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Verklarende tekst bij het kleuren-katern 

Bladl 

De puzzel van de kangling. Overzicht van de foto's die ik aan Karma 
Lhundup liet zien van mijn in Nepal gekochte kangling (Zie hoofdstuk 1 en 
4). Duidelijk zichtbaar zijn de gravures van dansende yogi's, bergen, een lotus, 
een parasol, het met kikkervel versterkte kniegewricht en de om bloed te 
suggereren roodgeverfde binnenkant. De middelste foto toont het met 
bijenwas gevormde mondstuk. 

Blad 2 

Rechtsboven: 

Linksboven: 

Rechtsmidden: 

Linksonder 

Rechtsonder: 

Top van de tempel van het klooster Zilnon Kagyeling in 
Dharamsala aan de voeten van de Himalaya. (Zie 
hoofdstuk 4 en 9) Midden op het dak boven de ingang van 
de tempel kunnen we zoals gebruikelijk bij Tibetaans 
Boeddhistische tempels het achtspakige Wiel van de Leer 
zien omgeven door twee herten. Dit verwijst naar 
Boeddha Shakyamuni's Eerste Draai van het Wiel van de 
Leer in het Hertenpark van Benares. (Zie hoofdstuk 3) 

Uitzicht vanuit de ingang van de tempel. Gebedsvlaggen 
wapperen in de wind. Op een muurtje staan de resten van 
het verbranden van namen van zieken en overledenen 
tijdens de net gehouden Dur-ceremonie. (Zie hoofdstuk 9) 

Het klooster Zilnon Kagyeling in 1991. Linksboven is de 
nieuwe aanbouw. Daaronder zijn twee verdiepingen met 
kloostercellen voor de ngakpa's, waaronder die van 
Karma Lhundup. (Zie hoofdstuk 4 en 9) Rechts is de 
tempel. Uiterst rechts is een stukje van het huis van 
Yeshe Dorje Rinpoche zichtbaar. (Zie hoofdstuk 9) 

Yeshe Dorje Rinpoche zit tijdens een lang leven-
ceremonie in the tempel van het klooster voor het 
centrale beeld van Padmasambhava. Yeshe Dorje draagt 
voor deze gelegenheid de ceremoniële lotus-hoed van 
Padmasambhava. Op zijn schoot ligt een berg kata's die 
juist door de aanwezigen aan hem zijn aangeboden. 

Het beeld van guru Padmasambhava in de tempel van het 
Zilnon Kagyelingklooster. Karakteristiek zijn zijn wijd-
opengesperde ogen, de gierenveer op zijn lotushoed, de 
vajra in zijn rechterhand, khatvanga tegen zijn 
linkerschouder en zijn vooruitgeschoven rechtervoet (Zie 
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hoofdstuk 3). De schedelnap in zijn linkerhand is hier 
niet goed zichtbaar vanwege de reflectie van het flitstlicht. 
Voor het beeld staan offerandes opgesteld zoals bloemen, 
boterlampen en een gekleurd botersculptuur. 

Blad 3 

Linksboven: 

Rechtsboven: 

.echtsmidden: 

'vechtsonder: 

Een traditionele thanka van Machig Labdrön. (Zie 
hoofdstuk 6) Ze is naakt, wit, als een zestienjarig meisje in 
de bloei van haar jeugd, dansend op een lotus met 
damaroe en bel in haar handen. Zoals gebruikelijk op 
thanka's zijn boven haar hoofd de meesters en boeddha's 
van de overdrachtslijn afgebeeld. Boeddha Shakyamuni is 
boven haar hoofd met daarboven de moedergodin 
Prajnaparamita. Linksboven is Phadampa Sangye te zien 
met de haarknot van een yogi, meditatieband, damaroe en 
blazend op een kangling (vergelijk met voorpagina). 
Rechtsboven danst Vajrayogini met vajrames en 
schedelnap in haar handen. Zoals gebruikelijk staan de 
beschermers onderaan afgebeeld. In dit geval zijn het er 
drie. De middelste gaat in tijgervel gekleed. Hij vertrapt 
een lijk (ego) en zwaait er met één in zijn rechterhand. 
In zijn linkerhand houdt hij een dijbeentrompet. 
Vergelijk deze thanka met blad 6. 

Thanka van de mandala van Tröma Nagmo. (Zie blad 4) 

Yeshe Dorje Rinpoche in actie tijdens het weermaken in 
Dharamsala. (Zie hoofdstuk 5) Hij richt zijn kangling op 
de wolken. Het mondstuk van de kangling is van zilver. 
Het kniegewricht is met leer omspannen en met zilver 
afgezet. Aan de kop van de kangling hangt een zweep om 
de demonen mee te temmen. In zijn hand houdt Yeshe 
Dorje Rinpoche verder een mala om mantra's mee te 
tellen. Om zijn schouders hangt de karakteristieke wit-
rode ngakpa sjaal. Op de kruin van zijn hoofd is de 
tagdröl, een zilveren koker met de mandala en mantra's 
van de honderd vredige en toornige boeddha's die 
verschijnen na het sterven in het Bardo van Dharmata, 
goed zichtbaar. (Zie hoofdstuk 3 en 7) 

Tijdens een bezoek aan Nederland in september 1994 laat 
ik Namkhai Norbu Rinpoche mijn kangling zien. Op de 
foto is te zien hoe hij aandachtig de gravures op het bot 
bestudeert. Na de klank gecontroleerd te hebben door met 
het mondstuk een paar keer op de vlakke handpalm te 
slaan, concludeerde hij dat het een goede kangling was en 
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gaf hij mij autorisatie deze te gebruiken bij de Chö-
beoefening. 

Linksonder: De Dzogchenmeester Sogyal Rinpoche in meditatie 
tijdens onderricht in Lerab Ling in Zuid-Frankrijk in 1995. 
Hij heeft de karakteristieke ngakpasjaal om zijn 
linkerschouder gedrapeerd. 

Blad 4 

Drie detailopnamen van de mandala van Tröma Nagmo, die in zijn geheel 
rechtsboven op blad 3 te zien is. De Toornige Zwarte Moeder verblijft in haar 
paleis van Grote Gelukzaligheid in de ruimte van het ongeboren 
Dharmadhatu in het centrum van de mandala. Ze draagt vajrames en 
schedelnap in haar handen. Vanuit haar wijsheid manifesteert ze als vaardige 
middelen de dakini's van de vier windstreken. De witte Vajradakini in het 
oosten transformeert middels onmetelijke liefde agressie in spiegelende 
wijsheid. De gele Ratnadakini in het zuiden transformeert middels 
onmetelijke compassie trots in de wijsheid der gelijkheid. De rode 
Padmadakini in het westen transformeert middels onmetelijke vreugde 
begeerte in onderscheidende wijsheid. De groene Karmadakini in het 
noorden transformeert middels onmetelijke gelijkmoedigheid jaloezie in de 
wijsheid van het al-vervullende handelen. In het centrum transformeert de 
zwarte/donkerblauwe Tröma Nagmo middels bodhicitta onwetendheid in de 
al-omvattende wijsheid van het Dharmadhatu. (Zie de Dans der Vijf 
Richtingen in hoofdstuk 8, de invokatie van de Shedur-ceremonie in 
hoofdstuk 9 en het Supplement) Het mandalapaleis is omgeven door een 
beschermende ring van vajra's en een cirkel van vlammen. Binnen de 
buitenste cirkel van vajra's is de hele mandala omgeven met 
crematiegronden. (een loupe biedt hier uitkomst) Op de acht hoeken zijn 
stoepa's te vinden, waar een yogi Chö beoefent. 

Zoals bij de meeste thanka's is de centrale afbeelding geplaatst in een zeer 
open en ruimtelijk landschap (zie rechtsboven blad 3). We vinden hierin een 
verwijzing naar de gedachte dat de leegte waaruit de visualisatie en dus ook 
de schildering uit voortkomen en naar terugkeren geen vacuüm is, maar vol 
potentie. In de beoefening visualiseert de yogi het oosten altijd voor zich. In 
thanka's wordt daarom het oosten, zoals we ook hier kunnen zien, onder 
afgebeeld, want de gehele mandala wordt gezien vanuit het perspectief van de 
beoefenaar die zich in de vorm van de centrale boeddhavorm heeft 
gevisualiseerd. (Zie hoofdstuk 3) Het beschilderde deel van de thanka wordt 
dan ook 'melong' genoemd, 'spiegel'. Dit gaat zover dat wanneer een lama 
over links van het altaar spreekt, hij iets bedoelt dat voor het perspectief van 
iemand die naar het altaar kijkt er rechts van is. 
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Blad 5 

Thanka van Machig Tröma Nagmo, de Toornige Zwarte Moeder. (Zie 
hoofdstuk 8) Ze is omgeven door een zee van vlammen. Ze danst op een lijk 
en draagt de gebruikelijke grafplaatssieraden, zoals een ketting van schedels of 
vers afgehakte hoofden, mensenhuid en beenornamenten. Haar tiara van vijf 
schedels wijst op de vergankelijkheid van de vijf skandha's. (Zie hoofdstuk 3) 
In haar arm heeft ze een staf, die de guru verbeeldt. Haar haren staan recht 
overeind en uit haar hoofd steekt een varkenskop (Vajravarahi). In haar 
rechterhand houdt ze een vajrames dat het zicht van shunyata symboliseert 
en de demon der conflikterende emoties doorsnijdt. In haar linkerhand 
draagt ze een schedel met het bloed van ego. Op de thanka, waarvan op deze 
foto slechts een detail te zien is, staat Tröma Nagmo op een bodem van twee 
in elkaar snijdende rode driehoeken en vormt ze het centrum van de 
mandala waarbij ze wordt omgeven door een hele entourage van boeddha's 
en dakini's. 

Blad 6 

Thanka van Machig Labdrön. Wanneer we deze rolschildering vergelijken 
met die linksboven op blad 3 valt onmiddellijk de grote overeenkomst op. 
Miet alleen de danshouding met damaroe en vajrabel en het met een 
stralend aura omgeven naakte witte lichaam van Machig Labdrön zijn 
hetzelfde. Ook vinden we Phadampa Sangye weer linksboven op een 
kangling blazend, Vajrayogini rechtsboven, Shakyamuni Boeddha boven 
haar hoofd met dezelfde twee meesters van de overdrachtslijn aan 
weerszijden van hem. De overdrachtslijn van Boeddha's is op de thanka van 
blad 6 iets uitgebreider. Niet alle figuren zijn voor mij herkenbaar. Boven het 
hoofd van Shakyamuni Boeddha vinden we Avalokiteshvara, met 
daarboven de vijf Dhyani-Boeddha's en daarboven de Vajradhara als 
belichaming van het Dharmakaya. Yum Chenmo (Prajnaparamita) vinden 
we terug linksboven in de hoek, en een Groene Tara is rechtsboven geplaatst. 
Wederom staan dezelfde drie beschermers onderaan afgebeeld. Bij de stam 
van de veelkleurige lotus staan de offerandes opgesteld. Op de thanka van 
blad 6 zien we zoals wel vaker op thanka's te zien is een groepje pelgrims 
staan die devotioneel offerandes aanbieden. Mogelijk betreft het hier de 
sponsors en opdrachtgevers van de thanka. 

Een vergelijking tussen de twee thanka's laat zien dat, hoewel er kleine 
verschillen mogelijk zijn, een thanka van Machig Labdrön altijd aan een 
aantal elementen dient te voldoen. Thanka's dienen als hulpmiddel bij de 
visualisatie en als herinneraar aan de Pure Visie van het Vajrayana. (Zie 
hoofdstuk 3) Het schilderen ervan is dan ook aan strikte regels gebonden. Het 
neemt vaak vele maanden in beslag en is een meditatie in zichzelf. In een 
niet ongebruikelijke variant op de hier afgebeelde thanka's danst een op 
dezelfde wijze geschilderde witte naakte Machig Labdrön met damaroe en bel 
in een regen van bloemen. 
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Blad 7 

Rechtsmidden: 

Rechtsonder: 

Rechtsboven: 

Linksboven: 

Linksonder: 

De kangling met de gravures en het kikkervel, die ik in 
Nepal gekocht heb. (Zie hoofdstuk 1) 

Yeshe Dorje Rinpoche tijdens een "lang-levenceremonie" 
in de Nyingma tempel in Dharamsala. Op de kruin van 
zijn hoofd draagt hij een tagdröl, de voor ngakpa's 
karakteristieke zilveren koker met mantra's in het haar. 
Rechts van hem een foto van zijn leraar Dudjom 
Rinpoche (afb. 5). 

Het geïmproviseerde altaar van de Dur-ceremonie met 
vele roodgekleurde torma's in het hotel in Dharamsala. 
(Zie hoofdstuk 9) Torma's worden van deeg gemaakt en 
soms beschilderd met gekleurde boter. Op het midden van 
de tafel is het bolletje van het vijfkleurige door maagden 
geknoopte touw zichtbaar. 

Een statief waar tijdens de Shedur de symbolische 
weergave van het Chö-offer op werd gezet. Ook zijn twee 
gyalings zichtbaar. (Zie hoofdstuk 9) Op de grond ligt een 
tijgervel en een pakje Tibetaanse wierookstaafjes. 

De wapens die tijdens de Shedur aan de aanwezigen 
werden uitgedeeld om de demonen te verdrijven. (Zie 
hoofdstuk 9) 

Blad 8 

Linksboven: 

Linksonder: 

Rechtsonder: 

De zak met het hoofd van een toornige boeddha waarmee 
alle aanwezigen tijdens de Dur-ceremonie geslagen 
werden en waarmee de demonen gevangen worden. (Zie 
hoofdstuk 9) 

Yeshe Dorje Rinpoche concentreert zich voor de 
uitdrijving. Voor hem staat het offeraltaar op drie 
schedels met daarop het deegpoppetje. (Zie hoofdstuk 9) 

Het driehoekige offeraltaar met daarop het rode 
vastgebonden poppetje van deeg, dat het ego 
representeert. (Zie hoofdstuk 9) Op het zwarte kleed is een 
zeldzaam teken van drie halve vajra's geschilderd. 
Rechtsboven is een vajra en bel zichtbaar. 

Rechtsmidden: Karma Lhundup houdt even pauze tijdens de Shedur-
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ceremonie. Op zijn schoot liggen zijn damaroe en 
kangling. (Zie hoofdstuk 9) 

Rechtsboven: De Tibetaanse tekst van de Shedur/Chö met daarbij de 
vajrabel en kangling van Karma Lhundup. (Zie hoofdstuk 
9) Handgeschreven aantekeningen staan bij de tekst 
geschreven. 

lad 9 

Linksmidden: 

i inksboven: 

inksonder: 

Het tekenen van de mandala voor het vuuroffer op het 
dak van het hotel. Aan de linkerkant naast de kom ligt 
het voorbeeld. (Zie hoofdstuk 9) In het centrum is een 
lotus met vier bladen in de kern van twee elkaar 
snijdende driehoeken. In de vier hoeken buiten de 
buitenste cirkel zijn vajramessen getekend. 

De ngakpa's zingen en spelen damaroe en bel. Yeshe Dorje 
Rinpoche zit op de troon met naast hem de vader van het 
overleden kindje, die wacht op het teken totdat hij het op 
de mandala gestapelde hout kan aansteken. (Zie 
hoofdstuk 9) 

Yeshe Dorje Rinpoche gooit het deegpoppetje in het vuur. 
Voor in beeld staan offergaven opgesteld, die uiteindelijk 
ook allemaal in het vuur geworpen zouden worden. (Zie 
hoofdstuk 9) De ngakpa's dragen ceremoniële hoeden. 
Tweede van rechts is Karma Lhundup. Tweede van links 
achter het vuur zit de umtze. 

f echtsboven & 
rechtsonder: De demonenbegrafenis voor de deur van het hotel. Het 

driehoekige demonengraf is rechtsboven goed te 
herkennen. Yeshe Dorje Rinpoche zit in de deur van het 
hotel en is daarom op deze foto's niet te zien. De ngakpa's 
bespelen damaroe en bel tijdens het zingen. Sommigen 
hebben een kangling in hun handen. (Zie hoofdstuk 9) 

lad 10 

arma Lhundup doet de Chö bij mij thuis in Amsterdam. (Zie hoofdstuk 9) 
Hij zingt, drumt, belt, blaast en zegt zijn gebeden. Linksonder de kangling uit 
! hutan die hij mij gaf. Rechtsonder Karma Lhundup met de auteur na afloop 

m de Chö-feesten. 
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