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Glossarium van Boeddhistische Termen en Personenregister 

Skrt = Sanskriet 
Tib = Tibetaans 

Abhidharma 
Een van de drie verzamelingen (Tripitaka) van teksten, waarin het onderricht 
van de Boeddha na zijn overlijden is ingedeeld. Het vormt het fundament voor 
Boeddhistische psychologie en logica. Het beschrijft het universum, 
verschillende soorten wezens, de stappen op weg naar verlichting, weerlegt 
foutieve zienswijzen, etc. 

Acht Klassen 
Verzamelnaam voor diverse groepen samsarische wezens: Deva's, Yama's, 
Mamo's, Rudra's, Dza, Gyalpo, Yaksha's en Naga's. Deze groepen worden vaak 
ook weer onderverdeeld in subgroepen. 

Acht wereldse/ samsarische dharma's 
Acht drijfveren voor gedrag die de mens gevangen houden in samsara. Tesamen 
vormen ze vier varianten op de polen gehechtheid en aversie. Hoop op geluk en 
angst voor lijden, hoop op roem en angst voor onbetekenendheid, hoop op lof 
en angst voor blaam, en hoop op winst en angst voor verlies. 

'Action' dakini 
Groene dakini van de Karma-familie. Zie Supplement. 

Adi Boeddha 
De oerboeddha, ook wel de zesde dhyani-boeddha genoemd, waaruit de vijf 
dhyani-boeddha's voortkomen. Terwijl de dhyani-boeddha's op het 
sambhogakayanivo verschijnen, symboliseert de Adi Boeddha het dharmakaya. 

Aksobya-Vajrasattva 
Dhyani Boeddha van de Vajra-familie. Wordt in het Tibetaans Dodenboek als de 
zuivere vorm van de Vorm skandha beschreven. Zie Supplement. 

Ambedkar 
Stond aan de basis van de herintrede van het Boeddhisme in India. Zijn 
beweging had in de jaren vijftig van deze eeuw zo'n vijf miljoen volgelingen. 

Amitabha 
(Skrt) Öpame (Tib) "Onmetelijk Licht". Dhyani-boeddha van de Padma-familie. 
Wordt in het Tibetaans Dodenboek beschreven als de zuivere vorm van de 
Perceptie skandha. In het Tibetaans Boeddhisme speelt het Westelijk Paradijs 
van Amitabha een belangrijke rol bij de phowa beoefening. Zie Supplement. 

Amogha-Siddhi 
Dhyani-boeddha van de Karma-familie. Wordt in het Tibetaans Dodenboek 
beschreven als de zuivere vorm van de Conceptformatie skandha. Zie 
Supplement. 
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Aryadeva 
Leerling van Nagarjuna. Schreef commentaren op diens Madyamika filosofie in 
de 2e eeuw AD. 

Asvagosha 
Indiase Boeddhistische heilige. 

Atisha (982-1054) 
Ook bekend als Dipankara of Jowo Atisha. Groot Indiaas meester en geleerde, een 
van de belangrijkste leraren van de beroemde Vikramashila universiteit. Hij 
was een strict volger van de monastische regels. Hij kreeg in Indonesië 
onderricht in bodhicitta van Suvarnadvipa. Bracht de laatste tien jaar van zijn 
leven door in Tibet, lesgevend en Boeddhistische teksten vertalend. Zijn 
volgelingen stichtten de Kadampaschool. 

Avalokiteshvara 
(Skrt) Chenrezig (Tib) De bodhisattva van het mededogen. De Dalai Lama wordt 
als zijn incarnatie beschouwd. Wordt in verschillende vormen als een yidam 
vereerd, met één hoofd en vier armen, of met elf hoofden en duizend armen. 
Geldt als de schutspatroon van Tibet. Wordt ook als de belichaming van de 
Spraak en het mededogen van alle Boeddha's beschouwd. Fungeert ook als een 
leerling van de Boeddha in het Hartsoetra. Hij is het die antwoord geeft op 
Shariputra's vragen over het bodhisattva pad. 

Bardo 
Letterlijk "tussen twee". Verwijst in het algemeen naar de tussenstaat tussen 
dood en volgend leven. Er worden echter zes bardo's onderscheiden. Het 
'pijnlijke' Bardo van het Sterven. Het 'lumineuse' Bardo van Dharmata. Het 
'karmische' Bardo van het Worden (Sipa Bardo). En het 'natuurlijke' Bardo van 
het Leven, waarin een Droombardo en een Meditatiebardo te onderscheiden 
vallen. Zo gezien bevindt men zich altijd in een bardo, een transitiefase tussen 
de ene en de andere toestand in. 

Bardo van Dharmata 
Dit bardo wordt beschreven in het Tibetaans Dodenboek als een transitiefase 
waarin de mandala's van de honderd vreedzame en toornige godheden 
verschijnen in een overweldigend vertoon van licht, kleur en klank. Er staat 
geschreven dat wie deze verschijningen als de natuur van zijn eigen geest 
herkent, bevrijding vindt uit de cyclus van dood en wedergeboorte. 

Bardo Thödal 
Letterlijk "bevrijding door te horen tussen-twee", hetgeen de naam is die 
gegeven is aan de geschriften, waarvan er één in het Westen bekend staat onder 
de naam het Tibetaans Dodenboek. Het geldt als een door Padmasambhava 
verborgen terma, die door tertön Karma Lingpa (14e eeuw) is geopenbaard. 
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Beschermers 
Ook wel protectors genoemd. Er bestaan wereldlijke en verlichte beschermers. De 
verlichte beschermers worden beschouwd als boeddha's, die aan het hoofd staan 
van een gevolg waarin zich ook niet-verlichte wezens kunnen bevinden. Zie 
Locapala's en Dharmapala's. 

Bhairava 
Een toornige vorm van de Hindoegod Shiva, ondermeer aanbeden door de 
Kapalika's. 

Bodh Gaya 
Dorpje in de provincie Bihar in het noorden van India, waar volgens de 
overlevering prins Siddharta Gautama gezeten onder de bodhiboom tot Boeddha 
werd en verlicht raakte. Eeuwen later werd er een grote stupa gebouwd, en 
tegenwoordig vindt men er tempels van alle verschillende Boeddhistische 
stromingen. Het geldt als een van de belangrijkste Boeddhistische 
pelgrimsplaatsen. 

Bodhicitta 
(Skrt) Chang chub kyi sem (tib). Verlichtingsgeest, of hart van de verlichte geest. 
Op een relatief nivo is het de wens verlichting te bereiken voor het heil van alle 
voelende wezens middels het beoefenen van de Vier Onmetelijkheden (liefde, 
compassie, vreugde en gelijkmoedigheid) en de Zes Paramita's (vrijgevigheid! 
discipline, geduld, volharding, concentratie en wijsheid). Op absoluut nivo is het 
direct inzicht in de ultieme natuur van de geest. 

Bodhidharma 
Indiaas meester die naar Tibet en China reisde. Zie Phadampa Sangye. 

Bodhisattva 
Aspirant boeddha. Iemand die werkelijk de weg van het barmhartige Mahayana 
Boeddhisme volgt. 

Bodhnath 
Dorpje in Nepal vlak naast Kathmandoe, waar zich vele Tibetanen en Tibetaanse 
tempels en kloosters rondom een grote stupa gevestigd hebben. 

Body of transference 
Terwijl over verschillende Tibetaanse meesters wordt verhaald dat ze na hun 
dood in een regenbooglichaam (jalü phowa chenpo) opgingen, wordt slechts 
over Padmasambhava en de Dzogchenmeester Vimalamitra verteld dat ze 
tijdens hun leven een 'body of transference' verkregen. Dit wil zeggen dat er niet 
alleen nimmer een lichaam is gevonden, maar ook dat ze nimmer stierven. 

Boeddha 
Letterlijk 'ontwaakte'. Wanneer er sprake is van de Boeddha, betreft het de 
historische Boeddha Shakyamuni. Een boeddha, of boeddha's refereert aan 
verlichte wezens. Zij worden beschouwd als zijnde vrij van samsara en hun 
handelen produceert geen karma. 
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Boeddha natuur 
Het onschendbare potentieel dat ieder levend wezen heeft om volledig te 
ontwaken en verlicht te raken, en dat daarom de essentie van dat wezen vormt. 
Zie tathagatagarbha (Skrt). 

Boeddha Shakyamuni 
De "Ontwaakte Leeuw der Shakya's". De naam waaronder Prins Siddhar ta 
Gautama van de Shakya clan bekend is, nadat hij verlichting bereikte. 

Bön 
De préboeddhistische sjamanistisch/ animistische religie van Tibet, die door de 
komst van het Boeddhisme drastische veranderingen doormaakte en een sterk 
op het Boeddhisme gelijkende leer verkregen heeft. 

Brahma 
Hindoegod, die geldt als de schepper van het universum binnen het 
Hindoepantheon. 

Bub'chal 
Een paar bekkens die ook wel rolmo worden genoemd. Zij worden meestal door 
de umzte bespeeld. 

"Bull headed demon" 
De Heer van de Dood (Yama (Skrt) , Shrinje (Tib)) wordt wel een rode of blauwe 
stierenkop toegeschreven. 

Bum 
(Tib) "Honderdduizend". 

Chagdud Tulku Rinpoche (1930) 
Geboren in Oost-Tibet. Leerling van Dudjom Rinpoche. Beoefenaar van Chö. 
Kwam eind jaren '70 naar het Westen. Woont momenteel in Brazilië. 

Chakra 
Energiecentrum in het subtiele lichaam van winden en kanalen. 

Chakrasamvara 
(Skrt) Yidam in de Kagyütraditie. 

Changbu 
Bolletje van tsampa dat in de Changbu Gyatso ceremonie gebruikt wordt. 

Changbu Gyatso 
Genezing ceremonie waarbij men al zijn negativiteit en ziektes projecteert in de 
changbu, die vervolgens verbrand wordt. 
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Chenrezig 
(Tib) Zie Avalokiteshvara (Skrt) 

Chö 
(Tib) Letterlijk "doorsnijden". Een ritueel voor het doorsnijden van gehechtheid 
waarbij men visualiseert dat men het eigen lichaam (als een symbool van het 
ego) offert aan alle middels het blazen op een kangling opgeroepen goden en 
demonen. 

Chö-damaroe 
Speciale enkel bij de Chö-beoefening gebruikte door Machig Labdrön ontworpen 
damaroe. 

Chöpa 
Over het algemeen een term die wel voor Boeddhisten, volgers van de Dharma 
gebruikt wordt, maar hier in zijn bijzondere betekenis van beoefenaars van het 
Chö-ritueel opgevat dient te worden. 

Chögyam Trungpa Rinpoche (1940-1987) 
De elfde Trungpa Rinpoche was geboren in Kham, Oost-Tibet, en kwam in de 
zestiger jaren naar het Westen. Hij stichtte de Boeddhistische Vajradhatu-
orgamsatie en het non-Boeddhistische Shambhala, alsmede het Naropa instituut 
in Boulder, de eerste Boeddhistische universiteit in het Westen. Hij geldt als één 
van de grote pioneers voor de komst van het Tibetaans Boeddhisme en het 
Boeddhisme in het algemeen naar het Westen. Hoewel van oorsprong 
verbonden aan het Kagyüklooster van Surmang, staat hij ook dicht bij de 
Nyingmatradi t ie . Hij was onder meer een leerling van Dilgo Khyentse 
Rinpoche. 

Dak dzin 
(Tib) Het uit onwetendheid "grijpen naar een zelf". Wordt wel vertaald met 
"ego" en beschouwd als de grootste bron van lijden. 

Dakini 
(Skrt) Zie Khandro (Tib). 

Dakinidag 
De vijfentwintigste dag van de maanmaand, waarop in de Nyingmatraditie tsok 
wordt gevierd. 

Dak nang 
(Tib) "Pure Perceptie", "Zuivere Waarneming", "Pure Visie". Uiterst belangrijke 
term, die het Vajrayana karakteriseert en het fundament vormt voor de 
visualisatierituelen. 

Dalai Lama 
Mongools voor "Oceaan van Wijsheid". Titel gegeven in 1578 door de 
Mongoolse heerser Altan Khan aan Sonam Gyatso, de leider der Gelugpa's. 
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Terugrekenend naar zijn voorgangers noemde Sonam Gyatso zich de derde 
Dalai Lama van Tibet. De Dalai Lama werd met hulp van de Mongolen en door 
de inspanning van de vijfde Dalai Lama Ngawang Lobsang Gyatso (1617-1679) 
politiek en religieus hoofd van Tibet. Wanneer in de tekst naar de Dalai Lama 
verwezen wordt, wordt Tenzin Gyatso de huidige en veertiende Dalai Lama 
(1935) bedoeld. 

Damaroe 
Zandlopervormig ritueel trommeltje met aan twee zijden huid waarop bolletjes 
terechtkomen door heen en weer bewegen. Wordt meestal door de vajrameester 
op cruciale momenten in het ritueel bespeeld. Twee zijden verwijzen naar de 
eenheid der tegenstellingen. 

Delog 
Iemand die de grens van de dood gepasseerd heeft, en terugkeert om over zijn 
ervaringen te vertellen. 

Dem Chog 
Tantrische boeddhavorm. 

Deva's 
(Skrt) Goden, die zich niet bevrijd hebben van samsara. 

Dharma 
(Skrt) Waarheid, Weg, Leer van de Boeddha. 

Dharmakaya 
(Skrt) Chöku (Tib). "Waarheidslichaam". Spirituele dimensie waarin de 
Boeddhanatuur zich manifesteert als vormeloze en absolute waarheid. Realisatie 
van Dharmakaya is het einddoel van het spirituele pad. 

Dharmapala 
Dharmabeschermers beschermen de transmissie van het onderricht tegen 
vervalsing. Beschermers zijn soms boeddha's of bodhisattva's , soms 
natuurgeesten die door een grote meester zijn onderworpen en aan een eed 
gebonden. 

Dharma's 
(Skrt) "Fenomenen". Alles wat bestaat en niet bestaat. 

Dharmata 
(Skrt) Chönyi (Tib). De lege lichtnatuur van de werkelijkheid. 

Dhyani Boeddha 
Boeddha die in het Bardo van Dharmata verschijnt als de zuivere vorm van een 
skandha. Zie vijf dhyani-boeddha's. 

Diamanten Voertuig 
Vajrayana. 
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Dilgo Khyentse Rinpoche (1910-1991) 
In Kham geboren incarnatie van Jamyang Khyentse Wangpo. In alle scholen van 
het Tibetaans Boeddhisme zeer vereerde meester. Was de Dzogchenleraar van de 
veertiende Dalai Lama en de lama van vele Tibetaanse meesters zoals onder 
meer Dzongsar Khyentse Rinpoche, Chögyam Trungpa Rinpoche en Sogyal 
Rinpoche. 

Dön 
Döri is de naam voor een plotselinge neurotische bevlieging of bezetenheid, die 
kwetsbaar maakt voor ziektes en ongeluk. 

Dor je 
(Tib) Vajra (Skrt). 

Dor je Chang 
(Tib) Vajradhara (Skrt). 

Dorje Drakden 
Beschermer, die bezit neemt van het Staatsorakel van Nechung. 

Dorje Lekpa 
Een door Padmasambhava onder eed gebonden Dharmabeschermer. Belangrijk 
in de Nyingmatraditie. 

Dorje Phagmo 
(Tib) Zie Vajravarahi (Skrt). 

Dorje Tröllo 
Een van de acht manifestaties van Padmasambhava. Zeer toornige vorm gezeten 
op de rug van een tijgerin, zwaaiend met vajra en phurba. Wordt geassocieerd 
met 'dwaze wijsheid' en het onderwerpen van de demonen van Tibet. 

Draaien van het Wiel van de Leer 
Boeddha Shakyamuni draaide drie keer het Wiel van de Leer. Dit wil zeggen drie 
fases van overdracht van het onderricht. De eerste keer in Benares over de Vier 
Edele Waarheden, de tweede keer op de Gierenpiekberg over Prajnaparamita, de 
derde keer op verschillende plaatsen over de lumineuse Boeddhanatuur. 

Drapa Ngonshe 
Leerling van Phadampa Sangye en leraar van Machig Labdrön. 

Drie Authentieken 
Wanneer een authentieke leraar, een authentieke leerling en het authentieke 
onderricht samenkomen kan transmissie van de Dharma plaats vinden. 

Drie Edele Principes 
De Drie Edele Principes maken iedere activiteit tot een spirituele oefening. Goed 
in het Begin is de vaardige bodhicitta-motivatie. Goed in het Midden beveiligt de 
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beoefening door het Zicht van het niet-grijpen. Goed aan het Einde verzegelt de 
beoefening met de toewijding, zodat verdiensten niet verloren gaan. De grote 
Dzogchenmeester Nyoshul Khen Rinpoche zei over de Drie Edele Principes: 
"More than this is not necessary, less than this is incomplete". 

Drie Samadhi's 
Standaard onderdeel van iedere Tantrische beoefening. Samadhi van Zoheid is 
het leeg maken van de geest. Samadhi van Alles Doordringende Compassie zijn 
de golven van mededogen die spontaan vanuit leegte opwellen. Samadhi van 
Oorzaak is de eenheid van leegte en compassie verenigt in de zaadlettergreep 
vanwaaruit de Tantrische boeddhafiguur geboren wordt. 

Drie Vergiften 
Agressie, verlangen en onwetendheid worden als de wortels van samsara 
beschouwd. 

Drillbu 
(Tib) Vajrabel. Rituele bel, die klank van de Leegte (shunyata) symboliseert. 

Düd 
Obstakels veroorzakende demon. 

Düd Dul Drakpo Tsal 
Toornige vorm van Guru Padmasambhava, die obstakels op het pad verwijdert. 

Dudjom Lingpa (1835-1904) 
De eerste Dudjom staat bekend als een buitengewoon grote tertön, die vele 
visioenen had en terma's openbaar maakte. 

Dudjom Rinpoche (1904-1987) 
De tweede Dudjom, incarnatie van Dudjom Lingpa, was een meester van 
meesters. Zelf ook een grote tertön, en hoofd van de Nyingmapa. Leraar van 
onder meer Yeshe Dorje Rinpoche en Sogyal Rinpoche. 

Düdtsi 
Offersubstantie en nektar, die wordt uitgedeeld gedurende een tsokritueel. 
Symboliseert de transformatie van negatieve emoties in wijsheid. 

Dungchen 
(Tib) "Grote hoorn". Uitschuifbare rituele bastrompet, die tussen de twee en de 
vier meter lang is. Wordt gebruikt voor de baslijnen in Tantrische orkestmuziek. 

Dungkar 
(Tib) "Witte hoorn", zeeschelp. 

Dur 
Afkorting voor She-dur. 
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Dza 
Een van de Acht Klassen van wezens. Worden geassocieerd met andere planeten 
en gezegd word t dat ze ziektes zoals kanker kunnen veroorzaken. 

Dza Rahula 
Belangrijke wijsheidsprotector in de Dzogchentradi t ie . 

Dzog (pa) chen (po) 
(Tib) "Grote Perfectie". Een andere naam is Atiyoga. Perfectie betekent hier dat de 
na tuur van de geest spontaan alle kwaliteiten van de Trikaya bezit: De essentie is 
leegte ( D h a r m a k a y a ) , de na tuu r is he lderhe id ( S a m b h o g a k a y a ) , en de 
ongelimiteerde expressie is compassie (Nirmanakaya). 

Dzogchen Rinpoche (1964) 
De zevende Dzogchen Rinpoche is spiri tueel leider van het Dzogchenklooster 
da t o p n i e u w is o p g e b o u w d in Zuid India. De eerste Dzogchen Rinpoche , 
Dzogchen Pema Rigdzin (1625-1679), verkreeg zijn naam, omda t hij niet alleen 
Dzogchen beoefende, maar dit ook volledig belichaamde. 

Dzog rim 
Perfectie-, voltooïingsfase. Gevorderde yogatechniek waarbij de visualisatie op 
een speciale manier word t opgelost. 

Dzongsar Khyentse Rinpoche (1961) 
Incarnatie van Jamyang Khyentse Chökyi Lödro. 

Ekazati 
Belangrijke wi j she idsbeschermer in de Ny ingmat rad i t i e . Speciale beschermster 
van het Dzogchenonde r r i ch t . Kenmerkt zich onder meer door het hebben van 
één oog, één tand en één borst. 

"Four Demons" 
Zie Vier Mara's. 

Gampopa (1079-1153) 
Leerling van Milarepa en stichter van de Kagyüschool. 

Ganachakrapuja 
(Skrt) Zie Tsok (Tib). 

Garuda 
(Skrt) Khyung (Tib). Mythische vogel, die kan vliegen zodra hij uit het ei komt. 

Geheime Mantra-Vajrayana 
Wordt afgekort als Vajrayana. 
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Gelug (pa) 
"Deugdzamen". Eén van de vier hoofdscholen van het Tibetaans Boeddhisme. 
Momenteel de grootste. Komt voort uit Atisha's Kadampaschool. De leerlingen 
van Tsong Kapa, de Dalai Lama's, staan aan het hoofd. 

Gemengde Feestoffer 
Eén van de vier verschillende Chöfeesten, waarbij men uit de nektar van het 
geofferde en gekookte lichaam alles projecteert wat men maar wensen kan. 

Geshe 
Graad van "geleerdheid" in de Gelugpatraditie. Wordt pas verkregen na zo'n 
twintig jaar van studie. 

Geshe Thubten Wang Dak 
Hoofd van de "School of Dialectics" van het Namgyalklooster in Dharamsala. 

Ghandarva 
Hemelse muzikanten met paardenhoofden. Wordt ook wel wezens uit het bardo 
mee bedoeld, die zich voeden met geuren. 

Golok Serta Rinpoche 
Groot Chö-beoefenaar. Leerling van Dudjom Lingpa. 

Gong ter 
Geest terma. Rituele tekst ontdekt in de geestesstroom van een tertön. 

"Great Ascetic" 
Referentie aan Boeddha Shakyamuni. 

Grote Moeder 
Yum Chenmo (Tib). Zie Prajnaparamita. 

Guru 
Spiritueel leraar. Letterlijk "zwaar, vol" van goede kwaliteiten. 

Guru Dragpo 
Toornige vorm van Guru Padmasambhava. 

Guru Rinpoche 
"Kostbare Guru". Koosnaam die Tibetanen aan Guru Padmasambhava geven. 

Guru Rinpochedag 
Tiende dag van de Tibetaanse maanmaand waarop in de Nyingmatraditie het 
tsokfeest wordt beoefend. 

Guru Shakya Senge 
Eén van de acht manifestaties van Padmasambhava; die waarin hij het 
Mahayana proclameerde. 
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Guru Tsen Gye 
De acht manifestaties van Guru Padmasambhava. 

Guruyoga 
Beoefening uit de n g ö n d r o , waarbij het verenigen van de eigen geest met de 
wijsheidsgeest van de guru centraal staat. 

Gyaling 
Hoboach t ig b laas ins t rument dat altijd midde l s cirkulaire a d e m h a l i n g en in 
pa ren w o r d t bespeeld in de Tantrische o r k e s t m u z i e k . Speel t l a n g g e r e k t e 
melodieli jnen. Word t soms gebruikt ter ve rwelkoming van hoge lama's of in 
processies voorafgaande aan de stoet. 

Gyalpo 
Eén van de Acht Klassen van demonen . Letterlijk "kon ingen" . Ove r l eden 
geesten van spir i tuele beoefenaren die op het ve rkeerde p a d zijn geraakt . 
Kunnen dwaall ichten voor beoefenaars vormen. 

Gyalpo Pehar 
Een door Padmasambhava aan een eed gebonden beschermer. 

Gyalwa Döndrup 
Ouds te zoon van Machig Labdrön. Eerste schakel in de "zoontransmiss ie" , of 
"ervar ingstransmissie" van de Chö van Machig. 

Hayagriva 
(Skrt) Tamdr in (Tib). "Koning met de Paardenhals" . Rode toornige v o r m van 
Avalokiteshvara, waarbij een paardenhoofd naast zijn drie hoofden uitsteekt. 

Heruka 
"Ongeklede" . Verzamelnaam voor toornige boeddha's. 

Hinayana 
Letterlijk "Kleine Voer tu ig" . Ook wel " F u n d a m e n t e l e Voer tu ig" g e n o e m d . 
Verwijst naa r het ouds te Boeddhisme. Is met n a m e gebaseerd op B o e d d h a 
Shakyamuni's Eerste Draai van het Wiel van de Dharma. 

Hogere Regionen 
Goden- , Ti tanen- en mensenwere ld . De drie hogere reg ionen van de Z e s 
Werelden van hergeboorte in samsara. 

Indra 
Koning der goden van het Hindoepantheon. 

Indrabodhi 
De koning van O d d i y a n a , die naar een zoon ver langde, en de uit een lotus 
geboren Padmasambhava vond. 
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Introduktie 
Term die in de Dzogchentraditie gebruikt wordt wanneer de meester de leerling 
direct de natuur van de geest toont. Hij introduceert de leerling direct tot de 
Boeddha in hemzelf. Herkenning kan alleen plaatsvinden als bij de leerling de 
ban van de conceptuele geest doorbroken wordt. 

Jalü Phowa Chenpo 
Regenbooglichaam. Spirituele voltooiing in de Dzogchentraditie, waarbij op het 
moment van sterven het lichaam in de essentie van haar elementen (licht) 
oplost en van het fysiek lichaam niet meer rest dan haar en nagels. 

Jambudvipa 
Zuidelijk continent rond berg Meru waar volgens de Boeddhistische kosmologie 
de mensen leven. 

Jamyang Khyentse Chökyi Lödro (1893-1959) 
Incarnatie van Jamyang Khyentse Wangpo. Wordt door vele Tibetanen als een 
van de grootste Boeddhistische meesters van deze eeuw beschouwd. Leraar van 
vele meesters zoals Dilgo Khyentse Rinpoche, Kalu Rinpoche en Sogyal 
Rinpoche. 

Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892) 
Stond met Jamgön Kongtrul en Chökhur Lingpa aan de basis van de non-
sektarische Rimébeweging, waarin het onderricht van alle verschillende 
Tibetaans Boeddhistische scholen beoefend en bestudeerd wordt. 

Jetsün Drolma 
(Tib) Tara (Skrt). 

Jewel Dakini 
Gele dakini van de Ratnafamilie. 

Jikmé Lingpa (1730-1798) 
Tertön die geïnspireerd door zijn devotie voor Longchenpa de met name in de 
Nyingmatraditie zeer populaire Longchen Nyingtik-cyclus uit terma openbaarde. 

Jikmé Puntsok Rinpoche 
Khenpo uit Oost-Tibet. Net als Sogyal Rinpoche een incarnatie van Tertön 
Sogyal. 

Jnana Amrita 
(Skrt) Wijsheidsnektar. 

Jnanasattva 
(Skrt) "Wijsheidswezen". 

Ka 
Het woord van de Boeddha. 
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Kadampa 
De eerste van de scholen van de Nieuwe Traditie (Sarma), gebaseerd op het 
onderricht van Atisha. Dit benadrukt compassie, studie en zuivere discipline. 
Het onderricht van Atisha wordt voortgezet door al de andere scholen, in het 
bijzonder de Gelugpa, die soms Nieuwe Kadampa worden genoemd. 

Kagyü (pa) 
Eén van de scholen van de Nieuwe Traditie (Sarma), die het onderricht volgen 
dat in de elfde eeuw vanuit India naar Tibet werd gebracht door Marpa en 
doorgegeven aan Milarepa en Gampopa. In de loop der jaren hebben zich 
verschillende takken van de Kagyüschool ontwikkeld. 

Kali-yuga 
De huidige tijd die zich volgens de Boeddhistische traditie kenmerkt door 
toenemende frictie, nihilisme, cynisme, materialisme en negativiteit. 

Kalu Rinpoche (1904-1987) 
Belangrijke lama van de Shangpa Kagyü-traditie. 

Kangling 
(Tib) "Beenfluit". Trompet gemaakt van menselijk dijbeen die met name bij het 
regenmaken en in de Chö en Shedur wordt gebruikt om goden en demonen op 
te roepen. 

Kangyur 
Het Boeddhistische canon bestaande uit honderdacht delen met aan de Boeddha 
toegeschreven teksten. 

Kapala 
Schedeldak. Traditioneel door Chöpa's gebruikt als enige kop om uit te eten en 
drinken. Symbool van onthechting en egoloosheid. 

Kapala damaroe 
Schedeltrommeltje. 

Kapalika's 
Bepaalde groep Hindoeïstische asceten, die Shiva vereerden. 

Karma 
(Skrt) Leh (Tib). "Actie". De universele wet die zegt dat iedere actie vroeg of laat 
een gevolg heeft, waarvoor men verantwoordelijk is. Zie twaalf nidana's. 

Karmafamilie 
De noordelijke van de vijf boeddhafamilies. Zie Supplement. 

Karma Lhundup (1958) 
Chö-beoefenaar en leerling van Yeshe Dorje Rinpoche. 
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Karma Lingpa 
Tertön, die in de 14e eeuw de Bardo Thödal openbaarde. 

Karmapa 
Hoofd van de Karma Kagyü school. Naast de Dalai Lama en de Sakyapa de meest 
in aanzien staande lama van Tibet. Oudste lijn van incarnaties. De eerste 
Karmapa Du Sum Khyenpa (1110-1193) was een leerling van Gampopa en 
stichtte in 1185 het klooster Tsurphu, de zetel van de Karmapa's. De zestiende 
Karmapa overleed in 1982. De zeventiende leeft momenteel in Tibet. 

Kashag 
De Tibetaanse regering. 

Khadak Trödhal 
(Tib) "Zuiver vanaf het begin". Belangrijke term in de Dzogchentraditie die 
verwijst naar de inherente zuiverheid van alle dingen. 

Khamtrül Rinpoche 
Leraar van Karma Lhundup en lama uit de Nyingmatraditie die samen met 
Yeshe Dorje Rinpoche het klooster Zilnon Kagyeling in Dharamsala stichtte. 

Khandro 
(Tib) Dakini (Skrt). Afkorting van "Khadroma", dat gaan door de lucht betekent. 
Term voor vrouwelijke boeddha 's , of schemerwezens, die zeer belangrijk zijn 
voor de inspiratie van de yogi's in de Vajrayanatraditie. 

Khandro Gadyang 
(Tib) "Het Luid Lachen de Dakini's". Chö-sadhana uit de Longchen Nyingtik 
cyclus. 

Khandro Tsering Chödron 
Spirituele vrouw van Jamyang Khyentse Chökyi Lödro. 

Khatvanga 
Een drietand. In de handen van de Guru Padmasambhava symboliseert deze de 
dakini. 

Khenpo 
Titel voor 'geleerde' in de Nyingma en Kagyütraditie. 

Khön Könshok Gyalpo (1034-1102) 
Student van Brogmi, die in 1073 het eerste Sakyapa-klooster stichtte. 

Khugom Chökyi Senge 
Derde zoon van Machig Labdrön, die de gecombineerde soetra/tantra transmissie 
van de Chö kreeg. 

Khyung 
(Tib) Garuda (Skrt). 
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Kogyon Rinpoche 
Leraar van Yeshe Dorje Rinpoche, waarvan hij vertelde dat hij in het begin van 
de jaren '40 in een regenbooglichaam opging. 

Kuntuzangpo 
(Tib) Zie Samantabhadra (Skrt). 

Kusuli 
"Bedelaar". Chö wordt wel de beoefening van de kusuli genoemd. Omdat 
bedelaars geen geld voor offerandes hebben, kunnen ze hun lichaam als een 
mandala offeren in het Chö-feest. 

Kyangchak Rinpoche 
Leraar van Karma Lhundup en leerling van Jamyang Khyentse Chökyi Lödro. 

Kyerim 
Opbouw-, creatiefase van een Tantrische visualisatie. 

Kyil khor 
(Tib) Zie mandala (Skrt). 

Ladüma 
Dochter van Machig Labdrön, die de gecombineerde Soetra/Tantra transmissie 
van de Chö kreeg. 

Lagere Regionen 
Hel, wereld der hongerige geesten, en de dierenwereld. Zie Hogere Regionen. 

Langdarma (803-842) 
Koning van Tibet, die in zijn korte regeerperiode (836-842) het Boeddhisme bijna 
weer uit Tibet verdreef. Hij staat in de Boeddhistische geschriften bekent als de 
"Zwarte Koning". Zijn dood door de pijl van een monnik wordt nog steeds 
verbeeld in een geliefd dansspel. 

Lama 
(Tib) Letterlijk "Er is niets hogers". Niet iedere monnik is een lama. In de 
Nyingma en Kagyütraditie krijgt men pas de lamatitel na de driejaren-retraite. 
De term Lamaïsme is een puur Westers construct, dat niet door Tibetanen 
gebruikt wordt. 

Lama'i Naljor 
(Tib) Zie guruyoga (Skrt). 

Lang Leven Boeddha 
Boeddha Amitayus wordt speciaal aangeroepen in lang leven ceremonies. 
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Lang leven ceremonie 
Beoefening waarbij men de essentie van de vitale elementen naar zich toetrekt 
om een lang leven te verwerven. 

Levenswiel 
Afbeelding van de Zes Werelden met daaromheen de Twaalf Schakels van 
Afhankelijk Bestaan. 

(Heldere) Licht van de Leegte 
Zie Dharmata. 

Locapala 
Beschermer van een bepaalde plaats. Zie Dharmapala. 

Longchen Nyingtik 
Een vooral in de Nyingma-traditie zeer populaire verzameling rituele teksten, 
die in 1757 door tertön Jikmé Lingpa als terma is geopenbaard, nadat hij in 
retraite drie visioenen van Longchenpa had gehad. 

Longchen Nyingtik Ngöndro 
De "Voorbereidende Oefeningen" uit de Longchen Nyingtik-traditie. 

Longchenpa/ Longchen Rabjam (1308-1363) 
Eén van de grootste meesters en geleerden van de Nyingmaschool en van 
Dzogchen. Schreef meer dan 250 verhandelingen. 

Losar 
Het Tibetaans Nieuwjaar. Vindt over het algemeen plaats gedurende nieuwe 
maan in februari. 

Lotus 
Symbool van geestelijke transformatie. 

Lotus Dakini 
Dakini van de Padmafamilie. Zie Supplement. 

Lotusfamilie 
De Westelijke van de vijf boeddhafamilies. Zie Supplement. 

Lotus-Geborene 
De naam van Padmasambhava (Skrt). 

Luchtbegrafenis 
Het gebruik in Tibet om een lijk aan de gieren te voeren. 

Lujin 
Het offer van het lichaam in de Chö. 
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Lung 
(Tib) 1. Prana (Skrt). "Innerlijke Wind". Energie waarop de geest beweegt. 
2. Verbale transmissie van een rituele tekst. 

Lung Ta 
(Tib) "Windpaard". Levensenergie. Zie lung. 

Machig Labdrön (1055-1145) 
Samen met haar leraar Phadampa Sangye stichter van de Chö-traditie. Wordt 
gezien als één van de grootste yogini's van Tibet. 

Macleod Ganj 
"Upper Dharamsala", waar de Tibetaanse kolonie is gevestigd in Dharamsala. 

Madyamika 
Mahayanafilosofie gebaseerd op de Tweede Draai van het Wiel van de Dharma 
van de Boeddha verder ontwikkeld door Nagarjuna (2e eeuw AD). Het is 
onderricht gebaseerd op de filosofie van Leegte en een "Middenweg" voorbij de 
extremen van nihilisme en eternalisme. 

Mahakala 
Beschermer en toornige vorm van Avalokiteshvara. 

Mahamudra 
(Skrt) "Grote Zegel". Term die verwijst naar zowel het onderricht, de meditatie 
als het ultieme resultaat hiervan. Wordt vooral in de Kagyütraditie gebruikt om 
te verwijzen naar de absolute natuur van de geest en alle dingen. 

Mahayana 
(Skrt) "Grote Voertuig". Het onderricht van de Boeddha dat is gebaseerd op de 
Tweede en Derde Draai van het Wiel van de Dharma. Kenmerkt zich door de 
filosofie van Leegte (shunyata) als de absolute essentie van alle (relatieve) dingen 
en de motivatie van compassie. Heeft zich vanuit India via Noord-Azië 
verspreid. 

Mahayoga 
Eén van de zes yana's ("voertuigen"), waarin in de Nyingmat rad i t i e het 
Vajrayana is onderverdeeld. 

Mamo 
Een soort dakini. Eén van de Acht Klassen. Gezegd wordt dat wanneer ze 
verstoord zijn, ze ziektes en oorlogen kunnen brengen. 

Mandala 
(Skrt) Khyil khor (Tib). "Iets met een centrum en een periferie". Kan slaan op 
een groep mensen rond een leider, een gevolg rondom een boeddha of godheid 
(yidam), of een min of meer symmetrisch geometrisch patroon dat het paleis van 
de godheid, en de struktuur van het universum uitbeeld. Het fungeert dan als de 
fysieke basis voor een visualisatie. 
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Mandala Offer 
Offer van het universum in de vorm van een mandala aan de boeddha's. Om 
vrijgevigheid te beoefenen wordt dit in ngöndro honderdduizend keer gedaan. 

Manjushri 
Boeddha of bodhisattva van Wijsheid. Wordt meestal afgebeeld met het 
vlammend zwaard van Prajna, "Onderscheidend Gewaarzijn" in zijn handen. 

Mantra 
(Skrt) Ngak (Tib). Manifestatie van verlichte energie in de vorm van klank. 
Wordt door de Dalai Lama vertaald als "dat wat de geest beschermt". Syllabels die 
in de sadhana's van het Geheime Mantra- Vaj ray ana de beoefenaar beschermen 
tegen 'gewone' (dualistische) percepties, en de boeddha's oproepen. 

Mara 
(Skrt) "Demon". Ego. Zie de vier mara's. 

Marpa (1012-1097) 
Groot Tibetaans meester en vertaler. Student van Brogmi en Naropa. Hij bracht 
vele Tantra's van India naar Tibet en gaf de transmissie door aan Milarepa en 
zijn andere discipelen. Dit vormde de basis voor de Kagyüpaschool. 

Melong 
(Tib) "Spiegel". Ook de naam voor het binnenste gedeelte van een rolschildering 
waarop de afbeelding geschilderd is. 

Mengak 
Het Dzogchenonderricht wordt onderverdeeld in Semde, Longde en Mengakde. 
Dit laatste heeft betrekking op de directe "pointing out" instrukties van de leraar. 
Vanuit zijn eigen ervaring toont hij de natuur van de geest aan de leerling. 

Meru 
Immens grote berg, breder in de top dan beneden, waar rondom volgens de oude 
Indiase kosmologie de vier continenten van het universum liggen. 

Middenweg 
Zie Madyamika. 

Milarepa (1040-1123) 
Tibet's grootste yogi en dichter, wiens biografie en liederen nog immer veel 
gelezen worden door Tibetanen. Als leerling van Marpa en leraar van Gampopa 
staat hij aan de basis van de Kagyüpatraditie. 

Migyur Dor je 
Yogi Tashi (17e eeuw), naar wie Yeshe Dorje Rinpoche's overdrachtslijn 
terugvoert. Er wordt van hem verteld dat hij kon vliegen als een gier door de 
lucht. 
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Momo 
Fameus nationaal Tibetaans gerecht. Deegkussentjes gevuld met vlees of 
groente. 

Monlam Drub (11de eeuw) 
Machig Labdrön's voorgaande incarnatie als man. 

Mudra 
Handhouding of beweging in Tantrische beoefening. Wordt soms ook gebruikt 
als term om de spirituele vrouw van een lama aan te duiden. 

Naga 
(Skrt) Lu (Tib). Watergeesten. Eén van de Acht Klassen. Worden vaak in 
verband gebracht met het bewaken van schatten. 

Nagarjuna (2e eeuw AD) 
Indiaas meester, die het onderricht over de Middenweg ontwikkelde. Hij 
componeerde vele verhandelingen, zoals de Madyamikakarika. Hij staat 
daarmee aan de basis van het Mahayana Boeddhisme. 

Naljorpa 
(Tib) Yogi (Skrt). Spirituele beoefenaar in Boeddhisme of Hindoeïsme. 

Namkhai Norbu Rinpoche (1938) 
Dzogchenmeester en Chöbeoefenaar. Incarnatie van Adzom Drukpa, een 
leerling van Jamyang Khyentse Wangpo en leraar van Jamyang Khyentse 
Chökyi Lödro, in wiens klooster van Dzongsar hij in zijn jeugd verbleef. 
Professor Tibetaanse en Mongoolse talen in Napels. Op uitnodiging van Tucci 
naar het westen gekomen. Spiritueel leider van de "Dzogchen Community". 

Nam thar 
"Volledige bevrijding". Spirituele biografie die beschrijft hoe een yogi de 
verlichting bereikte. 

Nangpa 
"Ingekeerd". Term die Boeddhisten in Tibet gebruiken om zichzelf aan te 
duiden. 

Naropa (1016-1100) 
Indiase geleerde en yogi. Leerling van Tilopa en leraar van Marpa. Staat aan de 
basis van de Kagyütraditie. 

Nechung 
Klein klooster naast Samye, waar traditioneel het Staatsorakel huist. 

Nga 
Grote trom. 
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Ngakpa 
Letterlijk "mantraspreker". Naam voor lekenbeoefenaar. In de Nyingma en 
Kagyütradit ie gekenmerkt door lange haren en een wit-rode sjaal. Vaak 
beoefenaars van Chö. 

Ngöndro 
Tib. Letterlijk "voor het gaan". Voorbereidende Oefeningen van het Vajrayana 
in met name de Kagyü en Nyingmatraditie. Het bestaat uit 4 of 5 sets van 
honderdduizend oefeningen. De uiterlijke ngöndro is een comtemplatie op de 
Vier Gedachten. De innerlijke ngöndro bestaat uit toevlucht en bodhicitta met 
prostraties, Vajrasattva-purificatie, mandala-offer, en guruyoga. Verschillende 
tradities kennen verschillende ngöndro's, maar dit is de basis in Nyingma en 
Kagyü. Traditioneel wordt gezegd dat men de ngöndro op zijn minst één keer (5 
bum) gedaan moet hebben voor men met sadhanabeoefening kan beginnen. 

Nirmanakaya 
(Skrt) Tulku (Tib). "Manifestatielichaam". Aspekt van boeddhaschap dat zich 
manifesteert uit compassie om gewone levende wezens te helpen. 

Nirwana 
(Skrt) Letterlijk "uitgedoofd". Staat van verlichting, bevrijding van samsara. 

Nyams 
Ervaringen gedurende meditatie. 

Nyang Ral Nyima Öser (1124-1192) 
Eén van de vijf Grote Tertöns. Hij openbaarde de door Yeshe Tsogyal geschreven 
biografie van Padmasambhava. 

Nyatri Tsenpo 
De eerste koning van Tibet (eeuw BC), die fort Yambhulakhang, het oudste 
gebouw van Tibet bouwde. 

Nyima Özer 
Eén van de acht manifestaties van Padmasambhava, als yogi. 

Nyingma (pa) 
Letterlijke de "ouden". De oudste school van het Tibetaans Boeddhisme, die 
terugvoert naar Guru Padmasambhava, Khenpo Shantarakshita en koning 
Trisong Detsen. 

Nyoshul Khen Rinpoche (1932) 
Geldt als één van de grootste nog levende Dzogchenmeesters . Vermaard 
Longchenpakenner. Leraar van onder meer Sogyal Rinpoche. 

"Oath-Bound Deities" 
Zie Dharmapala. 
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Oddiyana 
Land in het noordoosten van India waar Guru Padmasambhava geboren is. 
Hierdoor heeft het in de literatuur vaak een beetje een mythische connotatie. 
Men vermoedt dat het in de Swat Pathan vallei in het noorden van het 
tegenwoordige Pakistan gelegen heeft. 

Overdrachtslijn 
"Lineage". De transmissielijn van de Dharma van meester op leerling. 

Padma 
(Skrt) Zie "Lotus". 

Padmafamilie 
De westelijke van de vijf boeddhafamilies. Zie Supplement. 

Padmasambhava 
(Skrt) "Lotus-Geborene". Wordt gezien als degene die het Boeddhisme naar Tibet 
heeft gebracht. Werd door koning Trisong Detsen uitgenodigd om naar Tibet te 
komen om de demonen die de komst van het Boeddhisme tegenhielden te 
onderwerpen. Zijn komst werd reeds door de Boeddha Shakyamuni voorspeld 
als de Tweede Boeddha en verspreider van het Vajrayana Boeddhisme. Zijn 
biografie spreekt over acht manifestaties; verschillende vormen waarin hij zich 
in de wereld manifesteerde. Verborg met zijn vrouw Yeshe Tsogyal vele teksten 
(terma's), die in later tijd zijn teruggevonden. Staat aan de basis van de 
Nyingmaschool . Speelt hierbij een centrale rol als de belichaming van het 
guruprincipe in de guruyoga. 

Paramita 
(Skrt) "Van de andere oever", transcendent. Zie Zes Paramita's. 

Patrul Rinpoche (1808-1887) 
Wordt beschouwd als incarnatie van Shantideva. Student van Do Khyentse 
Rinpoche en Gyalwa Nyugu. Onder meer beroemd door zijn commentaar op de 
Longchen Nyingtik Ngöndro de Kunzang Lama'i Shelung ("Words of my Perfect 
Teacher"). 

Pema Gyalpo 
Eén van de acht manifestaties van Padmasambhava: een prins die zijn 
koninkrijk met groot staatsmanschap bestuurde. 

Penor Rinpoche 
Het huidige hoofd van de Nyingmapa school. 

Phadampa Sangye 
Indiase yogi. Leefde in de l lde/12de eeuw. Legde de basis voor de Shijeschool 
("pacificatie van lijden"). Gaf Chö-onderricht aan Machig Labdrön. Wordt samen 
met haar als de grondlegger van de Chö-beoefening beschouwd. Was volgens 
Yeshe Dorje Rinpoche de eerste die de kangling gebruikte. Vermoed wordt dat 
Phadampa Sangye en Bodhidharma één en dezelfde persoon zijn. 
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Thar 
"Rebound"-techniek bij het bespelen van de bub'chal en silnyanbekkens in 
tantrische orkestmuziek. 

Phowa 
Beoefening voor de transferentie van het bewustzijn op het moment van de 
dood. 

Phurba 
(Tib) Kilaya (Skrt). Rituele driezijdige dolk. Fysieke vorm van de toornige yidam 
Vajrakilaya/ Dorje Phurba. Wordt gebruikt voor het verwijderen van obstakels 
op het spirituele pad; de vernietiging van ego uit barmhartigheid. Zie "vajra 
wrath". 

Poort van Brahma 
Fontanel 

Poortwachter 
Figuur aan de poort van een mandala. Kan een beschermer of dakini zijn. Zie 
Vier Poortwachters. 

Prajnaparamita 
(Skrt) "Wijsheid van de Andere Oever". Transcendentale wijsheid. Eén van de 
Zes Paramita's. Onderricht van de Boeddha, dat hij gaf gedurende de Tweede 
Draai van het Wiel van de Dharma, over de afwezigheid van een afzonderlijk 
bestaan van alle dingen. Het onderricht over Prajnaparamita beslaat een corpus 
van 100.000 verzen, 25.000 duizend verzen, en een korte versie van 8.000 verzen. 
Het vormt de basis van het Mahayana Boeddhisme. Aangezien het de Grote 
Leegte beschrijft waaruit alle vormen voortkomen, wordt ook wel over de Grote 
Moeder (Yum Chenmo) gesproken. In dat geval wordt Prajnaparamita als een 
moede rgod in afgebeeld. Het C h ö-r i tueel is gebaseerd op de 
Prajnaparamitafilosofie. 

Prasangika 
Richting binnen de Madhyamikaschool, die zich erop toelegt concepten en 
opinies over de absolute waarheid als vals of eenzijdig te ontmaskeren. 

"Primordial Buddha" 
Oerboeddha. Zie Adi-Boeddha en Samantabhadra. 

Prostraties 
Een yogaoefening bestaande uit grote neerbuigingen. Wordt met name gedaan in 
combinatie met het nemen van toevlucht tot de Boeddha, Dharma en Sangha, of 
met guruyoga. 

Protector 
Zie beschermer. 
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Pu ja 
(Skrt) Offerritueel. 

Rakshasa 
Mensenvlees e tende demon. 

Rakta 
Vlees dat dient als offersubstantie in Tantrische rituelen. 

Ratna 
(Skrt) "Juweel". 

Ratnafamilie 
De zuidelijke familie van de vijf boeddhafamilies. Zie Supplement. 

Ratnasambhava 
(Skrt) "Juweel-Geborene" . Zuivere vorm van het gevoelsaggregaat . D h y a n i 
Boeddha van de Ratnafamilie. 

Rigpa 
Term die in de Dzogchen t rad i t i e gebruikt word t om de absolute na tuur van de 
geest aan te duiden. 

Rinpoche 
(Tib) "Kostbare". Titel voor hoge lama's. 

Rode Feestoffer 
Eén van de vier Chö-feesten om het grijpen naar een zelf uit te roeien. 

Rolmo 
Tantrische orkestmuziek. Ook een andere naam voor bub'chal bekkens . 

Rudra 
In het Hindoeïsme één van de namen van Shiva . In het Boeddhisme één van de 
Acht Klassen van demonen. De verpersoonlijking van ego, het geloof in het 
bestaan van een permanent zelf. Zie Mara. 

Sadak 
(Tib) "Grondeigenaargeesten". Een subgroep van de Naga 's . 

Sadhana 
Tantrische visualisatieoefening waarbij men op een boeddhavorm mediteer t en 
mantra's reciteert. 

Sadhu 
Indiase yogi. 
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Sakya (pa) 
Eén van de scholen van de Nieuwe Traditie. In de elfde eeuw gesticht door Khön 
Könshok Gyalpo. 

Samadhi 
Staat van diepe meditatie. 

Samantabhadra 
(Skrt) Kuntuzangpo (Tib). "Al(tijd) Goed". De oorspronkelijke, Dharmakaya 
Boeddha, de Adi Boeddha, gerepresenteerd door een naakte blauwe figuur, die 
een witte vrouwelijke Samantabhadri omhelst, als symbool van de eenheid van 
gewaarzijn en leegte, de zuivere absolute natuur, altijd aanwezig en 
onbelemmerd. Samantabhadra vormt de bron van de Tantratransmissies van de 
Nyingmaschool. 

Samaya 
(Skrt) Damtshig (Tib). Sacraal verbond tussen meester en leerling, en leerlingen 
onderling in het Vajrayana. Kent vele verplichtingen, maar het belangrijkste is 
om lichaam, spraak en geest van de meester als zuiver te beschouwen, en de 
continuïteit van de beoefening te bewaren. 

Samayasattva 
De door de beoefenaar in een sadhana gevisualiseerde boeddhavorm, die in de 
beoefening bekrachtigd dient te worden door de jnanasattva. 

Sambhogakaya 
(Skrt) Long ku (Tib). "Vreugdelichaam". Het lumineuze aspect van 
boeddhaschap. Slechts waarneembaar voor zeer gerealiseerde wezens. Het nivo 
waarop de zuivere licht- en klankvormen van boeddha's zich manifesteren. 

Samsara 
(Skrt) Khorwa (Tib) "In een kringetje ronddraaien". De eindeloze cyclus waarbij 
men door negatieve emoties en karma voortgedreven wordt van de ene 
toestand van hergeboorte naar de andere. Zie Zes Werelden. 

Samye 
Het eerste klooster van Tibet, gesticht in 779 door Padmasambhava e n 
Shantarakshita. 

Sangha 
Gemeenschap van beoefenaars van de Dharma, in het bijzonder van toepassing 
op monniken en nonnen. 

Sarma 
Verzamelnaam voor de Nieuwe Vertaalscholen Sakya, Kagyü en Gelug. 

Sarnath 
Plaats vlak bij Varanasi (Benares) in India waar de Boeddha zijn eerste 
onderricht gaf over de Vier Edele Waarheden. 
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Sem 
"Gewone", discursieve, denkende, dualistische geest. 

Senge Dongma 
(Tib) Simhamukha (Skrt). De dakini met de leeuwekop. 

Shamatha 
(Skrt) Shiné (Tib). "Kalm verwijlen". Meditatiemethode met of zonder object 
waarbij men de geest tot rust en éénpuntige concentratie wil brengen. 

Shang Shang 
Mythische vogel. Rijdier van Amogha-Siddhi. Wordt soms afgebeeld terwijl het 
bub'chal bekkens bespeeld. 

Shantarakshita 
Ook bekend als Khenpo Bodhisattva. Indiase Mahayana geleerde, abt van de 
Boeddhistische Nalanda universiteit. Werd door koning Trisong Detsen 
uitgenodigd in Tibet en consacreerde met Padmasambhava het Samyeklooster in 
779. 

Shantideva 
Indiase dichter en yogi, die in de zevende eeuw in het Nalandaklooster het 
beroemde handboek over bodhicitta componeerde de Bodhicaryavatara, "de Weg 
van de Bodhisattva". Dit klassieke werk vormt nog altijd een van de 
grondslagen van het Mahayana en de studie hiervan wordt door alle lama's 
genoemd als een onmisbaar onderdeel van de Boeddhistische training. 

Shariputra 
Eén van de meest intieme leerlingen van de Boeddha. Staat vaak samen met 
Maudgalyayana op thanka's van Boeddha Shakyamuni afgebeeld. 

Shastra 
Een commentaar op het onderricht van de Boeddha. 

She 
Negatieve energie, die zich kan manifesteren als een schadelijke geest bij het 
plotseling of geweldadig overlijden van iemand. 

Shedur 
"Het verdrijven van de agenten van de dood". Variant op het Chö-r i tueel 
waarbij negatieve krachten (she) worden uitgedreven en bevrijd. 

Shije 
"Pacificatie van lijden". School gebaseerd op onderricht van Phadampa Sangye. 
Soms wordt de Chö ook tot deze richting gerekend. Heeft niet als aparte school 
standgehouden, maar het onderricht is in de andere scholen opgenomen. 
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Shila 
(Skrt) De tweede van de zes paramita's; "discipline", in de zin van datgene doen 
waar de situatie om vraagt. 

Shölpa Lama Gyurme Dorje 
Een leraar van Karma Lhundup. 

Shrinje 
(Tib) Yama (Skrt). "Heer van de Dood". 

Shunyata 
(Skrt) Tongpanyi (Tib). "Shunya" is "leeg", "ta" verwijst naar "cognitie". 
Shunyata is de term uit het Mahayana Boeddhisme, die de Boeddha gebruikt, om 
naar de absolute waarheid te verwijzen. Wordt in Westerse literatuur vaak als 
"emptiness/ Lehrheit/ vacuité/ leegte" vertaald, hetgeen niet geheel de lading 
dekt, daar het ook de kwaliteit van potentie van al het mogelijke heeft en niet 
met een vacuüm verward moet worden. 

Siddharta Gautama 
Prins van de Shakya-clan. Naam van Boeddha Shakyamuni, voordat hij 
verlicht raakte en Boeddha werd. 

Siddhi 
Speciale gave door meditatie verworven. Gewone siddhi's betreft zaken als 
telepathie en andere bovennatuurlijke gaven. Buitengewone siddhi is spirituele 
verlichting. 

Sikkelmes 
Zie Vajrames. 

Silnyen 
Paar handbekkens, die gebruikt worden in Tantrische orkestmuziek. Lichter en 
hoger van klank dan de bub'chal. 

Shiva 
Belangrijke Hindoegod. Veel Hindoeïstische Tantrika's aanbidden Shiva. Hij 
heeft zijn woonplaats op Mount Kailash in Tibet. Dit is de fysieke vorm van de 
berg Meru. Shivaïstische en Boeddhistische yogi's hebben in de loop der eeuwen 
veel contact met elkaar gehad en ongetwijfeld dingen van elkaar overgenomen. 
Zo vinden we de drietand, de damaroe, en de lange haren in beide tradities terug. 

Sjamanisme 
Verzamelnaam, die de laatste jaren in de Westerse literatuur veel gebruikt wordt 
voor animistische natuurreligies, waarbij de rituele specialist in trance gaat voor 
het doen van genezingen en voorspellingen. Oorspronkelijk wordt de term 
alleen gebruikt in de Centraal-Aziatische context, waarbij de rituele specialist, de 
sjamaan, op een grote trom slaat en zo trance indiceert. 
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Skandha 
(Skrt) "Hoop" , bewustzijnsaggregaat. Zie vijf skandha ' s . 

Soetra 
Tekst met onderricht van of geïnspireerd door de Boeddha. Eén van de Tripitaka. 
Vormt de basis van het Hinayana en Mahayana. 

Sogyal Rinpoche 
Dzogchenmeester . Incarnatie van Tertön Sogyal en Do Khyentse. Opgevoed door 
zijn leraar Jamyang Khyentse Chökyi Lödro. Ook leerling van D u d j o m 
Rinpoche , Di lgo Khyentse Rinpoche en Nyoshul Khen Rinpoche. Stichtte de 
organisatie "Rigpa". Heeft vooral bekendheid gekregen door zijn "Het Tibetaanse 
Boek van Teven en Sterven", waarvan in dr ieëntwint ig talen meer dan een 
miljoen exemplaren zijn verkocht. 

Sonam Drapa 
Eerste leraar van Machig Labdrön, die haar in de Prajnaparamita onderwees . 

Songsten Gampo (609-649) 
Drieëndert igste koning van Tibet. Raakte in het Boeddhisme geïnteresseerd door 
zijn Chinese en zijn Nepalese vrouw. Zond Thonmi Sambhota naar India. 

Stupa 
(Skrt) Chör ten (Tib). Torenvormig bouwwerk , van breed naar smal. Symbool 
van de verlichte geest, de Geest van de Boeddha. Vaak gevuld met relikwieën, 
zoals overblijfselen van overleden hoge lama's. 

Sukavati 
Het Boeddhaland van Amitabha. 

Sumeru 
Zie Meru. 

Tagdröl 
(Tib) "Bevrijding door aanraking" . Een zilveren koker met m a n t r a ' s die door 
sommige ngakpa's op de kruin van het hoofd in het haar gedragen wordt . 

Ta gom chö s u m 

(Tib) Afkorting voor "tawa = zicht", "gompa = meditatie", en "chöpa = actie". De 
drie w o o r d e n die tesamen de essentie van het pad van de D z o g c h e n y o g i 
u i t d r u k k e n . 

Tamshe Aryadeva 
Aryadeva de Brahmaan. Een leraar van Phadampa Sangye. 

Tangyur 
Commentaren op de Kangyur , het woord van de Boeddha. 
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Tantra 
(Skrt) Gyü (Tib). "Continuïteit". Tekst gebaseerd op de oorspronkelijke 
zuiverheid van de natuur van de geest. Het doel van de Tantrische beoefening is 
deze natuur te realiseren. De basisteksten van het Vajrayana. Wordt ook wel als 
synoniem gebruikt voor Vajrayana. 

Tantrayana 
Voertuig gebaseerd op de Tantra's, Vajrayana. 

Tantrisme 
Tantrische leer. Zie Vajrayana. 

Tara 
(Skrt) Jetsün Drolma (Tib). Meestal groene of witte, some rode, vrouwelijke 
Boeddha van Compassie. Geboren uit een traan van het oog van 
Avalokiteshvara. Zeer populair in Tibet. 

Tarthang Tulku Rinpoche 
In Amerika levende Nyingma lama. Stichter van het Nyingma Institute en 
Dharma Publishing. 

Tathagata 
(Skrt) "Hij, die zo gegaan is". Een boeddha. 

Tathagatagarb ha 
(Skrt) Zie Boeddhanatuur. 

Tendrel 
(Tib) Nidana (Skrt). "Samenloop van omstandigheden". Het scheppen van een 
voorspoedige, gunstige 'tendrel' speelt een uiterst belangrijke rol in het 
Vajrayana. Het is het leidende principe bij devinatie, in de astrologie, of bij het 
onthullen van een terma. 

Terma 
Een rituele tekst of voorwerp in vroeger tijden verborgen door grote meesters als 
Padmasambhava en Yeshe Tsogyal en door de kracht van de aspiratie om 
levende wezens te helpen geopenbaard door een tertön. 

Tertön 
Eén van de vijfentwintig discipelen van Padmasambhava, die in een latere 
incarnatie terma's openbaart. 

Tertön Sogyal (1856-1926) 
Ook bekend als Lerab Lingpa. Incarnatie van Nanam Dorje Dudjom, één van de 
vijfentwintig discipelen van Padmasambhava. Leerling van Nyoshul Lungtok 
Tenpé Nyima en Nyala Pema Düdul, die in een regenbooglichaam opging. 
Leraar van onder meer Jamyang Khyentse Chökyi Lödro, Jikmé Tenpe Nyima 
(de derde Dodrupchen) en de dertiende Dalai Lama. 
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Thanka 
Religieuze rolschildering. 

Thonmi Sambhota 
Wordt beschouwd als degene die eind zevende eeuw het Tibetaanse schrift 
ontwikkelde om Boeddhistische teksten uit het Sanskriet te kunnen vertalen. 

Thönyön Samdrup 
Tweede zoon van Machig Labdrön, die de Vajrayanatransmissie van de Chö van 
haar kreeg. 

"Thunderbolt Dakini" 
Witte dakini van de Vajrafamilie. Zie Supplement. 

Tibetaans Boeddhisme 
Verzamelnaam voor alle vormen van Boeddhisme die in Tibet beoefend 
worden. 

Tibetaans Dodenboek 
Eén van de geschriften uit het Bardo Thödal. 

"Tiger's Nest" 
Met het leven van Padmasambhava, in zijn vorm van Dorje TróTlo verbonden 
bergklooster in Bhutan. 

Tiklei 
(Tib) Bindu (Skrt). Spirituele essentie. Worden soms als energiebolletjes van 
regenboogkleurig licht, dat het aura vormt van boeddhavormen op thanka's 
afgebeeld. 

Tilopa 
Eén van de 84 mahasiddha's (grote yogi's) van India. Leraar van Naropa. 

Toevlucht 
Het nemen van toevlucht in de Boeddha, Dharma en Sangha is het begin en de 
basis van het Boeddhistische pad. Zie ngöndro. 

Toewijding 
Het opdragen van de verdiensten van een ritueel of handeling voor het heil van 
alle levende wezens. Zie Drie Edele Principes. 

Tögal 
"Leap over". Dzogchenbeoefening voor gevorderden. 

Tonglen 
"Geven en nemen". Beoefening uit het Mahayana waarbij men zijn geest traint 
in bodhicitta door middels het medium van de ademhaling vanuit compassie 
het lijden van anderen op zich te nemen en vanuit liefde al het geluk weg te 
schenken. 
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Toornige Godheid 
Boeddhavorm die zich uit compassie in een toornige vorm manifesteert om 
levende wezens uit hun illusies wakker te schudden. 

Topabhadra 
Echtgenoot van Machig Labdrön. 

Torma 
Ritueel object gemaakt van deeg en boter, dat op een Tantrisch altaar gezet wordt 
als symbool van een godheid, een mandala, een offerande, of als wapen gebruikt 
wordt om negatieve krachten mee te onderwerpen. 

Trekchö 
Dzogchenbeoefening waarbij men gedachte- en gedragspatronen "doorsnijdt". 

Trikaya 
Leer van de drie lichamen. Drie dimensies waarin b o e d d h a s c h a p zich 
manifesteert. De lege essentie van het vormeloze absolute Dharmakaya, de 
heldere natuur van het lumineuse Sambhogakaya, en het ongelimiteerde 
mededogen van het fysisch waarneembare Nirmanakaya. De eenheid van de 
drie kaya's wordt Svabhavikakaya genoemd. 

Tripitaka 
De "drie manden/ verzamelingen/ collecties" van het onderricht van de 
Boeddha; Soetra, Vinaya en Abhidharma. Tantra wordt soms als de vierde 
categorie beschouwd. 

Trisong Detsen (742-797) 
Boeddhistische koning van Tibet, die Padmasambhava en Shan ta raksh i t a 
uitnodigde om naar Tibet te komen. Wordt beschouwd als een incarnatie van 
Manjushri. 

Trogawa Rinpoche 
Bekend Tibetaans arts en specialist in de Medicijn-Boeddha. Leerling van 
Jamyang Khyentse Chökyi Lödro. 

Tröma Nagmo 
"Zwarte Toornige Moeder". Toornige vorm van Vajrayogini. Yidam vooral 
geassocieerd met Chö-beoefening. 

Tsampa 
Meel. Tibetaans nationaal gerecht. 

Tseringma 
Godin van Lang Leven. Spirituele partner van Milarepa. Beschermster in 
Nyingmatraditie. 
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Tsok 
"Verzameling". Tantrisch offerritueel. 

Tsong Kapa (1357-1419) 
Ook bekend onder de koosnaam Jé Rinpoche. Leraar van de eerste Dalai Lama. 
Buitengewoon actieve monnik die zich inzette voor zuivere kloosterdiscipline. 
Hij stichtte de Nieuwe Kadampaschool , de G e l u g p a ( "deugdzamen") en het 
klooster in G a n d e n in 1409. Zijn discipelen st ichtten de grote kloosters in 
Drepung (1416), Sera (1419) bij Lhasa, en Tashi Lhunpo (1447) in Shigatse. 

Tsültrim Gyatso Rinpoche 
Khenpo uit de Kagyütradit ie. Leeft in Nepal. 

Tulku 
(Tib) Zie Nirmanakaya (Skrt). Titel voor incarnaties van hoge lama's, die meestal 
als klein jongetje worden herkend als de wedergeboorte van het hoofd van een 
bepaalde overdrachtslijn. 

Tulku Thondup Rinpoche (1939) 
Lama vooral bekend om zijn academische studies en zijn recentelijk verschenen 
"Healing Power of Mind". 

Tulku Urgyen Rinpoche (1920-1996) 
D z o g c h e n m e e s t e r b e k e n d om zijn kracht ige " p o i n t i n g o u t " ins t ruk t i e s 
(mengak's). Leraar van ondermeer de zestiende Karmapa en Sogyal Rinpoche. 

T u m m o 
Eén van de Zes Yoga's van N a r o p a . Yogische oefening met be t rekk ing tot 
innerlijke warmte . 

Twaalf Nidana's 
Twaalf Schakels van Afhankelijk Bestaan. Zie tendrel. 

Twaalf Voudige Keten van Oorzaak en Gevolg 
Onderr icht uit het Draaien van het Eerste Wiel van de Dharma over de Twaalf 
Schakels van Afhankelijk Bestaan, die de werking van karma weergeven en 
tonen hoe onwe tendhe id de bron van het lijden in samsara v o r m e n . Zie 
Levenswiel. 

Uddiyana 
Zie Oddiyana. 

Umtze 
Leider van Tantrisch gezang, muziek en gebed in Tibetaanse kloosters. 

Vairocana 
De dhyani -boeddha van de centrale Boeddhafamil ie . Symboliseert pu re vorm 
van de Bewustz i jnskandha. Wordt soms afgebeeld met vier hoofden en het Wiel 
van de Leer in zijn handen. 
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Vajra 
(Skrt) Dorje (Tib). " D i a m a n d " . S y m b o o l v o o r d e o n v e r w o e s t b a r e 
Boeddhanatuur. Afkorting voor vajrascepter. 

Vajradhara 
(Skrt) Dorje Chang (Tib). In de Nieuwe Traditie (Sarma) is hij de pr imordia le 
B o e d d h a , het D h a r m a k a y a , de bron van de tantra's. In de N y i n g m a t r a d i t i e 
vertegenwoordigt hij het principe van de leraar van het Vaj rayanaonder r ich t . 

Vajrafamilie 
De oostelijke van de vijf boeddhafamilies. Zie Supplement. 

Vajrakilaya 
(Skrt) Dorje Phurba (Tib). Toornige y i d a m die vooral in de N y i n g m a t r a d i t i e 
beoefend w o r d t voor het verwi jderen van obstakels en negat ivi te i t . G u r u 
Padmasambhava manifesteerde zich onder meer in deze vorm om de demonen 
van Tibet te onderwerpen. Zie phurba. 

Vajrameester 
De meestal hoogste van de aanwezige lama's, die over een Vajrayana r i tuee l 
presideert. Meester die bekrachtiging (wang) geeft. 

Vajrames 
Sikkelvormig mes met een handva t in de vorm van een halve vajrascepter, dat 
symbool is voor de wijsheid van shunyata. Vaak in de handen van een dakini, 
zoals Tröma Nagmo in de Chö. 

Vajrapani 
B o e d d h a v an kracht . Eén van de dr ie b e s c h e r m e r s . In d ie context 
ver tegenwoordig t Manjushri het Lichaam van de Boeddha, Avalokiteshvara de 
Spraak van de Boeddha, en Vajrapani de Geest van de Boeddha. 

"Vajra Pride" 
"Vaj raver t rouwen" . Het ve r t rouwen dat men in essentie daadwerkel i jk een 
boeddha is. 

Vajrasattva 
(Skrt) Dorje Sempa (Tib). B o e d d h a , die alle h o n d e r d vredige en toornige 
boeddha ' s van het Bardo van Dharmata belichaamd. Wordt vooral geassocieerd 
met purificatie en confessie. Speelt een belangrije rol in de overdrachtsl ijn van 
de Nyingma- en Dzogchentraditie. Zie ngöndro. 

Vajrascepter 
Dorje (Tib). Scepter die de onverwoestbaarheid van de Boeddhanatuur en de 
t ransformat ie van v e r w a r r i n g in wijsheid symbol iseer t . Symbool voor de 
vaardige middelen van het Vajrayana. Kan vijf of negen spaken hebben. Wordt 
dan altijd in combinatie met de vajrabel (dri l lbu) gebruikt, die de klank van 
leegte (shunyata) vertegenwoordigt . 
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"Vajra Wrath" 
De toorn van compassie waarmee de illusies van ego worden vernietigd. 

Va j ravarah i 

(Skrt) Dorje Phagmo (Tib). De "Diamanten Dame met de Zeugekop" . Toornige 
vorm van Vajrayogini. Fungeert als Yidam bij de Chö. 

Vajrayogini 
(Skrt) Dorje Naljorma (Tib). Vrouwelijke Sambhogakaya vorm van Boeddha . 
Het devotioneel l ichaam. 

Vajrayana 
Het "Diaman ten Voer tu ig" . Onder r ich t gebaseerd op de T a n t r a ' s , da t zich 
kenmerkt door het gebruik van vele vaardige middelen zoals mudra, mantra, en 
v i sua l i sa t ies om de v e r w a r r i n g van de geest de t r ans fo rmeren in zijn 
oorspronkelijk na tuu r van wijsheid en compassie. 

Verlichting 
Toestand van absoluut heil, helderheid, vrede, liefde en compassie, waar in men 
niet meer gebonden is aan samsara en geen karma meer creëert, maar waar in de 
Boeddhanatuur volledig ontwaakt en gerealiseerd is. 

"Victorious Ones" 
De boeddha's, die samsara overwonnen hebben. 

Vidhyadhara 
(Skrt) "Kennisdrager". In de Nyingmat rad i t i e worden vier nivo 's onderscheiden 
op het pad naar verlichting. Deze staan onder meer beschreven in het Tibetaans 
Dodenboek. 

Vier Acties 
Zie vier karma's. 

Vier Bekrachtigingen 
De Tantrische bekrachtiging, " empowermen t " (wang), bestaat uit vier delen. De 
Vaasbekrachtiging, de Geheime Bekrachtiging, de Wijsheidsbekrachtiging, en de 
Woord - of Symbolische Bekrachtiging. 

Vier Edele Waarheden 
Het eerste onderricht van Boeddha Shakyamuni in het Her tenpark van Benares 
(Sarnath): De Waarheid van het Lijden, de Waarheid van de Oorsprong van het 
Lijden, de Waarheid van het O p h o u d e n van het Lijden, en de Waarheid van het 
Achtvoudige Pad van het Ophouden van het Lijden. 

Vier Gedachten 
Ook wel Vier "Mind Turners" , of Vier Redenen voor Verzaking genoemd. Een 
c o n t e m p l a t i e ove r de K o s t b a a r h e i d van de Mense l i jke G e b o o r t e , he t 
onvermijdelijke van de Vergankelijkheid, de karmische wet ten van Oorzaak en 
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Gevolg, en het lijden van Samsara als voorbereiding voor het nemen van 
Toevlucht en het Opwekken van Bodhicitta. Zie ngöndro. 

Vier Karma's 
"Vier Acties". De vier rituele activiteiten: Pacificatie, Verrijking/ Toename, 
Magnetisering, en Onderwerping/ Vernietiging. 

Vier Mara's 
"Vier Demonen", die in het Chö-ritueel overwonnen worden. In de 
terminologie van het Mahayana: de Demon van de vijf skandha's, de Demon 
van de (vijf) negatieve emoties, de Demon van de Heer van de Dood (de dood, 
de pijnlijke aard der vergankelijkheid), en de Demon van de Zoon van de 
Goden (gehechtheid aan externe objecten). In de terminologie van het 
Vajrayana: de Tastbare Demon (gehechtheid aan externe objecten), de Niet-
Tastbare Demon (onwetendheid, gehechtheid, aversie en de 84.000 negatieve 
emoties die leiden tot het lijden van samsara), de Demon van Geëxalteerdheid 
(superioriteitsgevoel ten opzichte van anderen), de Demon van Bedrog (de Vijf 
Skandha's voor een "ik" aannemen). 

Vier Onmetelijkheden 
Het aspiratienivo van relatieve bodhicitta: Onmetelijke Liefde, Onmetelijke 
Compassie, Onmetelijke Vreugde, en Onmetelijke Gelijkmoedigheid. 

Vier Poortwachters 
Vier wachters aan de poorten van een mandala. In het Tibetaans Dodenboek 
wordt gesproken over de vier mannelijke poortwachters die de vier karma's 
representeren en de vier vrouwelijke poortwachters die de v i e r 
onmetelijkheden representeren. 

"View" 
Zie "Zicht". 

Vijf Boeddhafamilies 
Mandala die het grondpatroon van het Tantrisch symbolisch systeem weergeeft. 
Een conglomeraat van associatievelden en transformaties in vijf families 
onderverdeeld; Boeddha-, Vajra-, Ratna-, Padma- en Karmafamilie. Het toont de 
'zuivere natuur ' van bijvoorbeeld de vijf skandha's als de vijf D h y a n i -
Boeddha's, de vijf elementen als de vijf moeders ("consorts'), de vijf emoties als 
de vijf wijsheden etc. Zie Supplement voor een grafisch overzicht van enige 
basiscomponenten. 

Vijf Bums 
Vijf sets van honderdduizend. Zie ngöndro. 

Vijf Dhyani Boeddha's 
Sambhogakaya boeddha's die de zuivere aard van de vijf skandha's 
representeren. Verschijnen in het Bardo van Dharmata. Zie vijf boeddhafamilies 
en Supplement. 
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Vijf Elementen 
Ruimte, water, aarde, vuur, en lucht/wind. Zie vijf boeddhafamilies en 
Supplement. 

Vijf (negatieve) emoties 
De drie vergiften onwetendheid, agressie en lust (gehechtheid), worden soms 
uitgebreid met jaloezie en trots. Zie vijf boeddhafamilies en Supplement. 

Vijf Skandha's 
De bewustzijnsaggregaten Vorm, Gevoel, Perceptie, Conceptformatie en 
Bewustzijn. Zie vijf boeddhafamilies. 

Vijf Wijsheden 
Vijf aspekten van de wijsheid van Boeddhaschap. Spiegelende Wijsheid, 
Wijsheid van Gelijkheid, Onderscheidende Wijsheid, Alvervullende Wijsheid, 
en Wijsheid van de Alomvattende Ruimte. Zie vijf boeddhafamilies en 
Supplement. 

Vinaya 
Eén van de Tripitaka. Bevat onderricht van de Boeddha over monastische 
discipline en ethiek. 

Wang 
(Tib) Abisheka (Skrt). Initiatie in T a n t r i s c h e beoefening. Zie v i e r 
bekrachtigingen. 

Wiel van de Leer 
Dharmachakra (Skrt) Chö khorlo (Tib). Wiel met acht spaken dat het 
verkondigen van de Dharma symboliseert. Zie het Draaien van het Wiel van de 
Leer. 

Wijsheidsgeest ("Wisdom Mind") 
In een meester tot wasdom gekomen Boeddhanatuur. 

Windpaard 
Lung Ta (Tib). Paard met het Wensvervullend Juweel op zijn rug als symbool 
voor geluk en levenskracht. Invokaties worden vaak afgedrukt op vlaggen in de 
regenboogkleuren van de vijf boeddhafamilies (wit, geel, rood, groen en blauw) 
en op heilige plaatsen gehangen zodat de gebeden zich met de wind kunnen 
verspreiden. 

Witte Feestoffer 
Eén van de vier Chö-feesten. Het offeren van de essentie van amrita aan de 
boeddha's, yidams, dakini's, bodhisattva's en verlichte dharmapala's met als doel 
het verzamelen van wijsheid en verdiensten. 

Yab yum 
"Vader/moeder". Mannelijke en vrouwelijke boeddhavorm in omhelzing. 
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Yaksha 
Eén van de Acht Klassen van demonen. 

Yama 
(Skrt) Shrinje (Tib). "Heer van de Dood". Wordt vaak afgebeeld met een rode 
stierenkop. In het bardo houdt hij de overledenen de spiegel van hun goede en 
slechte daden (karma) voor. Zie Levenswiel. 

Yamantaka 
"Vernietiger van de Heer van de Dood". Toornige vorm van Manjushri. 

Yambhulakhang 
Fort gebouwd in de eerste eeuw voor Christus door Nyatri Tsenpo, de eerste 
koning van Tibet, in de Yarlungvallei. Oudste bouwwerk van Tibet. 

Yeshe Dorje Rinpoche (1926-1993) 
Chö- en Dzogchenmeester. Was de officiële regenmaker van de Dalai Lama en de 
Tibetaanse regering in balllingschap. Stichtte samen met Khamtrül Rinpoche het 
Zilnon Kagyelingklooster in Dharamsala. Leerling van Dudjom Rinpoche en 
leraar van Karma Lhundup. 

Yeshe Tsogyal (8e/9e eeuw) 
Padmasambhava's mystieke partner. Staat bekend als de perfecte discipel. Hielp 
bij de verspreiding van zijn onderricht, ondermeer door terma's te verbergen 
voor toekomstige generaties studenten. 

Yidam 
Wordt soms in Westerse literatuur vertaald met "persoonlijke godheid". Een 
vredige, toornige, mannelijke, vrouwelijke, alleen of in omhelzing zijnde 
Tantrische boeddhavorm, die coresspondeert met de individuele natuur van de 
beoefenaar. Yidam is de bron van spirituele verworvenheden (siddhi's). Zie 
wang. 

Yogi 
(Skrt) Naljorpa (Tib) Spirituele beoefenaar. Terwijl de Pandit meer een 
schriftgeleerde is, legt de yogi zich vooral toe op de praktische beoefening. In dit 
manuscript wordt het woord 'yogi' met name gebruikt als synoniem voor Chö-
beoefenaar. 

Yum Chenmo 
"Grote Moeder". Zie Prajnaparamita. 

Zaadlettergreep 
Bija (Skrt). De eenheid van leegte en compassie van waaruit een Tantrische 
godheid geboren wordt. 

Zen 
(Tib) Rood-witte Ngakpasjaal. 
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Zen Boeddhisme 

Quiet is t i sche vo rm van Mahayana Boeddhisme dat zich via China (Ch'an) 
verspre idde naar Japan. 

Zes Paramita's 

De zes " t ranscendentale handel ingen" van een bodhisattva; geven, discipline 
geduld , enthousiaste volharding, meditatieve concentratie, wijsheid. 

Zes Werelden (zes rijken) 

De zes were lden van hergeboorte in samsara; hel, honger ige gees tenwere ld 
dierenrijk, mensenwereld, wereld van de strijdende goden, godenwereld . 

Zicht 

Tawa (Tib). De non-dualistische visie van de natuur van de geest. Kennis van de 
natuurl i jke staat der phenomenen . 

Zilnon Kagyeling 

Het Ny ingmakloos ter in Dharamsala van Yeshe Dorje Rinpoche en Karma 
Lhundup. 

Zuivere land van Guru Rinpoche 
Z a n g d o k Pelri (Tib). "De Koperk leur ige Berg". He t b o e d d h a l a n d w a a r 
Padmasambhava resideert. 

Zwaard van Manjushri 

V l a m m e n d tweezijdig zwaa rd van de Onde r sche idende Wijsheid. De twee 
zijden doorsn i jden he t dual i s t i sche ondersche id in subject en object. De 
v lammen branden alle concepten over leegte weg. 

Zwarte Feestoffer 

Een van de vier Chö-feesten, waarbij men visualiseert dat ziektes in de vorm 
van pus , bloed en zwar te drek uit het geofferde l ichaam opstijgen en aan de 
demonen gevoerd worden. Zo wordt karma gepurificeerd en ziektes genezen 
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