in essentie blijft men 
01 Liesmet.413 

Het geven van het Dharma-onderricht wordt als de meest kostbare gift 
gezien, omdat dit de lijdende wezens uit samsara helpt op hun weg naar 
bevrijding en uiteindelijk leidt tot realisatie van de verlichte aard, dat de essentie 
is van ieder voelend wezen. In de Chö-visualisatie stelt men zich nu voor dat 
door dit offer van de Dharma er een positief zaadje bij deze wezens wordt 
geplant. Als blijk van de totale purificatie die hierdoor heeft plaatsgevonden 
worden alle wezens uit hun gevangenschap bevrijd en tot het nivo een boeddha 
of bodhisattva verheven. Heel samsara wordt geledigd (zij het slechts voor een 
moment). Alle mannelijke wezens manifesteren zich nu als Avalokiteshvara's 
ei alle vrouwelijke wezens als Tara's. We kunnen hier een overeenkomst zien 
met de oorsprongsmythè van het Tibetaanse volk, waarin wordt verhaald hoe de 
Tibetanen afstammen van een aap (een gebruikelijk symbool voor ego in het 
Boeddhisme) en een mensenvleesetende Rotsdemones. Zoals Padmasambhava 
echter bij zijn afscheid van Tibet onthulde, was de aap in werkelijkheid 
Avalokiteshvara en de Rotsdemones Tara. Voor één moment is nu al het karma 
van alle wezens gezuiverd. Het werk van de bodhisattva is gedaan en men laat 
vervolgens de gehele visualisatie van de Chö-ceremonie weer oplossen. 

C losfase van de visualisatie 

PHAT 
The guests above (Root and Lineage) Lamas and Yidams, by our offering 

are pleased, 
Whereby merit and wisdom are accumulated 

and ordinary and supreme siddhis attained. 
(Also by offering to the Dakinis and Protectors, defilements and obstacles 
are removed, and all good wishes and activity enhanced.) 

The guests below, belonging to Samsara, by our offering are satisfied; 
karmic debts are repaid. 

In particular, by satisfying malicious and negative forces, 
All illnesses, destructive influences and obstacles are pacified, 

'dissolving into All-Pervading Space; 
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Harmful circumstances and clinging to self are exploded. 
Finally offering, offerer and guests - all 
Dissolve into the nature of Dzogpachenpo, the great simplicity AH. 4 I 4 

Hoewel de term exorcisme meestal refereert aan het uitdrijven van 
geesten bij anderen, heeft het in de Chö ook de betekenis van het uitdrijven van 
het egoïsme bij de beoefenaar zelf. Door het offer vindt een verzoening plaats. 
Obstakels voor de Dharma worden verwijderd en men sluit vriendschap met 
ongunstige omstandigheden. Het grijpen naar een zelf wordt geatomiseerd in de 
vijf groepen van skandha's, die wederzijds afhankelijk zijn en niet inherent 
bestaan, waarna deze exploderen en oplossen in de Al-Doordringende Ruimte 
van Zoheid. Uiteindelijk realiseert de yogi zich dat het offer van de amrita, de 
offeraar en degenen aan wie geofferd wordt, - de boeddha's, lama's van de 
transmissielijn, yidams, dakini's, beschermers, voelende wezens en karmische 
schuldeisers -, niet meer zijn dan een illusie, een spel. In de natuur van de geest, 
die nooit geboren is, onbewerkt en onophoudelijk, is alles perfect. Men verblijft 
in deze ongefabriceerde staat van Rigpa door te eindigen met "AH"; de oerklank, 
die aan het spreken vooraf gaat en de Grote Eenvoud evoceert. Er wordt ook wel 
gezegd dat "AH" de essentie van de Prajnaparamita is. Het hele Chö-ritueel 
werkt toe naar dit moment; de absolute Chö. Wanneer gewone gedachten weer 
verschijnen, draagt men de verdiensten van het offer op. 

Toewijding van verdiensten 

AH 
Becoming self-liberated from accumulating notions of virtue and vice, 
Not even imagining an indication of hope and fear, 
Yet in accordance with the inexorable working of 

Interdependent Origination on the side of appearance, 
May my stream of accumulated merit be dedicated in the pollutionless 

Dharmadhatu. 4 1 5 

Het is het gebruik in het Tibetaans-Boeddhisme om na afloop van de 
beoefening de hierdoor vergaarde verdiensten op te dragen aan het heil van alle 
voelende wezens. Dat gebeurt hier ook, maar dan vanuit een meer absolute 
zienswijze waarbij de beoefenaar zich realiseert dat referenties aan heil of onheil 
gebaseerd zijn op een dualistisch begrippenkader dat geen uiteindelijke 
werkelijkheidswaarde heeft, maar juist de samsarische cyclus in stand houdt. Op 
een relatief nivo blijft er echter sprake van het verschijnen van hoop en angst, 
heil en onheil en daarom worden de relatieve verdiensten als zijnde een evident 
aspekt van de beoefening opgedragen aan de realisatie van het absolute, waarbij 
er geen sprake meer is van werkelijke verdiensten. Het uiteindelijke doel van 
de beoefening is op het begrip van dit inzicht gericht.416 

Na deze toewijding van het offer volgen in de Khandro Gadyang-tekst nog 
enkele gebeden ter inspiratie en het verder opdragen van de beoefening. De 
beoefenaar spreekt de wens uit dat op een relatief nivo door het offer van het 
lichaam alle karmische schuld moge zijn afbetaald, niet alleen van zichzelf maar 
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ook van alle voor het offer uitgenodigde wezens, opdat de geestesstroom van al 
deze goden, demonen en voelende wezens niet verstrikt moge zijn in egoïsme 
en het misleidende geloof in het zelfstandig bestaan van een "ik", maar 
doordrenkt moge zijn van liefde en compassie. Verder wenst de beoefenaar dat 
als hij eenmaal zijn doel van verlichting bereikt heeft, al deze wezens herboren 
mogen worden als zijn leerlingen op het pad naar verlichting, opdat ook zij 
eenmaal in de gelegenheid zullen zijn hun lichaam/ego te offeren. 4 I 7 

Met de wetenschap dat al deze wezens slechts projecties zijn en dat 
leerlingen hun leraar dienen, zien we hier in verkapte vorm de wens 
uitgesproken worden dat op het innerlijke nivo gedachten, emoties en projecties 
niet de beoefenaar beheersen en verduisteren, maar dat zijn vermogen tot 
voelen, denken, projecteren en waarnemen zijn verlichting en die van alle 
wezens ten dienste staat. Hierbij lijkt ook gerefereerd te worden aan een bekend 
verhaal over één van de vorige incarnaties van Shakyamuni Boeddha, dat ook 
een inspiratiebron van de Chö vormt. 

In deze legende was de Boeddha geboren als de jongste prins van drie 
broers, genaamd Mahadeva. Op een gezamelijke wandeling zag hij een tijgerin 
met vier welpen. De moeder was totaal uitgeput en dreigde te sterven, zodat ook 
het leven van de welpen in gevaar was. Door compassie bewogen ging de kleine 
prins s'avonds in zijn eentje terug naar de plaats van het drama om zijn eigen 
lichaam als voer aan de tijgerin aan te bieden. Deze was echter zo krachteloos dat 
ze hem niet eens meer kon opeten. Daarop pakte de prins een scherpe steen en 
sneedt zijn huid open. Hij liet het bloed in de mond van de tijgerin lopen, 
waardoor ze haar krachten hervond en hem verder geheel verslond. De 
karmische connectie die tussen de tijgers en de toekomstige Boeddha door dit 
gebeuren tot stand kwam, was zo sterk dat, tijdens het leven van de Boeddha als 
Siddharta Gautama, waarin hij de uiteindelijke verlichting bereikte, de vijf 
tijgers herboren werden als de vijf discipelen aan wie de net verlichte Boeddha 
zijn eerste uiteenzetting van de Dharma gaf in het Hertenpark van Benares.418 

Opvallend is dat dit dezelfde vijf zijn als degenen die hem vlak voor zijn 
verlichting in Bodh-Gaya in de steek hadden gelaten, omdat hij wat rijst had 
aangenomen. Siddharta Gautama bemerkte dat hij zich door wat te eten beter 
kon concentreren en heeft al te strenge ascese verder afgewezen en de 
"Middenweg" geproclameerd. Men zegt ook wel dat alleen bijna-gerealiseerde of 
verlichte wezens in staat zijn om hun lichaam daadwerkelijk te offeren. In de 
Chö offert men daarom ook zijn lichaam met de geest. Het probleem der 
gehechtheid is zoals gezegd immers een aspekt van de geest en niet van het 
lichaam. Dit vinden van het juiste midden als resultaat van de beoefening komt 
ook tot uitdrukking in het slotgebed van de Khandro Gadyang: 

May I realize the experience of the Dharmakaya 
wherein the sorrow of Samsara and the bliss of Nirvana are of an equal 
flavor. 

Becoming victorious in every direction 
may I secure the welfare of all beings with whom I am karmically linked; 

And having ultimately realized this task, 
may I attain the glorious Rainbow Body. 4 1 9 
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De uiteindelijke wens van de Dzogchenyogi is het opgaan in het 
regenbooglichaam ('Jalü phowa chenpo'). Bij dit verschijnsel, waarvan Yeshe 
Dorje Rinpoche vertelde dat het bij zijn leraar Kogyon Rinpoche heeft 
plaatsgevonden, lost het lichaam van buitengewoon gerealiseerde spirituele 
beoefenaars zich bij het stervensproces op in de essentie van zijn elementen, 
licht.420 Er wordt verteld dat in zo'n geval het lichaam van de overledene totaal 
is verdwenen op de restanten van haren en nagels, de dode delen van het 
lichaam, na.421 

Na de laatste recitatie dient de beoefenaar te verblijven in de schittering 
van het Zicht; volkomen aanwezig in het hier en nu, gevuld met de nektar van 
compassie. Zowel in de Khandro Gadyang als in de Chö-versie uit de 
Gelugpatraditie wordt aangeraden om nu de Tonglen-beoefening van het geven 
en het nemen via het medium van de ademhaling te doen. Hierbij visualiseert 
men hoe de goden en demonen het eigen geluk krijgen en accepteren, en hoe 
men hun lijden en zorgen ontvangt. Men purificeert hen allen met het geschenk 
van de Dharma: 

That all Dharmas come forth from causes has been taught by the 
Tathagata, 

And their cessation also; this is the doctrine of the Great Ascetic. 
Abstaining from what is wrong; practicing what is virtuous; 
Keeping the mind pure; this is the doctrine of all the Buddhas, 
By virtue of these benedictions, 

may all those beings who have not yet attained liberation, 
Be permeated with the essence of compassion and loving kindness, 

and swiftly attain Enlightenment. 
May all beings with whom I am linked or obstructed, whether for good or 

bad, 
Become established by me upon the path toward liberation". 4 2 2 

Samenvatting van enkele hoofdpunten 

- In dit hoofdstuk heb ik aan de hand van een traditionele tekst en commentaren 
van ondermeer Sogyal Rinpoche en Karma Lhundup laten zien hoe de Chö 
uitgevoerd dient te worden. 

- De "Khandro Gadyang" is een tekst van Longchenpa, die door Jikmé Lingpa uit 
terma is gehaald. 

- Na de aanhef en de dans der vijf richtingen doorloopt men vier van de vijf 
voorbereidende oefeningen voordat men met het centrale gedeelte, het offer van 
het lichaam, begint. 

- Hiertoe schiet de yogi zijn bewustzijn vanuit het hart door de kruin van het 
hoofd om zich te manifesteren als Tröma, de Toornige Zwarte Moeder. Zij hakt 
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het als lijk beschouwde lichaam in stukken dat in de nu als ketel dienende 
hersenpan wordt gekookt, en gezuiverd, vermeerderd en getransformeerd door 
de recitatie van de mantrische lettergrepen OM AH HUM. 

- De gasten voor het offerfeest worden uitgenodigd door op de kangling te blazen 
en zaadlettergrepen te vocalizeren. 

- Er zijn vier groepen van gasten en vier vormen van het feestoffer, die op 
verschillende tijdstippen beoefend dienen te worden. 

- Door de lama's wordt verondersteld dat het doorsnijden van de gehechtheid en 
het afbetalen van karmische schuld middels dit offer van het lichaam in het 
Chö-ritueel een geneeskrachtig effect op de beoefenaar kan hebben. 

- Terwijl de gasten zich te goed doen, wordt hen tevens het offer van de Dharma 
aangeboden, het meest kostbare offer. Hierdoor wordt een positief zaadje in hun 
gt ïstesstroom geplant, dat vroeg of laat tot ontwikkeling zal komen. 

- Aan het einde van de beoefening stelt men zich voor dat alle levende wezens, 
die van de maaltijd genoten hebben, voor één moment van al hun karma zijn 
verlost en de wereld met een Pure Visie waarnemen, waarbij alle wezens zich 
manifesteren als de boeddha's die ze in essentie zijn. 

Tenslotte draagt men de eventuele verdiensten van de rituele beoefening op 
aan het heil van alle voelende wezens. 

i het volgende hoofdstuk wil ik weer de draad van mijn veldwerk in India 
oppikken waar ik was gebleven na het eerste gesprek over de kangling met 
Karma Lhundup. Dan zal ik beschrijven hoe de ngakpa's in Dharamsala in een 
concrete situatie ingeschakeld werden om een variant van de Chö-ceremonie te 
komen houden. 
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