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Lezer !

Deze publicatie is voor U van belang, wanneer U door een
of meer van de volgende redenen gemotiveerd bent:

*

U stelt belang in het geestelijk leven van de Tibetanen voor
en na· de I inlijving' van hun land bij de Volksrepubliek China.

*
*

U stelt belang in het boeddhisme in het algemeen.

*

U zoekt voor Uzelf naar mogelijkheden om tot een meer
spirituele levenswijze te komen, zonder U te willen binden
aan een bestaande kerk of bestaande groepering.
U stelt belang in de esoterische stromingen van denken en
voelen.

* U stelt belang in de gedachtewereld van de

1,1 Theosophical
Society", en van de diverse theosofische stromingen.

*

U mist in vele vormen van Yoga-beoefening, die nu bij
ons worden verbreid, het motief van 'mededogen' en van
, liefde'; in da:t geval zult U hierin veel kostbare aanwijzingen vinden.

HISTORISCH SCHEMA

INDIA
11

het in beweging zetten van het rad van Dharma 11

Gautama Boeddha

HINAYANA of zuidelijk boeddhisme.
Heeft als kanonieke boeken
de Tripitaka (Tipitaka) ;
taal: Pali.
Verspreidde zich in :
Ceylon, Thailand, Burma en
Indochina.
Vijnanavadin - school

MAHAYANA of noordelijk boeddhisme.
Behalve de kanonieke geschriften van
het Hînayana erkennen verschillende
scholen ervan nog andere gezaghebbende geschriften.
Bloeide tot + 1100 na Chr. vooral in
Noord - India.
Enige belangrijke gedachten:
bodhisattva en sunyata.
taal: sanskrit
Belangrijke scholen: Madhyamika,
Prasangika,
Yogacara,
Svatantrika,
Hiertoe behoort ook het mantrayana
en Vaj rayana.

EINDE VAN HET BOEDDHISME IN INDIA

Opmerking: In de tibetaanse kanon (Tanjoer en Kanjoer) zijn
vrijwel alle 11 scholen 11 vertegenwoordigd.
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deze publicatie ziet het licht tijdens de
viering van het 1OO-jarig jubileum van de
internationale "THEOSOPHICAL SOCIETY".

moge zij bijdragen tot een juist inzicht
in de oorsprong en het doel van het
theosofisch werk, geworteld als het is
in bepaalde universele leringen van het
tibetaanse boeddhisme.

en moge zij helpen bij de verspreiding
van mededogen en broederschap,
tot geluk van alle wezens.
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BOODSCHAP VAN

Z.H. DE DALAI LAMA

1

BOODSCHAP VAN
Z.H. DE DALAI LAMA
Wij zijn allen mensen die naar geluk verlangen en het lijden willen ontkomen. Wij zijn
allen gelijk. Dit verlangen is bij ons allen aanwezig, ongeacht ras, natie of religie. Alle mensen
hebben het recht dit geluk te bereiken. Dit recht
is op zichzelf nog niet voldoende. We moeten
onszelf inspanning getroosten het doel te verwerkelijken. In deze twintigste eeuw kan onze generatie alleen door samenwerking dit bereiken;
persoonlijke pogingen of pogingen van één volk
zijn niet bij machte dit te realiseren. Wij zijn
immers allen van elkaar afhankelijk, en de verwerkelijking hangt van politieke en economische
omstandigheden af.
Hiervoor is het van het hoogste belang gevoelens
van universele verantwoordelijkheid en algemene
broederschap te hebben. Zonder dit zal het zeer
moeilijk vallen, dit doel te bereiken.
Alle religies hebben in de grond van de zaak deze doeleinden. Dit is ook het geval met alle politieke systemen en ideologieën; ook deze streven
naar menselijk geluk. Maar tengevolge van zelfzuchtige motieven - een algemeen menselijke
zwakheid - is het niet verwerkelijkt.
Het feit dat in één deel van de wereld hongersnood heerst, en er in andere delen een overschot
aan voedsel is, betekent een gebrek aan broederschap. De oproep komt dus hier op neer:
Laat iedereen een universeel gevoel van
verantwoordelijkheid ontwikkelen, en dezelfde gevoelens voor de ander koesteren als hij voor
zichzelf heeft. Dit is dan de weg naar het doel.

- GESPREK-

vairocana dhyäni_ boeddha
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Huize St. Michaël,
Naarden.

DE·DALAI LAMA ALS MENS

vajrasattva (_ak~obhya) d~yäni_ boeddha

Het is een nauwelijks weer te geven ervaring,
zo lang zo persoonlijk een zo groot man te hebben vergezeld. Wij hebben vrij veel gesproken, vaker nog
gezwegen, niet omdat er niets te zeggen zou zijn,
maar omdat het niet aangaat, iemand die een zo
vermoeiende reis maakt, ook nog voortdurend
in gesprek te betrekken. Ik bleef mij er steeds van
bewust, dat de Dalai Lama recht had op rust en
geestelijke afzondering. Daar stond tegenover,
dat ik een plicht had als gastheer, dus hem een
en ander moest vertellen over het land waardoor
wij reisden en zijn bewoners, alsmede over hetgeen hem te wachten stond.
Eerst nadat wij enigszins met elkaar vertrouwd waren
geraakt - te beginnen met de terugreis naar Wassenaar - kwam ik er toe, Z. H. zo nu en dan een vraag
op geestelijk gebied te stellen die mij bezig hield.
Het is niet aan de orde of ik iets al dan niet "durfde";
de gedachte daaraan kwam voordien eenvoudig niet bij
mij op. Misschien is het het beste zo te formuleren,
dat hetgeen van de Dalai Lama uitging - noem het geestkracht, wil, fluïdum, persoonlijkheid of hoe dan ook mij niet op een dergelijke gedachte deed komen alvorens de tijd daar rijp voor was.
Zijnerzijds stelde de Dalai Lama nu en dan vragen,
waarop hij een antwoord wenste. (Op reis naar en van
den Haag zat ook zijn tolk voorin; toen stelde hij een
deel van zijn vragen in het Tibetaans en liet die door
de tolk vertalen. Antwoorden werden nooit vertaald).
Deze vragen hadden meestal betrekking op landschap,
geschiedenis, middelen van bestaan, sociale en religieuze situatie, kortom op de samenleving in Nederland. Terwijl de gesprekken steeds rechtstreeks,
bondig en vaak ook diepgaand waren, waren ze meestal tevens kort. Ze bleven discreet en namen niet het
karakter aan van een interview.
Nimmer tevoren heb ik een man ontmoet, die van
ogenblik tot ogenblik de psychische gesteldheid van
zijn gesprekspartner glashelder doorziet, daar tevens boven staat en geen misbruik van dat inzicht
maakt. Ik ben ervan overtuigd, dat hij al mijn gedachten had kunnen lezen, maar dat hij dat uit beginsel niet doet en niet wil, omdat hij daarmee de privacy van de ander zou aantasten.
Geleuterd werd er niet. Zodra de Dalai Lama gewaar werd, dat ik niet langer innerlijk geheel achter
een bepaald gesprek stond, maar dit voortzette
uit wat hij in het westen "beleefdheid" plegen te noemen, sneed hij het abrupt, ofschoon geenszins
onhoffelijk, af, daarmee te kennen gevend dat
hij niet "bezig gehouden" behoefde te worden.
Hij voelde dit ogenblikkelijk aan. Dat gebeurde trouwens alleen de eerste dag, omdat ik mij
daarna in deze situatie had ingeleefd en niets meer
zei waarbij ik niet innerlijk betrokken was. (Voor
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alle duidelijkheid: het gaat er voor Dalai Lama niet
om, of de inhoud van een gesprek objectief van belang dan wel voor hemzelf subjectief interessant is,
maar of het voor de gesprekspartner een wezenlijke
betekenis heeft.)
De Dalai Lama spreekt op drie niveau' s, maar is
op ieder van die niveau' s zichzelf. Hij is de enige
mens die ik ooit ontmoette, die geen persona heeft
en deze ook niet behoeft. Het eerste niveau is het
"officiële", waarbij hij als hooggeplaatste gast
met eerbiedige voorkomendheid bejegend wordt.
Dit ligt hem niet erg. Hij vindt het nauwelijks aangenaam en laat dat ook duidelijk, ofschoon steeds
met de beminnelijkheid die hem een eerste natuur
is, blijken. De eerbied van zijn Tibetaanse onderdanen aanvaardt hij meteen natuurlijke vanzelfsprekendheid, maar die van westerlingen hindert hem
eigenlijk.
Het tweede niveau is het niveau op voet van gelijkheid,
dat van gast en gastheer. Dit ligt hem geheel. Het is
kennelijk - en bij een der maaltijden bevestigde
hij dit zelfs uitdrukkelijk - de wijze, waarop hij met
ons westerlingen wil omgaan. Hij is dan hartelijk,
vol zin voor humor, levendig en vrolijk. Zijn spirituele verhevenheid blijkt in deze gesprekken het
duidelijkst hieruit, dat hij hoogst zelden iets negatiefs zegt over mensen of andere wezens (wel uiteraard over ongewenste toestanden of gebeurtenissen),
en dat hij zijn eigen persoon nooit in het geding brengt
nooit klaagt of iets zegt wat daarop ook maar in de
verste verte zou lijken - dus geheel positief en altruïstisch is ingesteld, niet uit enigerlei show of op
grond van enig beginsel of uitgangspunt, maar omdat
hij werkelijk zo is.
Het derde niveau is dat, waarop hij als leraar
optreedt. Ik bedoel nu dus niet in het openbaar,
maar ~:mder vier ogen. Dit gebeurt nimmer ongenodigd, maar alleen als antwoord op een bepaalde vraag. Hij verandert dan snel en bijna
onmerkbaar, spreekt met ernst en gezag, rechtstreeks van hart tot hart, maar geenszins bezwerend of overtuigend: hij laat de ander altijd geheel
vrij het al dan niet met hem eens te zijn., hij dringt
nooit een mening op. Anderzijds voert hij ook geen
discussie. Wellicht is dit onbegrijpelijk voor iemand
die zoiets nooit heeft meegemaakt. De enig juiste
kwalificatie voor deze state of mind is "verhevenheid".
Een van mijn andere vragen had betrekking op de
samenleving der Tibetaanse emigranten in India,
hun levenswijze, het onderwijs, het aantal scholen,
(zeven) en hun geestelijk leven. In zijn antwoord,
dat verder niet zozeer ter zake doet omdat hieromtrent in het westen voldoende bekend is, trof
mij het volgende. Hij vermeldde als een positief
punt van de huidige toestand, dat de Tibetaanse
samenleving uit haar isolement was geraakt en dat
het daardoor gemakkelijker was geworden, de
geestelijke waarden van zijn land over de wereld
. te verbreiden. Hij ging hier uitvoerig en welsprekend op in; het lag hem duidelijk na aan het hart.
Vroeger was de schat van kennis in Tibet voor het
westen grotendeels ontoegankelijk. Thans hadden
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een aantal lama's westerse talen en, wat belangrijker
was de westerse gedachtengangen leren kennen, zodat het op veel grotere schaal mogelijk was geworden, boeken te schrijven en te publiceren die voor
de overige wereld betekenis hadden. Hij legde er de
nadruk op dat zich hierbij een moeilijkheid voordeed,
die altijd had bestaan, maar nu van minder betekenis werd doordat de schrijvers van zulke boeken
kennis konden nemen van de westerse mentaliteit :
het ging erom , de teksten en uitspraken zodanig toe
te lichten, dat ze niet verkeerd begrepen werden. Hij
gaf daarbij het volgende voorbeeld. Er is een uitspraak: "Het doden van alle Boeddha's geeft zo groot
mogelijke verdienste" (killing of all the Buddha' s brings
about the highest merit Î. Deze uitspraak, zei hij
wordt in Tibet zonder meer begrepen, maar in
het westen misverstaan. Men moet dan ook wel
weten, hoe dit te interpreteren. Dit is op verschillende niveau' s mogelijk. "Doden" in de letterlijke (materiële) zin van "doden van een levend wezen" is naar boeddhistische opvatting
altijd verwerpelijk, en het is dus duidelijk dat
men dit figuurlijk moet opvatten, in de zin van
het afrekenen met lagere instincten, het zich
daardoor niet langer laten beihvloeden. (Naderhand viel mij de overeenkomst in tussen deze
verklaring en de dieptepsychologische interpretatie van dromen, waarin de eigen dood, het
doden of sterven van nabestaanden etc. eveneens
moeten worden opgevat als het afrekenen met
bepaalde psychische inhouden). Wat de "Boeddha's"
in bovengenoemde uitspraak betreft: ieder
levend wezen draagt de Boeddha 'natuur in zich,
aldus Z.H., en men kan "Boeddha's" hier dus
opvatten als"levende wezens',' waarbij dan met
het "doden" daarvan bedoeld wordt, dat de levensdorst wordt uitgeblust. Er is ook, voegde hij
hieraan toe, een andere interpretatie mogelijk.
Hierbij worden met de "Boeddha's" de chakra's
bedoeld, omdat deze de concentratie vormen van
al datgene wat een levend wezen tot een levend
wezen maakt en dus ook zijn "Boeddha-natuur"
bepaalt. De chakra' s nu zijn in feite de ruimtelijke uitdrukking van de skandha' s, en het beheersen ("doden") van de skandha' s is een voorwaarde
voor geestelijke verlichting. De Dalai Lama besloot
deze uiteenzetting met er nogmaals de nadruk op
te leggen, dat het letterlijk vertalen van oude teksten voor westerlingen misverstanden kan oproepen
en dus zorgvuldig commentaar behoeft door kenners die tevens met de westerse denktrant vertrouwd zijn.
DRV. WESTHOF
Zoals de lezer uit pers en radio heeft kunnen vernemen,
heeft Z. H. de Dalai Lama in oktober 1973 enige dagen
ons land bezocht. De voorzitter van het comité tot ontvangst van de Dalai Lama, prof. Westhof heeft hem op
zijn reizen· door ons land begeleid. Enige persoonlijke
indrukken van contacten tussen de Dalai Lama en prof.
Westhof nemen wij over uit ' SADDHARMA I , Tijdschrift
van de Stichting Nederlands Buddhistische Centrum, dedecember 1973.
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INLICHTINGEN

ratnasambhava

dhyäni_ boeddha

OVER
DE DALAI LAMA
Het boeddhisme in Tibet, en ook dat in China en
Japan wordt gekenmerkt door de nadruk, die het
begrip "bodhisattva" krijgt; hij wiens wezen
(sattva) wij sheid (bodhi) is, hij die zijn leven
gewijd heeft aan het welzijn van de mens, waarbij hij zijn intrede in het NirväDa, het gevolg
en de beloning van zijn eigen Verlichting, uitstelt. * 1) Avalokitesvara, in het tibetaans
"Chenrezig" is zulk een bodhisattva, en men gelooft
dat hij in Tibet's heerser, de Dalai Lama geïncarneerd is-alle Dalai Lama' s, vanaf de eerste
die plm 1390 geboren werd.
Z. H. de Dalai Lama zegt over "incarnaties" het
volgende ; *2) "Incarnaties zijn wezens die de hogere dan wel de lagere stadia van NirväDa bereikt hebben en ook die de hoogste trap voor
NirväDa bereikt hebben- bodhisattva's, Arahats
en Boeddha' s. Z ij incarneren om andere wezens
te helpen naar NirväDa op te stijgen. Door dit
te doen worden bodhisattva' s geholpen zich tot het
boeddhaschap te verheffen, en ook de Arahats
bereiken tenslotte boeddhaschap. Boeddha' s incarneren uitsluitend om anderen te helpen, want
zij hebben het hoogste reeds bereikt.
Zij incarneren niet door een eigen actieve wilsuiting -zo een actief proces bestaat bij een
Boeddha niet, zij incarneren eerder door de ingeboren wens anderen te helpen, door wie zij
NirväDa bereikt hebben. Hun incarnaties vinden
plaats wanneer de omstandigheden er geschikt
voor zijn, en betekenen niet, dat zij hun nirväDastaat verlaten. Het is ongeveer zoals een weerspiegeling van de maan op aarde gezien kan
worden, wanneer de omstandigheden er gunstig
voor zijn, in rustige meren of zeeën, terwijl de
maan zelf aan de hemel blijft staan. Volgens
deze beeldspraak kan de maan op verschillende
plaatsen tegelijk weerspiegeld zijn, en kan een
Boeddha tegelijkertijd in verschillende lichamen
incarneren. Al dergelijke geihcarneerde wezens
kunnen door hun wensen gedurende ieder leven
de plaats en tijd van de volgende wedergeboorte
beihvloeden, en zij hebben na de geboorte nog
herinneringen van hun vorige leven en dit maakt
het anderen mogelijk hen te herkennen. "
De tegenwoordige Dalai Lama, de veertiende, werd geboren in een klein dorpje in het
noord-oosten van Tibet, in een boerengezin in
de vijfde maand van het jaar van het Houten Varken
volgens de tibetaanse kalender
d. w. z. in 1935.
Toen alle proeven, de heilige visioenen en de wonderbaarlijke handelingen van de twee - jarige
jongen Tenzin Gyatso, geen spoor van twijfel
lieten bestaan, dat de echte incarnatie gevonden
was, kwam er aan het zoeken een eind.
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Zodoende besteeg de jongen de Leeuwentroon toen
hij drie jaar was. Toen hij zes geworden was, begon zijn lange en moeilijke opleiding. Hij besteedde ruim vijf jaar aan het bestuderen van
tibetaanse en
boeddhistische teksten. Echter
zijn specifiek-religieuze opvoeding in boeddhistisch-religieuze discussies begon in alle ernst
pas, toen hij twaalf jaar oud was. Toen werd hij
toegelaten tot twee van de grote kloosters, Drepung en Sera. Daar nam hij deel aan de discussies
met geleerde abten, waarbij honderden religieuze
autoriteiten aanwezig waren. Volgens zijn examinatoren en leraren was hij een goed leerling. Het
systeem, dat hij moest volgen was moeilijk, maar
het zou vruchten dragen. Naast het aanbrengen van
kennis schrijft het tibetaanse onderwij ssysteem
ook methoden voor om geestelijke vermogens te
ontwikkelen. Op vijftienjarige leeftijd werd het geloof van Z . H. in zijn religie dieper. In zijn autobiografie vermeldt hij: "De innerlijke zekerheid dat
ik het juiste pad volgde werd sterker .... ik begon
een spontaan gevoel van dankbaarheid
jegens de Heer Boeddha in mij voelen opkomen;
ik gevoelde een enorme schuld jegens de leraren,
meestal hindoe' s die aan de tibetanen hun kostbare religie hadden geschonken, en jegens de tibetaanse leraren, die deze hadden uitgelegd en in
stand gehouden in ons land. Ik hegon minder aan
mijzelf en meer en meer aan anderen te denken:
ik werd mij bewust van wat "mededogen" betekende. "
Dit gevoel van spirituele groei ging samen met
betere intellectuele prestaties, meer geheugen,
meer handigheid in het debat en meer zelfvertrouwen.*3)
Wegens de politieke ontwikkeling was Z. H.
niet in staat zijn studie te vervolgen, zoals anderen,
die al hun talent en geleerdheid een geheel leven
lang gebruiken om religieuze kennis en innerlijke
verlichting te bereiken. Hij kon slechts dertien
jaar hier aan besteden. Toen hij vierentwintig jaar
was, legde de Dalai Lama de eerste examens af op
iedere van de drie klooster-universiteiten: Sera,
Drepung en Ganden. Het volgende jaar deed hij het
laatste examen en behaalde de graad van "Meester
in Metafysika", en wel met lof.
Op zestienjarige leeftijd verzocht men hem,
om de zware verantwoordelijkheid van het leiderschap in religieus en wereldlijk opzicht van de
tibetaanse regering op zich te nemen- zulks in
verband met de dreigende chinese inval.
Toen
Tibet zich overgegeven had aan de overmacht van
het "Bevrijdingsleger", probeerde de Dalai Lama
bewust met de chinezen samen te werken in het
belang van zijn land en volk. Geweldloosheid is de
enige weg, die ons tenslotte nog iets van vrijheid
kan hergeven, misschien pas na jaren van lijdzaamheid. Dit betekende samenwerking voorzover mogelijk, en lijdelijk verzet waar samenwerking onmogelijk bleek". * 4)
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Zijne Heiligheid probeerde zijn land
te hervormen in een vlot tempo; hierbij werd
hij echter herhaaldelijk door de chinese communisten gehinderd - in tegenstelling met wat men
gewoonlijk gelooft.
Toen in 1959 de Nationale Opstand was
neergeslagen, hebben Khamba guerilla-soldaten de
Dalai Lama heimelijk uit Lhasa gehaald, terwijl er
in de straten gevochten werd tussen tibetanen en
chinezen. In zuidelijk Tibet, in Lokha, probeerde
hij weer een regering te vormen. Toen het echter
duidelijk werd, dat hij in het buitenland meer
voor zijn volk kon doen, vluchtte hij naar India,
en duizenden tibetanen volgden hem; een deel ervan, plusminus 80.000, kwam in India aan, in
Nepal en de grensstaten.
Vanuit zijn hoofdkwartier in Dharamsala, Himachal
Pradesh,probeert de leider in ballingschap de twee
doeleinden van zijn volk te dienen: om weer onafhankelijk te worden en de unieke rijke culturele
en religieuze traditie in stand te houden, waartoe
hij en zijn volk trots zijn te behoren. *5)
De veertiende Dalai Lama is een modern heerser
hij probeert een politiek systeem te vinden, dat in
overeenstemming met de constitutie, die hij op
de 10e maart 1963 afkondigde, een demokratie zal
zijn. Volgens deze grondwet kan een twee-derde
meerderheid in de Volksvertegenwoordiging die
grondwet veranderen, en zelfs de positie van de
Dalai Lama in wereldlijk-politieke zaken. "Wanneer de dag zal aanbreken, dat Tibet een eigen
regering zal krijgen, dan kan het volk kiezen welke regeringsvorm zij willen hebben". * 6)'
Behalve politiek leider is Z.H. in de' eerste
plaats een monnik, een diep religieus en wijs mens.
Hij zou liever zijn gehele leven aan de boeddhistische wijsbegeerte wijden, en niet aan de politiek-een zaak van tijdelijk belang. "Misschien kan
ik mijn volk een groter dienst bewijzen op het gebied, waar ik aanleg heb, en gestudeerd heb. In
het gebied van de politiek zijn er vele tibetaanse
jongeren, die hun schouders onder het werk kunnen
zetten". *7)
In werkelijkheid echter, moet de Dalai Lama
zijn schouders eronder zetten: hij is immers het
symbool van de tibetaanse éénheid in het streven
naar vrijheid, tot behoud van hun nationale identiteit, godsdienst en kultuur.
Toen hij met mij de plannen voor zijn reis
besprak, zei hij: "Wereldvrede kan niet tot stand
komen zonder een vrije uitwisseling van gedachten.
Om deze reden wil ik naar Europa en naar Amerika
gaan; ik wil mensen ontmoeten die werkelijk belang
stellen in wereldvrede. Deze vrede kan alléén tot
stand komen,wanneer de mens niet meer zelfzuchtig
is, vrij en oprecht is, en de ander niet bedriegt".
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"Wanneer wij de boosheid, die in ons hart licht,
onopgemerkt laten,
En in plaats daarvan ons tegen vijanden buiten
ons richten,
Wanneer wij deze willen vernietigen en zelfs
duizenden doden,
Dan zullen duizenden andere vijanden ons nog meer
benauwen.
Laten wij dus zien dat bovengenoemd gedrag geen
oplossing biedt.
En laten wij de krachten van Genade en Liefde ontwikkelen.
Keer inwaarts en bedwing de wilde stromen van
de gedachten Alle Boeddha-zonen brengen dit in de praktijk".
(uit: De zeven en dertig oefeningen van
alle Boeddha-zonen ; een werk
bewaard in de bibliotheek van Tibetaanse Werken).
(Met welwillende toestemming van de redaktie
overgenomen uit: Tibetan Messenger. Vol. lI,
no. lIl, Autumn 1973.)

NOTEN

.. 1 )

*

2)

*3)

* 4)
* 5)
* 6)
* 7)
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Deze plaat stelt voor het "levensrad", zoals
dat in Tibet veel werd afgebeeld. Een beschouwer, die niet kan lezen, kan er de hoofdzaken van het boeddhisme in sprekende figuren
terugvinden.

Het gehele rad wordt vastgehouden en
aangevreten door een demon, een gri mmige
god, n 1. de Tijd ofte wel de Dood. Niets
blijft, geen eeuwige god en schepper, maar
een dynamische verandering: vernietiging door
een grimmige kracht voor hem, die zich aan
het verleden vastklampt, verlossing voor hem,
die met dat spel van eeuwige verandering wil
meespelen, en ervaart, dat ook deze verandering "niets" is'.
In de naaf van het rad ziet de beschouwer drie
dieren, die de "motor" aangeven. Zij beelden
n 1. uit: "verdwazing, verblinding",' "begeerte"
en "afkeer , haat"; drie factoren, die steeds
samengaan, zoals een weinig zelfonderzoek kan
leren.
De "velg" van het rad beeldt de weg uit, die
ieder gaat. Voortgang brengt onvermijdelijk
ieder deel van de velg op de weg om die voortgang mogelijk te maken. Deze velg verbeeldt
de leer van de twaalf-onderling-geconditioneerde factoren, die onvermijdelijk de één op de
ander moeten volgen, en die meteen de stadia
op de levensweg zijn.

MA RIG
Bovenaan staat (1) een blinde. vrouw oftewel
"onwetendheid". blinde drang tot leven. Leven
is energie, en beeld (2) de pottebakker beeldt
f;iDU BYED
uit het vormen van de samskära' s = karmafactoren, vormende krachten van "karma". Deze
factoren conditioneren het volgende stadium "beRNAM ~ES
wustzijn", afgebeeld als een aap (3), naäpend
de karmische formaties.
Nr. vier, de twee mannen in een boot: ons leMIN GZUGS
vensbootje wo ,'dt bestuurd door twee krachten:
"näma-rOpa" in het sanskrit; "nama" is "naam,
woord, symbool". en "rOpa" materiële vorm en
materiële kracht. "Denken", zich voltrekkend
in woorden en symbolen, heeft slechts te maken
met "materie" en kan niet verder reiken.
Al dat voorafgaande conditioneert weer (5): het
SKYE MCHED
huis met de zes vensters. Hiermee wordt het
gehele organisme aangeduid, waarmee de mens
kennis krijgt van de wereld, nl. de vijf zintuigen met als zesde de "geest"; (in engelse vertalingen staat het woord "mind", dat veel vager is); het sanslqt woord is "manas" . Dit is
het centrale regelings- en besturings-, en genietend orgaan van de mens, -- de "koning
van de zinnen" wordt het in een meditatie-boekj e,
"De Stem van de Stilte" genoemd. Dit geheel
organiseert een echt contact met de "wereld",
en dit contact wordt afgebeeld als twee verliefden. die elkaars ziel en lichaam gaan ontREG PA
dekken (G). Het resultaat is niet een staat
Val1 geluk, maar een pijnlijke verwonding: een
TSHOR BA
man met een pijl in het oog (nr.7): dit verzinnebeeldt het gevoel in het algemeen. De
nummers drie tot en met zeven kan men beschouwen als effect van de factoren 1 en 2:
onwetendheid plus de vormende krachten. De
volgende drie kan men weer als actief zien in
tegenstelling met de gevolgen nr. 3 tot en met
7. Nr. 8 is "tri?na" of "dorst". afgebeeld in
SRED PA
de drinker, die door een vrouw wordt bediend.
De levensdrang zal uiteindelijk leiden tot de
strijd om hel bestaan, die zich zal afspelen op
en tussen de stadia 11 en 12. De "dorst" leidt
tot de volgende toestand: het "hangen" het binnen-halen van de (al dal1 niet gewenste) vruchten
nr. 9 is een man, die de oogst binnenhaalt en
LEN PA
de vruchten van een boom plukt. Verlal1gen
naar de vruchten van alle voorafgaande stadia.
die immers geconditioneerd zijn door dezelfde
krachten, die tot de nummers vier en vijf aanleiding gaven, dus tot onze" persoonlijkheid ",
leidt tot de vorming van het embryo voor een
nieuwe geboorte. Dit is afgebeeld in de coïtus
(nr. 10). De karmische effecten zijn dan de
SRID PA
11 geboorte 11 (nr. 11) en de dood (nr. 12: een lijk
SKYE BA
dat wordt weggedragen). Niets is opgelost:
RGAS SI
ontelbare ongestilde verlangens zijn gebleven,
nieuwe karmische krachten zijn in werking gesteld, en de kringloop begint weer opnieuw ...
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De zes sectoren binnen de "velg" van het
rad geven de zes gebieden weer. waarin een
"geboorte", een "worden-in" kan plaats vinden.
Midden-boven is het gebied van de (zgn.) "goden".
Deze wezens leven lange tijden van groot geluk
en veel genot dat lang duurt, maar ook. net als
alle "samsara", alles wat in de kringloop wordt
meegevoerd, door de Tijd wordt aangetast en
door de Dood beëindigd. Avalokitesvara verschijnt
hier met het hemelse muziekinstrument. om
de "goden" ("deva" in het sanskrt) te wekken
tot meer inzicht en harmonie met het onvergangkelijke. Al staat dat niet in de figuur weergegeven: deze "goden" zijn de mindere van de
mens. Slechts de mens vermag tot "nirVal)a" te
komen, de goden zijn niet bij machte zich een
idee daarvan te vormen, laat staan ernaar op weg
te gaan. Via een woordloze muziek moet hun gewezen worden op iets anders dan hun eigen geluk.
Recht onder de "hemel" van de goden is de "hel"
afgebeeld met waarlijk helse toeRtanden.Ongetwijfeld zal menig eenvoudig mens gemeend
hebben, dat dit werkelijk pijnigingen waren. evenals men dat in het westen lange tijd gemeend
heeft. De meer ontwikkelden konden als zij wilden leren, dat deze "pijnigingen" geen straffen
van vertooI11de demonen waren. en ook niet door
een strenge rechter opgelegd, maar de gevolgen van eigen daden en de kwellingen van het
geweten waren. Avalokitesvara verschijnt hier
met een spiegel; de hellebewoner moet zichzelf
zien zoals hij is, terecht geconfronteerd met
zijn eigen donkere gemene 'zelf '. Dit kan leiden
tot een zekere vorm van aanvaarding en rijping
en ook deze "hel" is niet eeuwig !
Boven weer, links van de "goden" is de wereld
van de mens. Zelf-bewustzijn, doelgerichte werkzaamheid heerst hier; Avalokitesvara verschijnt
als de historische boeddha (Sakyamuni) om het

pad tot verlichting te wijzen: het enige "doel"
dat nastrevenswaard is. Recht tegenover de
mens. rechts-onder is de wereld van de onverzadigbare "geesten", "preta" in het sanskrt.
Men beweert wel, dat de "geesten" van vele
sph"itistische seances tot deze klasse behoren;
een andere verklaring is. dat zij de onderdrukte, nooit tot vervulling geraakte menselijke begeerten zijn. die door een "taboe" gefrustreerd zijn. Hier verschijnt Avalokitesvara
met een beker met geestelijk voedsel en drank.
die die "geesten" slechts te grijpen hebben om
"verlost" te worden.
Boven rechts is de wereld van de "asura's" de
wereld der vechtende wezens. die men wel
eens vergeleken heeft met de "gevallen engelen"
uit het christendom. Zij vechten voor de \Tuchten van de boom der wensen: Avalokitesvara
komt met het vlammend zwaard om hun te leren deze zinloze lust "af te hakken" en naar
kennis en begeerteloosheid te streven. Links
beneden ziet men het gruwelijk gevolg van de
nog-verder-vallende "asura' s": de redeloze
dieren. blindelings onderworpen aan de macht
van hun instincten -- h\ll1 enige bron van informatie, die hun slechts dié inlichtingen geeft,
die dienen om de strijd om het bestaan te krul-'
nen volhouden. Avalokitesvara komt hier met
een boek: het "dier" moet naar de vermogens
tot redelijk denken en het gebruik van symbolen (letters) komen om "verlost" te worden.
Alle niet-menselijke gebieden hebben
als verlossingsweg: het mens-worden. De geboorten in andere werelden zijn voor een
deel prettig, VIll. bij "deva's" en "asura's",
deels pijnlijk - de onderste drie. Zinvol is
slechts die van de mens, waarin de mogelijkheid
zit de "leer" te begrijpen en te volgen.

DR.J.H. DUBBINK.

VI DVAGS

LHA MA VIN

LKUGS PA

MEESTERS
'---_--Yan het MYSTIEKE PA--...-Wanneer een godsdienst ouder wordt. verandert
het geloof in dogma en ervaring wordt vervangen
door boekenkennis, deugd door het zich houden
aan regels, devotie door ritueeL meditatie door
metafysische
beschouwingen. De tijd is dan rijp
voor een herontdekking van de waarheid en een
vernieuwde poging om deze tot uitdrukki.ng te
brengen in het leven.
Dit gebeurde dan ook in de Ge eeuw \i, C, toen
de Boeddha Indiase godsdienstige gevoelens tot
nieuw leven wekte door een hervorming van het
oude Dha rma (de orthodoxen noemden hem daarom revolutionair) en opnieuw een duizend jaar
later toen het Boeddhisme uitgekristalliseerd was
in zovele filosofische scholen en klooster inrichtingen, dat het individu gevaar liep er in te
verdwalen zoals een eenzame zeeman in de 011metelijke oceaan.
Een nieuw individualistisch idealisme kwam
toen op. Het vond weerklank bij de Chinese Chan
School, die Zen werd genoemd in Japan en bij de
Indiase Boeddhistische mystici van wie de gedenkschriften bewaard zijn gebleven in Tibet in de
verhalen van de Vierentachtig Siddhas.
Deze Siddhas, evenals de Meesters van de
oude Chan of Zen waren revolutionair in hun
ideeën en methoden als de Boeddha was in de
ogen van de orthodoxen in zijn tijd. Zij legden
er eveneens de nadruk op, dat ondervinding belangrijker was dan boekenkennis en dat "waarheid" niet overhandigd kon worden in een of andere' tastbare (begrensde, omschreven) vorm' en
bewaard kon blijven voor onbepaalde tijd. E\'enals gezondheid (zo zeiden zij) een toestand is
van het lichaam, is de waarheid een toestand
van het verstand, En precies zoals wij gezondheid niet kunnen scheiden van het lichaam. zo
kunnen we waarheid niet scheiden van het ondervinding opdoende verstand.
Er bestaat niet zoiets als "waarheid op zichzelf', Om te spreken van "objectieve waarheid" is even absurd als het spreken over
"objectieve gezondheid". Beiden zijn verhoudingen die alleen subjectief ondervonden kunnen worden. Niemand kan uitleggen wat gezondheid als zodanig is, maar men kan wel
zeggen hoe men gezondheid kan bewaren.
Hetzelfde geldt met betrekking tol de waarheid. Niemand kan uitleggen wat waarheid
als zodanig is, maat' I30eddhas en andere
verlichte individuen kWlIlen ons de weg wijzen.
naar de manier van handelen en de geestelijke
houding waardoor verlichti.ng is te bereiken.
De Boeddha ontdekte, dat het niet de resultaten waren van de menselijke gedachten:--de
"ideeën". de soorten geloof en formules, de
verstandelijke kennis. waar het op aankwam.
maar de methode. de geestelijke houding, die
er achter ligt. De Zen in China en de Siddhas
in India, trouw blijvend aan dit principe. weigerden hun ondetvindingen in filosofische systemen vast te leggen of hlUl denkbeelden tot
leerstukken te maken. Zij gaven de voorkeur
aan de paradox boven logische formuleringen
en zij legden· meer de nadruk op de geest van
onderzoek dan op de oplossing.

HlUl geestelijke houding wordt uitgedrukt
in één woord : "SCmyatä". hetgeen letterlijk
betekent"leegheid", maar het heeft zoveel nu::mces van betekenis. dat het alleen maar omschreven kan worden. Het kan in het onderhavige geval uitgelegd worden als : volkomen afwezigheid van vooroordeel en voorop gezette
mening. Het is de iJ1tuïtieve gemoedstoestand.
die in het Indiase systeem van meditatie Dhyana
wordt genoemd en van dit woord is Zen of Chan
afgeleid. Er zijn evenveel manieren Ofiî dez-e-gemoedstoestand te bereiken als er denkende mensen zijn. Elke Meester. zodoende. ontwikkelde
zijn eigen methode en - wat belangrijker is zag toe. dat elk van zijn leerliJ1gen zijn eigen
specia·le methode vond. Het wordt daarom zo
moeilijk een nauwkeurig denkbeeld te geven van
wat Zen of de Siddhas betekenen, zonder te
veel de nadruk te leggen op individuele gezichtsplUlten of het te simpel stellen van problemen
door alleen maar te generaliseren.
Zij geloofden niet aan waarheid. die uitgedrukt werd iJ1 woorden en die alleen maar de
richting aangaf waarin waarheid kon worden ervaren. Zoals ik al zei
waarheid is niet iets
als zodanig. is zelfs niet als ontkenning van een
dwaliJ1g : Joka, een leerling van de Patriarch
Eno ( 683 - 713 A. D.) in zijn hymne Shodo-Ka:

Ik zoek de waarheid niet.
Ik vernietig de dwaling niet;
Want ik weet, dat beiden niets zijn.
Beiden zijn geen vorm (van Werkelijkheid).
Het ongevormde is toch ook niet )) niets ..
Maar evenmin "niet-iets ...
En in dezelfde hymne vinden wij de woorden :
"De lege vorm van vluchtige illusie is slechts
de vorm van waarheid". Tagare drukt zich op
een dergelijke wijze uit wanneer hij zegt
"Als
je je deur sluit tegen alle dwalingen. sluit je
ook de waarheid buiten".
A I onze logische defiJ1ities zijn eenzijdig
en Olwolledig. omdat zij gebonden zijn aan hlU1
beginplU1t - het oordelend intellect en de bepaalde gezichtshoek. Wat men over het algemeen beschouwt als waarheid is niet veel meer
dan een eenzijdige verklariJlg. Een mooi \'oorbeeld
hien,U1 is hel verhaal van twee Chinese monnikken , die op zekere dag \'erschi I van mening' hadden O\'er een yJag die wapperde iJ1 de wiJ1d. De
een hield \'oL dat de \'lag bewoog. de ander zei.
dat het de wind was. die bewoog,
Eno (Hui-I'\eng) de zesde Patriarch iJl China, die
InUl gesprek opdng zei . "I'\och de WiJlt!. noch de
vlag beweegt. Jullie verstand beweegt". l\laar
l\lul11l110n. een Japanse Patriarch van de 13e
eeuw was niel voldaan O\'er dit antwoord. giJlg
nog een slap \'erder en zei
"~och de wiJ1d.
noch de \'lag. noch het verstand beweegt". op
die manier terugkerend 11aar het uiteindelijk beginsel \·an Sûnyata. waarin noch gaan. noch komen is ; hel sluit zowel het subjectieve als het
objectieve gezichtspLml van werkelijkheid in,
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JVIaar deze werkelijkheid. buiten het bereik van die tegenO\'ergestelden. kan niet gescheiden of afgetrokken worden van die beiden.
die hem vertegenwoordigen ; een kortstondig
ogenblik is niet te onderscheiden van de eeuwigheid. De meest perfecte individuele zelf-expre;:;sie is de meest objectieve beschrijving van de
wereld. De grootste a rtiest is diegene. die tol
uitdrukking brengt wat door iedereen gevoeld
wordt. Maar hoe doet hij dat ? Door meer subjectief te zijn dan anderen. Hoe meer hij zichzelf uitdrukt. hoe nader hij tot de anderen komt.
omdat onze werkelijke nat.uur niet 'ons imag'inaire.
begrensde ego is, het is onmetelijk. alles omvattend en onaant.astbaar a Is de lege rui mie (SQnyata).

Helder en onverzwakt is het licht van
de spirituele spiegel
Eindeloos de talloze rijken doordringend,
Die even ontelbaar zijn als de zandkorrels van de zee.
In zijn middelpunt wordt als een schilderij
de hele wereld gevormd.
Het is een volmaakt licht;
het is ongebroken:
Het is noch alleen van binnen,
noch alleen van buiten.
Het is het geheim van de ktmst dat het het hogere individu' openbaart door individualiteit, het
"niet-zelf" door het "zelf", het object door het
subject. Ktulst is op zichzelf een soort paradox
en vandaar dat Zen het verkiest boven alle andere middelen van expressie ; want. de paradox
alleen ontkomt aan het dilemma van logische beperking, partijdigheid en eenzijdigheid. Het kan niet
gebonden worden aan principes en gevormde definities. omdat het opzettelijk overdrijft en een letterlijke uitlegging is niet mogelijk, Zijn betekenis
reikt verder dan de ongerijmdheid van de woorden.

Verhalen met een Diepere Betekenis
Paradoxen evenals humor zijn \'001' een
groot deel afuankelijk van de grond waarop ze
groeien . Zo is er een groot verschil tussen
de paradoxen, die gevonden worden in de verhalen van de I11diase Boeddhistische Siddhas en
die Vall Zen Meesters in China en Japal1. In de
verhalen Vall de Siddhas nemen de paradoxen 61'
de vorm aan van het wonderbaarlijke waarÎll innerlijke ondervindingen zijn gesymboliseerd df
zij tonen aan dat juist datgene waardoor een man
valt de oorzaak ka.n zijn van zijn verheffing. dat
een zwakheid verkeren kan iJl sterkte. een fout
in een wÎllstptmt. als wij enkel maar onszelf
konden zien zoals een vreemde dat doet, zonder
partijdigheid en vooroordeel en de wereld om ons
heen alsof wij die nog nooit tevoren hadden gezien. We zijn blÎl1d voor de Realiteit, omdat wij
zo gewend zijn geraakt aan onze omgeving en aan
onszelf dat wij er ons n iet werkelijk meer bewust van zijn. Als wij eenmaal de boeien \'all de
gewoonte verbreken door de kracht Val1 een paradoxale situatie óf door een flits van intuïtie
dal1 wordt alles een openbaring en het alledaagse leven verandert in een wonder, Dez e
wonderlijke ondervinding in de verhalen van de
Tal1trische Mysteriën, die volgt op de grote
geestelijke veralldering wordt gesymboliseerd
door wonderen en bijzondere psychische krachten (siddhi). In Zen Boeddhisme. met zijn verfijnde psychologie, is het toneel van handeling
geheel en al geplaatst in het men>lelijke verstand
en de paradoxen zijn Val1 een meer samengestelde aard.
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Het was misschien dit verschil van behandeling en stij 1. dat de geleerden tot nu toe verhinderd heeft om de innerlijke betrekking te
herkennen tussen Zen en Siddhis. ook al mogen
duizenden mijlen en honderden jaren hen van
elkaar gescheiden hebben. Ik ben het volgende
verhaal tegengekomen in zijn Tibetaanse ver- •
taling. terwijl een Japanse geleerde, Prof. D.
T. Suzuki. een vertaling gepubliceel'd heeft in
de Zen Geschriften die aan Japan door China
zijn--OVerhandigd. Dit zal dan als een \'oorbeeld
kunnen dienen van parallellisme zoals hierboven
werd vermeld.
Het Tibetaanse verhaal van "de man die
zichzelf ontmoette". zoals wij het precies juist
zouden ktmnen betitelen. behoort tot de biografieën van de Vierentachtig Siddhas, waarvan enkeIe omstreeks de 7e of Se eeuw. misschien nog
eerder. weelderig bloeiden. Het verhaal lui,it
als volgt
Er was eens een jager. Savari geheten.
Hij was zeer trots op zijn kracht en bekwaamheid als scherpschutter. Het doden van dieren
was zijn enige bezigheid en het maakte zijn
leven tot één enkele zonde.
Eens op een dag. toen hij op jacht was.
zag hij in de verte een vreemdeling aankomen.
ogenschijnlijk een jager. "Wie durft er te ja-·
g'en op mijn terrein 7" dacht hij verontwaardigd en toen hij dichter bij kwam zag hij. dat
de vreemdeling niet alleen even groot en krachtig was als hij zelf. maar wat hèri.l veel meer
verbaasd
hij leek precies op hem.
"Wie bent u7" vroeg hij streng.
/
"Ik ben een jager", zei de vreemdeling onverstoord.
"Uw naan17"
"Savari".
"Hoe kan dat 7 ,. riep de jager verblufl uit.
"Mijn naam is ook Savari ! Waar komt u vandaan?"
"Van een land hier ver vandaan", zei de v,reemdeling ontwijkend. Savari herwon zijn zelfvertrouwen,
"Kunt u meer dan één hert doden met het schot van
een enkele pijl ?"
"Ik 'kan er driehonderd met een schot doden", antwoordde de vreemdeling.
Dit klonk Savari toe als grootspraak en hij verlangde slechts naar een gelegenheid om de belachelijke bewering van zijn mededinger aan de kaak te
stellel1. De vreemdeling echter. - niemand anders dan de Bodhisattva Avalokitesva ra, die deze
vorm had aangenomen omdat hij medelijden kreeg
met Savari - schiep, door zijn magische kracht,
onmiddellijk een kudde van v ijfhonderd herten.
Savari was verrukt toen hij ze uit het bos op
niet te verre afstand te voorschijn zag komen en
hij vroeg vrolijk :"Zal uw pijl door al die berten
ktu1l1en gaan?"
"Hij zal door allevijfllOnderd heen gaan", antwoordde de vreemdeling en Savari merkte op:
"Laat L\\\' pijl er derhonderd missen en slechts
honderd doden".
De vreemdeling deed dit en nu begon Savari te
twijfelen aan wat hij zag.
"Haal één van de herten hier", zei de vreemdeling, "Als u enige twijfel mocht koesteren",
En Savari ging er heen zoals hem gezegd werd.
Maar helaas ! Toen hij probeerde een van de
herten op te tillen, merkte hij dat het z6 zwaar
was, dat hij het niet van de plaats kon krijgen.
"Wat nu". riep de vreemdeling, "U een groot
jager, ktmt zelfs een hert niet optillen!".
En hij lachte hartelijk. De trots van de jager was
nu volkomen gebroken. Hij viel neer aan de
voeten van de vreemdeling en vroeg hem om
zijn leraar te zijn.

ZEN-Variatie

..SAVARI'\-8rush-dro.....ing by L.lIma Ano9"ri\1I Govilld" "fter "n "nr::ient Tibetlln stone 6ngraving.

Avalokitesvara stemde toe.
"Indien ti. deze magische schietklmst wilt
leren", zei hij, "dan moet u eerst uzelf
zuiveren gedurende een maand door het opgeven van het eten van vlees en door te mediteren over liefde en mededogen jegens alle levende wezens. Ik zal dan terugkeren
en u mijn geheim leren",
Savari deed zoals hem gezegd was
en toen de leraar terug keerde was hij een
veranderd mens, hoewel hij dit nog niet
wist. Hij vroeg de guru om zijn beloofde
inwijding tot de geheime kunst. De leraar
tekende een met zorg uitgewerkte Mandala
(een concentrisch diagram, dat wordt gebruikt als een hulp
bij meditatie). versierde het met bloemen en zei tegen Savari
en zijn vrouw het zeer nauwlettend te beki.iken. Daar beiden in volle ernst gedurende
een maand meditatie hadden beoefend. staar'den zij met onverdeelde aandacht naar de
Mandala en ziedaar ~ - de grond er onder
leek doorschijnend te worden en het was
alsof ze regelrecht in de ingewanden "an
de aarde keken. Er was rook en vuur en kreten vol zielsangst doorboorden hlU1 oren.
"Wat ziet u?" \Toeg de gun!. De
jager en zijn vrouw waren niet in staat een
woord te uiten. Toen de rook echter weg
getrokken was. zagen zij acht gl'ote hellen
en de folteringen van ontelbare menselijke
wezens. "Wat ziet u 7" vroeg de guru opnieuw. En toen zij nog scherper keken .. herkenden zij twee pijn lijk vertrokken gezichten.
"Wat ziet u 7", vroeg de gunt ten derde male.
En een volledig begrip kwam plotseling als
een flits over hen en zij riepen uit :"D8t zijn
wijzelf!"
Zij vielen weer aan de voeten van de Gunl
en smeekten hem om hlm de weg naar bevrijding te wijzen. Zij vergaten echter helemaal om te vragen ingewijd te worden in de
geheime schietkunst. Savari ging door met
mediteren over liefde en mededogen en hij
werd een van de Vierentachtig Siddhas.

Het is interessant en leerzaam om de
voornaamste pW1ten van dit verhaal in het kleed
van Z en te zien. zoals het verteld werd in Chuanteng Lu (vertaald door D. T .Suzuki
Verha.ndelingen over Zen Buddhisme Ir p. D4 f.):
Shi-Kung was een jager voordat hij
als ZenmOImik onder 1a-tsll gesteld werd.
Hij had een sterke afkeer van Boeddhistische
monnikken. die tegen zijn beroep waren.
Toen hij op een dag jaagde op een hert. kwam
hij voorbij de hut waar Ma-tsu verblijf hield.
Ma-tsu kwam naar buiten en groette hem.
Shi-kw1g vroeg:
"Hebt u enkele herten langs zien komen?"
"Wie bent u 7". vroeg de Meester.
"Ik ben een jager".
"Hoeveel klmt u er neerschieten met uw pij I 7"
"Een met één pijl".
"Dan bent u geen jager". verklaarde Ma-tsu.
"Hoeveel kunt u er schieten met één pijl" 7
vroeg de jager op zijn beurt.
"De hele kudde met één pijl".
"Zij zijn levende wezens, waarom zoudt
u de hele kudde doden met éénmaal schieten?"
"Als .u zoveel weet. waarom schiet u dan uzelf
niet?"
"Ik weet niet hoe ik het moet aanleggen om mijzèlf dood te schieten".
"Deze kameraad". riep Ma-tsu plotseling uit,
"heeft vandaag een halt toegeroepen aan al
zijn vroegere onwetendheid en slechte hartstochten I"
Shi -klU1g brak hierop zijn boog en pij len en hij
werd een leerling. Toen hij zelf een Zen Meester werd. had hij een pijl en boog klaar om te
schieten. waarmee hij zijn monnikken bedreigde.
als zij hem nadeden met een vraag. Sall-ping
werd eens op die manier behandeld. Shi-kung
riep uit :"Pas op voor de pijl!" Ping ontblootte
zijn borst en zei : "Dit is de pijl die doodt ;
waar is degene die doet herleven 7"
l<tmg sloeg driemaal op de pees van de boog
Ping maakte een buiging . Klmg zei: "Ik heb
een boog en twee pijlen gebruikt gedurende
de laatste dertig jaren en vandaag heb ik de
kans gezien om slechts de helft van een wijs
man neer te schieten".
Shi-klmg brak zijn boog en pijlen nog eenmaal
en gebruikte ze n immer meer.

LAMA ANAGARIKA GOVINDA
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_ _ _NAROPA
Het volgende is de vertaling van enige bladzijden (28/37)
van "The Life and Teaching of Naropa " door Herbert V.
Guenther, OxJord University Press 1963.

Nàropa (1016-11 00) is een belangrijke figuur
in het tibetaans boeddhisme. Onder de (sanskrt)
naam Abhayakfrti werd hij geestelijk hoofd van
de grote w1iversiteit van Nàlanda. Toch was
hij niet tevreden met zijn grote naam als wijsgeer: hij had in dagen lange debatten en discussies zijn overmacht getoond op alle hindoes èn
op alle boeddhisten. Voor hem verscheen in een
visioen een oude vrouw. die aan Abhayakfrti
deed voelen, dat hij nog nooit de zin van al de
woorden en termen, die hij gebruikte. begrepen
had. Zij adviseerde Abhayakfrti op zoek te gaan
naar haar broer. Tilopa, - een guru, die hem die
diepere zin zou kunnen onderrichten. Abhayakfrti
dee lt zijn besluit om zich als monnik terug te
trekken, aan zijn collega's en studenten mee.
Deze proberen tevergeefs hen van zijn plannen
af te brengen. Dan begint het verhaal, dat de
lezer hier vindt.
De glorierijke Abhayakîrti zeide slechts:
"Dat wat geboren is. zal sterven. wat verenigd
is zal worden gescheiden.
Hoe kunnen wij het pad van vrijheid en onsterflijkheid vinden
In dat wat slechts opgebouwd wordt (Karma) ?
Ik ken alle geschriften. die zijn als de zee.
Ik ben bekwaam in alle vijf takken van geleerdMet spraakkunst en briefschrijfKunst.
-heid
Toch zal het vuur van mijn intens verlangen
niet doven
Zonder een bekwame Guru.
Als mijn vurig verlangen niet gestild wordt
Door de welwillendheid van de Guru. die lijkt
op de
Nectarstroom van de essentie der Tantra' s.
groot als de oceaan,
Dan heb ik ondanks mijn talenten. deugden en
bovenzinnelijke
Kennis, geen Werkelijkheid gezien.
Ik zal daarom vertrouwen op de d Gyes - pa
rdo-rje (Hevajra * 1)
En vastberaden blijven zoeken naar de ware
Guru. "
'Laat dit mijn antwoord aan de Koning zijn. "Het
moet gebeuren" is mijn antwoord aan de Bhiksus
en aan de geleerden. Ik ben een geleerde. zee;
ervaren in de vijf takke!l van geleerdheid. maar
aangezien het tijeh'erspilling is te proberen mij
af te brengen van het pad van diegenen. die de
moed van hun vaste overtuigingen hebben. \'erzoek ik mijn eerbiedwaardige beschermers mij
toe te staan om \'erder te gaan.' Met deze woorden sloeg hij zijn kleed o\'et· de schouders. nam
zijn bedelnap beet, greep zijn staf en ging op
weg naar het Oosten. zeggende:
"Ik zal vet·trouwen op de dGyes-pa rdo-rje
(He\'aira)
En op zoek gaan naa r de wa re G uru, "
Een stem \'anuit de lucht riep:
"De Boeddha als Guru zal u onthuld worden
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_____

Indien gij \'ertrouwt op bDe-mechog'khor-Io
( Cakrasarp\'a ra)".
En r\aropa riep juichend uit:
"Als ik vanaf \'ane!aag \'ertrOll\\' op bDe-mechog
'khor-lo
Zal ik dan niet alles bereiken 7"
Hij boog naar het Oosten en diep ontroerd. met
tranen in de ogen. bad hij tot Tilopa.
Toen hij de Me-tag 5nam-bu begr:lafplaals bereikte.
bouwde hij een pbggenhut en herhaalde 700.000
de zevenlettergrepige m:l11l1'a van bDe-mechog * 2).
De aarde trilde, licht en een zoete geur \'erschenen en vanuit de lucht werd een stem gehoord,
die zei:
"In het Oosten woont Tilopa. de belichaming
Van het grootse heilbrengende besef van geendualiteit,
Geïncarneerd en heer van al wat leeft.
Zoek hem de Guru Boeddha."
Hij vertrouwde op die stem en zocht de Guru in
het Oosten. gedurende een hele maand. Toen hij
hem niet vond. riep hij uit:
"Helaas, ik zocht maar vond de Gunl Boeddha
niet,
Want ik ben dool' lVIt'tt'a misleid,"
Wederom kwam een stem uit de lucht:
"Gij zult de Guru Boeddha vinden, als gij hem
zoekt
Zonder hulde te bewijzen aan die duivel Luiheid".
HiJ ging daarom venlel' naar het Oosten op zoek
naar de Guru en zijn beschermende godheid.
'Khor-lo sdom-pa (CakraSaI11\'ara) verzekerde
hem toen:
"G lori erijke Abhayakîrti.
Ik heb u mijn gunst geschonken zodat u
De vereerde Tilopa moge vinden.
Hoe zult gij Boeddhaschap bet'eiken
A.ls gij de Guru niet vindt?
Zoek naar Tilopa in het Oosten,
Hij Is geïnc:lrneerde 13oeeklhaschap,
De Guru, clie uw geestelijkheid vrij zal maken.
Sla dus geen acht op hindernissen."
Toen hij deze \morden had gehoord, zong hij:
"Tilopa. eerwaarde Guru.
Ik kan zonder u geen 130eddhaschap bet·eiken.
Ik z'll \'anaf vandaag geen acht slaan op mijn
Ie\'en noch mijn lichaam,
Of ik u al of niet vind.
Waarom zou ik de beloofde Guru niet \'inden
:\ Is ik ol1\'ersch rokken bli if voor hindernissen?"
En hij \'en'olgde zijn \\eg in de richting van het
Oosten.
De \'isioenen. die hij kreeg waren de volgende:
Hij vond toen hij aankwam bij een smal voetp:lcl.
dat zich slingerde tussen rotsen en een rÎ\'ier,
een melaatse \TOUW zonder handen en voeten. die
zijn pad blokkeerde,
"l3lokkeer de weg niet. ga opzij !"
"Ik kan mij niet bewegen. Maak een omweg als
je geen haast hebt. is dat wel zo. spring dan
over mij heen,"
Hij kneep zijn neus dicht in afl:eer hoewel hij
vol medegevoel was, en sprong over haar heen.
De melaatse vrouw steeg op in de lucht met een
stralenkrans in regenboogkleuren en zij zei:
"Luister .-\bhayakirti:
Het uiteindelijke waarin allen hetzelfde worden
Is v rij van gewoontevormende gedachten en
bepe rki ngen.

Hoe kun je hopen de Guru te vinden
Als gij daar nog door gebonden bent 7"
De vrouw, de rotsen en het pad verdwenen op dit
ogenblik en Karopa viel in zwijm op een zandige
vlakte. Hij dacht toen hij weer bij bewustzijn
kwam: I Ik heb de Guru hierin niet herkend, ik
zal nu iedereen, die ik tegenkom, vragen om mij
onderricht te geven. I Hij stond hierna op en
vervolgde zijn weg, terwijl hij bad.
Op een smalle weg ontmoette hij een stinkende
teef, die onder het ongedierte zat. Hij kneep zijn
neus dicht en sprong over het dier heen - dat
toen in de lucht verdween in een regenbooghalo
en het zei:
"Alle levende wezens zijn van nature aan
elkaar verwant.
Hoe wilt ge de Guru vinden als gij
Zonder mededogen te ontwikkelen
Op het Mahayana pad zoekt in de verkeerde
richting 7
Hoe wilt gij de Guru vinden. die u aan zal
nemen
Wanneer gij neerkijkt op anderen 7"
Na deze woorden verdwenen de hond en de rotsen en N§.ropa viel opnieuw in zwijm op een
zandige vlakte. Toen hij bijgekomen was. hervatte
hij zijn gebeden en zijn reis en ontmoette een
man, die een last torste.

"H ebt u de eerwaarde Tilopa gezien 7"
"Ik heb hem !1iet gezien. Gij zult echter achter
die berg een man vinden, die bezig is zijn
ouders een poets te bakken. Vraag het aan l1em."
Hij trok over de berg heen en vond toen de man.
die zei:
"Ik heb hem gezien, voordat ik het vertel echter.
wilde ik dat je me hielp om mijn ouders hoofd
op hol te brengen."
Maar Abhayakîrti dacht: I Zelfs al zou ik de eerwaarde Tilopa niet vinden, 'ik kan toch niet met
een schurk omgaan omdat ik een prins ben, een
Bhiksu en een geleerde. Als ik de Guru zoek doe
ik da:t op een fatsoenlijke manier. die overeenkomt met Dharma.
Alles gebeurde weer net als tevoren, de man
week terug temidden van een regenbooghalo en zei:
"Hoe zult gij ooit de Guru \'inden, als
Gij in deze leer van Groots J\lededogen
Niet de schedel van zelfzucht openbreekt
Met de hamer van "het echte Ik bestaat niet"
en "de Leegte" 7"
De man verdween als een regenboog en l'\áropa
viel flauw op de grond. Er was niets meer toen
hij wakker werd, en hij liep \·erder. onder de hand
biddend.
I
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Hij vonq achter een andere berg een man, die
bezig was de ingewanden uit een mensen-lijk te
scheuren en ze in stukken te snijden. Op de
vra,ag of hij Tilopa had gezien, antwoordde hij:
"Ja, help mij eerst, voordat ik hem u aanwijs,
om de ingewanden uit dit ontbindend lijk te
snijden. "
Nliropa deed dit niet en daarom trok de man weg
temidden van een regenboogkleurig licht en zei:
"Boe zult gij de Guru vinden, als
Gij niet SaI]1sära' s banden doorsnijdt
Met de oorzaakloosheid van het Uiteindelijke
In zijn gebied van "geen - verbanden" 7"
En de man verdween als een regenboog.
Näropa herstelde van zijn flauwte en ging toen
weer op weg, terwijl hij bad.
Hij ontdekte op de oever van een rivier een
schelm, die de maag had geopend van een levende man en deze waste met warm water. Hij
vroeg hem of hij de eerwaarde Tilopa had gezien
en het antwoord was:
"Ja, maai help mij, voordat ik hem aan u laat
zien. "
Näropa weigerde opnieuw en de man verscheen in
de lucht temidden van licht en zei:
"Hoe zult gij de Guru vinden
Als gij niet met het water van diepzinnig
onderricht
Sal]lsära reinigt; deze is van nature zuiver en
Toch de indruk maakt het vuil te zijn door
gewoonte - vormende gedachten 7"
En de man verdween in de lucht.
Näropa ontwaakte van zijn bezwijming, bad en
reisde verder tot hij kwam bij de stad van een
grote koning aan wie hij vroeg of hij Tilopa had
gezien. De koning antwoordde:
"Ik heb hem gezien, maar trouw mijn dochter.
voordat ik hem aan u toon."
Hij nam haar en het leek alsof er een lange tijd
verstreek. De koning, die hem niet wenste te laten
gaan, nam het meisje terug met de bruidschat en
verliet de kamer. Näropa besefte niet,' dat dit een
begoocheling was. maar dacht dat hij kracht zou
moeten aanwenden met de hulp van de bDe-mchog
rtsa-rgyud ( Abhidhiina - uttaratantra) hij hoorde
een stem zeggen:
"Zijt gij niet bedrogen door een magische vertoning 7
Hoe zult gij dan de Guru vinden
Als gij door verlangen en afkeer vervalt
In de drie vormen van een slecht leven 7"
En het gehele koninkrijk verdween.
Näropa kwam weer bij en hij reisde verder, in
gebed, tot hij een donkere man ontmoette met een
meute honden, een boog en pijlen.
"Hebt gij Tilopa gezien 7"
"Ja."
"Laat mij hem zien."
"Neem deze boog en dood dat dier."
Nliropa weigerde en de man zei:
"Ik heb als jager de pijl gespannen van
Het geestelijk lichaam, dat vrij is van begeerten,
In de boog, die het wezenlijke is van stralend
licht:
Ik zal allerlei vluchtende dieren doden
Op de berg van het lichaam, dat gelooft in
een Ik.
Ik ga morgen vissen in het meer."
Hij verdween terwijl hij dit zei.
Näropa vervolgde, na bijgekomen te zijn, al biddend, zijn weg op zoek naar de Guru en kwam
aan de kust van een meer vol vis. Twee oude
mensen, dichtbij, waren een veld aan het ploegen,
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zij doodden en aten de insecten, die zij in de
groeven vonden.
"Hebt gij Tilopa gezien 7"
"Hij verbleef bij ons, maar voordat ik hem aan
u toon - hallo, vrouw, kom en geef deze Bhiksu
wat te eten."
.
De oude vrouw nam een paar kikkers en vissen
uit haar net en kookte ze levend. Toen zij Näropa
uitnodigde om te eten, zei hij: 'Ik ben een Bhiksu
en daarom neem ik geen avondmaal meer en b~
vendien eet ik geen vlees. I Hij dacht bij zichzelf:
'Ik moet wel de leer van de Boeddha geweld aan
gedaan hebben, dat ik gevraagd word om te eten
bij een oude vrouw, die vis en kikkers levend
kookt', en hij zat daar diep ongelukkig. De oude
man kwam er toen aan met een os op zijn schouders en hij vroeg zijn vrouw: 'Heb je wat eten
klaar gemaakt voor de Bhikl?u 7' Zij antwoordde:
'Hij lijkt mij dom te zijn, ik kookte wat voedsel.
maar hij zei. dat hij niet wilde eten.'
.
De oude man gooide toen de pan in het vuur, terwijl de vis en de kikkers omhoog vlogen de lucht
in. Hij zei:
"Als gij gekluisterd zijt aan gewoonte - vormende gedachten
Dan is het moeilijk om de Guru te vinden.
Hoe zult gij de Guru vinden als gij niet deze
vis eet van gewoonte - vormende
gedachten, maar
Hunkert naar genoegens (die het gevoel van
ik heid versterken) 7
Morgen zal ik mijn ouders doden."
Hij verdween daarna.
Näropa kwam, na zijn herstel, een man tegen, die
zijn vader aan een staak gespietst, zijn moeder
in een onderaards gewelf gestopt had en die op
het punt stond hen te doden. Zij schreeuwden
luidkeels: '0, zoon, wees niet zo wreed. ' Näropa
kwam in opstand tegen wat hij zag, maar toch
vroeg hij de man of hij Tilopa had gezien en
kreeg tot antwoord:
"Help mij mijn ouders te doden, die mij in het
ongeluk gestort hebben en dan zal ik u Tilopa
tonen. "
Näropa voelde echter medelijden met de ouders
van de man en hij wilde daarom geen vriendschap sluiten met de moordenaar. Met de volgende woorden verdween deze:
"Gij zult het moeilijk vinden de Guru te vinden
Als gij niet de drie vergiften vernietigd die
afkomstig zijn
Van uw ouders. de tegenstellingen tussen "dit"
en "dat".
Ik ga morgen bedelen."
Näropa kwam weer bij uit zijn bezwijming en hij
ging verder; al biddende kwam hij aan bij een
kluis. Een van de inwonenden herkende hem a Is
Abhayakîrti en vroeg: 'Waarom zijt gij gekomen.
is het om ons te ontmoeten 7'
I Ik ben
slechts een Ku-su-ti -pa, er is geen onthaal nodig.'
De kluizenaar sloeg geen acht op zijn woorden en
ontving hem met gepaste eerbewijzen. Toen men
vroeg naar de reden van zijn komst, antwoordde
Näropa:
"Ik zoek Tilopa. Hebt gij hem gezien 7"
"Gij zult ontdekken, dat uw zoeken ten einde is.
Binnen is een bedelaar, die beweert Tilopa te
zijn. "
. Näropa vond hem binnen bij het vuur zitten, bezig
met het bakken van levende vis. Toen de kluizenaars dit zagen werden zij kwaad en begonnen de
bedelaar te slaan. Deze vroeg:
"Vindt gij het niet goed, wat ik doe 7"

"Hoe zouden wij dat kunnen als er kwaad bedreven wordt in een kluis ?"
De bedelaar knipte met zijn vingers, zei 'Lohivagaja' * 3), en de vis keerde terug naar het
meer. Näropa besefte, dat deze man Tilopa moest
zijn, hij vouwde zijn handen en smeekte om onderricht. De Guru overhandigde hem een handvol
luizen en zei:
"Indien gij de ellende van gewoonte-vormende
gedachten
Wilde uitroeien, evenals de ingewortelde
neigingen op het eindeloze
Pad naar de meest innerlijke aard van alle
wezens.
Dan moet gij eerst (deze luizen) doden. "
Maar toen Näropa niet in staat was dit te doen.
verdween de man met de woorden:
"Gij zult het moeilijk vinden de Guru te vinden'
Als gij niet de luis van gewoonte - vormende
gedachten wilt doden,
Gedachten, die voortkomen uit uzelf en uw
eigen ondergang zijn.
Ik ga morgen een vreemde vertoning bezoeken. "
Näropa was terneergeslagen, hij stond op en vervolgde zijn zoeken. Hij kwam bij een wijde open
vlakte en trof daar vele eenogige mensen aan,
een blinde, die kon zien, een zonder oren, die
.horen kon, een man zonder tong, die praten kon.
een lamme. die rond liep, en een lijk dat zichzelf koelte toe wuifde. Toen Näropa hen vroeg of
zij Tilopa hadden gezien, verklaarden zij:
"Wij hebben hem, noch iemand anders gezien.
Als gij hem werkelijk wilt vinden. doe dan het
volgende:
Word door vertrouwen, toewijding en zekerheid
Een waardig vat, een leerling met de moed van
overtuiging.
'Houd vast aan de geestelijkheid van een
Leraar in de geestelijke gemeenschap.
Als gezichtspunt: hanteer het scheermes van
intuïtief verstand.
Als methode voor de aandacht: bevrijd het
paard van geluk en stralendheid.
Als handelwi:ize voor gedrag: bevrijd jezelf
van alle ketenen.
De zon van eigen luister schijnt dan en het
begrijpt
Eénogigheid als de hoedanigheid van velen.
Blindheid als zien zonder iets te zien.
Doofheid als horen zonder iets te horen.
Stomheid als spreken zonder iets te zeggen.
Lamheid als bewegen zonder gehaast te zijn.
De onbeweeglijkheid des Doods als de bries
van het Oorzaakloze (zoals lucht bewogen
door een waaier)."
Op deze wijze werden de symbolen van Mahämudrä aangeduid, waarna alles verdween.
Näropa dacht nu aan zelfmoord, in de hoop de
Guru te vinden in een volgend leven. Hij zeide
tot zichzelf: 'Hoewel ik in aanraking ben geweest
met verschillende manifestaties van de eerwaar··
de Tilopa heb ik toch niet het geluk gehad hem
persoonlijk te ontmoeten. Ik heb gefaald in mijn
zoeken en ik schaam mij om terug te keren.
Aangezien ik gehinderd werd door dit lichaam.
dat het gevolg is van vroegere daden, zal ik het
terzijde leggen met het besluit de Guru te ontmoeten in een of ander volgend leven.' Hij stelde
de volgende versregels op in zijn moedeloosheid:
"Ik gaf de Sangha op, de wortel van de Leer
en verliet
Mijn vrienden goed gedisciplineerd in Dharma
om een
Däka's voorspelling na te streven.

Ik luisterde niet naar de woorden van degenen
die raad gaven,
Ondanks alle ontberingen, die ik' onderging
Heb ik de Guru niet gevonden.
Ik zal dit lichaam, dat een belemmering vormt
weggooien,
Om in eén ander leven voort te gaan met
zoeken."
Toen hij op het punt stond zijn aderen met een
scheermes door te snijden --Er kwam een stem vanuit de lucht:
"Als gij niet gevonden hebt, hoe zult gij dan
De Guru vinden· als ge de Boeddha doodt?
Ben ik het niet die door je slechte gedachten
begee rd wordt? "
En een donkere man kwam, gekleed in een katoenen broek, zijn haar in een bosje geknoopt en
met bloeddoorlopen ogen. 1\äropa weende van ontroering, knielde neer. vouwde zijn handen en zei:
"Hoe kon ik denken. de waarheid te vinden
door deze te zoeken
In dat wat ongewis is en voorbij gaat als een
wolk?
Helaas, tevoren hebt gij geen mededogen getoond
Neem mij van nu af aan in mededogen aan. "
Tilopa zei:
"Nimmer sedert gij mij ontmoette in de vorm
van een melaatse vrouw zijn wij gescheiden
geweest. maar wij waren als een lichaam en
zijn schaduw. De verschillende visioenen, die
gij had. waren de bezoedelingen van uw slechte daden - vandaar dat gij mij niet herkende."
En hij voegde er aan toe:
"Gij zijt een waardig vat. smetteloos, luisterrijk, waard om lering te ontvangen."

DRH.V. GUENTHER

NOTEN
1. dGyes-pa-rdo-rje, evenals Kye-rdo-rje, Hevajra, staat
voor Helävajra en tracht zodoende door zijn naam iets
over te brengen van zijn positieve zegenrijke en vreugdevolle aard.

2. OJTI hril! hä hä hÜJTI hÜJTI phaf
3. Lohivagaja schijnt de Tibetaanse transcriptie te zijn van
een Prakrit zin, die in Sanskriet geweest kan zijn: rohita
avagaccha, "vis ga weg".

21

Het Tibetaans
~

~odenboe

W. Y. Evans-Wentz, een Amerikaan die in Oxford had gestudeerd en zich reeds had onderscheiden als auteur van een goed boek over
"The Fairy-Faith in Celtic Cowltries". publiceerde in 1927 zijn "Tibetaans Dodenboek" .
daarbij (met eigen commentaren) gebruik
makende van de Engelse vertaling van zijn
leraar, de geleerde Tibetaanse LAMA KAZIDAWA-SAMDUP. Het boek maakte veel indruk en blijft nog steeds de belangstelling
gaande houden, niet alleen van geleerden en
specialisten, maar ook van die ruimere kring
van lieden die zich interesseren voor religieuze vraagstukken. Wijlen C. JW1g. de bekende psycholoog, schreef een inleiding voor
de Duitse uitgave.
Het Tibetaanse manuscript draagt de
titel "BARDO THODOL", hetgeen letterlijk
betekent: Bevrijding door het Horen (eigenlijk door het ervaren van de dingen die gehoord
en gezien worden) op het gebied dat volgt
op de dood; want "Bardo" is het Tibetaanse
woord voor "tussen" (gebied), en vertegenwoordigt de sfeer en de duur van de periode die zich uitstrekt vanaf hel ogenblik dat
een persoon overlijdt en dat waarop hij
reihcarneert in een ander lichaam. Het boek
handelt dus over de post-mortem toestanden;
het is een ware eschatologie. Sir John
WOODROFFE die, onder het pseudoniem van
AVALON, zovéel interessante en belangrijke
publicaties over het veelbesproken Tantrisme
van Indië het licht deed zien, gaf aan de inleiding waarmede hij het boek van Evans-Wentz
presenteerde, de titel "The Science of Death";
en inderdaad. wanneer wij een uitzondering
maken voor het "Egyptisch Dodenboek" . dan
bestaat er geen ander werk in de wereldliteratuur dat een meer gedetailleerde. en - men
zou geneigd zijn te zeggen - meer wetenschappelijke beschrijving geeft van de toestanden
welRede ·menselijke ziel doormaakt nadat zij
. het aardse gebied heeft verlaten. Dat hier melding gemaakt wordt van het Egyptisch Dodenboek
is niet zomaar. Vóór hij begon aan zijn Tibetaanse onderzoekingen, had Dr. Evans-Wentz,
reeds gedurende een driejarig verblijf in Egypte,
studie gemaakt van alle Egyptische leringen
omtrent het leven aan gene zijde van het graf,
en toen zijn aandacht kwam te vallen op de
Tibetaanse leringen dienaangaande moest hij
verbluffende overeenkomsten tussen beide
vaststellen: het Tibetaanse handschrift dat gebruikt werd voor de vertaling was waarschijnlijk 150 tot 100 jaar oud, maar het was wel
bekend dat de tekst zelf van zeer oude datum
moest zijn: de drie grote Boeddhistische secten,
of " scholen" van Tibet (het Bardo is een Boeddhistische tekst evenals bijna alle Tibetaanse
literatuur) hebben stuk voor stuk hili eigen
bijzondere lezingen, die in vele bijzonderheden
verschillen; maar wij mogen met voldoende
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zekerheid zeggen dat de tekst afkomstig is
uit het pre-boeddhistische tijdperk van op
zijn allerminst de Ssle eeuw \'aJ1 onze tijdre. kening, toen het Eoedrlhisme in het land kwam.
De uitgever-vertaler is zelf van mening dat
wij nog verder moeten teruggaan naar een tijd
waarin er een overeenstemming van denkbeelden bestond lussen rassen die later gescheiden
werden en zich de ene in Egypte. de andere
in Tibet vestigden; dil zou naar zijn mening
de onloochenbare analogiëen verklaren tussen
beide "Dodenboeken" .
Deze theorie hier buiten beschouwing gelaten is
er één feit dat wij op eerste zicht moeten toegeven: dat de teksten een uitgesproken boeddhistisch karakter vertonen, en steunen op de
boeddhistische visie op de wereld en het menselijk leven. Het Boeddhisme dat erin weerkaatst wordt is geen zuiver Boeddhisme, niet
de grote eenvoudige visie en leer die wij ontmoeten in de palikanon van de Boeddha; het
Boeddhisme dat tot Tibet doordrong was het
Mahayana zoals dit werd opgevat in India
van dien tijd en onderwezen werd aan de
beroemde universiteit van Nälanda, waar de
eerste Boeddhistische zendelingen vandaan
kwamen die naar Tibet trokken.
En in Tibet zelf slaagde dit MaMy::l.na er niet in
de oorspronkelijke religie van het laJ1d, de
zogenaamde Bönreligie te verdringen, maar
zag zich genoopt tot het aanvaarden VaJ1
compromissen. Bovendien werden een aantal
Tantrische elementen, magische praktijken
van aanmerkelijk minder allooi, met de twee
gecombineerd. Zo ontstond het begrip Lamaïsme, de benaming die gegeven wordt aaJ1 het
Tibetaanse Boeddhisme. Dit stelt een mengsel
voor van ingrediënten, leerstellingen. en
praktijken van de meest uiteenlopende herkomst.
Het behoeft geen verwondering te baren, dat er een "Wetenschap van de Dood"
ontstond in Tibet en in India aangezien ook
daar theoriën VaJ1 dezelfde strekking, zij het
dan in een meer schematische vorm, niet
ontbraken (Bv. Îl1 de P ritakkhaJ1da van de
Garuda Purana). De conceptie welke deze laJ1den
en volken er op nahielden van de wereld en
het menselijk leven was geheel verschillend
van de onze. De Westerse mentaliteit (ik laat
hier de kwesti.e buiten beschouwing of zij een
goede of een verkeerde is) gaat uit van de
wereld der zinnen en is in uitzicht beperkt tüt
het enkele bestaan dat wij thaJ1s leven in deze wereld. Zij die op grond van hun religieuze aanleg of van wijsgerige principiële uitga.ngspunten, geloven in een leven na de dood.
maken zich daarover niet al te druk, dus is
niet datgene waarvoor zij zich in het leven in
de eerste plaats interesseren. De Indiër, en
de Oosterling in het algemeen, is anders ingesteld; voor hem zijn deze wereld en dit leven slechts delen, zeer kleine delen, van· een
wereld en een leven dat oneindig ruimer is;
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zijn normale woonplaats is de Samsllra. het gehele bestek waarbinnen het leven zich beweegt
in al zijn uitingen zonder beperkingen van ruimte of tijd. En let op dat dit geen kwestie is van
theorie; ook wij zijn volkomen in staat om te
denken over een leven dat eindeloos verder gaat
na de dood.
Maar het is een andere zaak om dit alleen maar
te denken of te geloven, een heel andere inderdaad om er practisch in te leven. En dat nu is
juist wat de Indiërs doen. Ik zou hlID bewustzijn
Samsllrisch willen noemen en het onze dat van
slechts één leven! Waarmede ik dan zeggen wil
dat de wetten die hW1 leven beheersen die zijn
V3J1 het Samsarische leven: Bv. de wet der zielsverhuizing of reïhcan1atie, die bepaalt dat levende wezens opeenvolgende existenties moeten
doormaken op aarde, is voor hun bewustzijn een
feit dat niet a3J1 de minste twijfel onderhevig is.
en zo is het ook gesteld met de andere kardinale
wet V3Jl de Samsara. die van de Karma. de volstrekte oorzakelijkheid van alle worden en de
doorlopende vergelding voor alle gepleegde handelingen. welke wet voor hen het algemeen karakter
aanneemt dat passend is in een gesloten systeem
als de Samsara is. Nu spreekt het vanzelf dat in
een dergelijk bewustzijn en een aldus gestructureerde mentaliteit het probleem V3J1 het leven na
de dood zichzelf in een geheel verschillende vorm
aandient d3Jl die waarin het door ons wordt benaderd, aangezien ons bewustzijn en mentaliteit
besloten zijn binnen de grenzen van één enkel
leven. Voor ons is de dood een eind. zelfs wanneer wij geloven dat daar iets op volgt; voor de
Indiër betekent zij alleen een verandering van
conditie; het leven en het individu gaan verder in
de Samsara. En evengoed als voor ons. op een
gegeven ogenblik het toekomstige verloop van
ons aardse leven het voorwerp uitmaakt van een
levendige belangstelling en wij steeds van meetafaan doende zijn om ons daarop voor te bereiden.
zo houdt de Indiër in zijn denken en in zijn levenswijze er voortdUrend rekening mede wat zijn
leven zal zijn na de dood, en meer in het bijzonder tussen de dood en de daarop volgende
remcarnátie. Zijn bewustzijn is normaal gevestigd en werkzaam in een sfeer buiten en
boven het leven in de wereld der zintuigen.
Het is allesbehalve makkelijk voor ons om
ons in een dergelijke geestesgesteldheid in
te denken, en toch moeten wij wel pogen
dit te doen, wanneer wij zulke verhandelingen
als die van het Dodenboek inderdaad willen begrijpen. Teneinde deze enigermate toegankelijk te maken voor ons begrip, zouclen wij datgene ter hulp moeten roepen wat wij weten van
de in het Westen, tijdens de Middeleeuwen.
overheersende mentaliteit. waarvan nog genoeg
sporen aanwijsbaar zijn in ons moderne bewustzijn om onze herinneringen op te frissen.
In deze tijden waren geest en hart van cle
mensen vervuld van de Godsgedachte en het
gewone leven ontvouwde zichzelf op de grondslag en de achtergrond van het eeuwig leven
in en met God,. en zijn ontplooiing werd hierdoor in zeer ruime mate bepaald.
Het leven van de meerderheid der mensen in
het Westen was op gans andere wijze dan thans
in onze moderne tijd het geval is. ingesteld.
ingericht en aangepast, en zoals de mensen
toen leefden, had de beteken i s van dit leven
een geheel ander perspectief.
Deze vergelijking tussen de Oosterse opvaLling
van het leven en die uit onze eigen Middeleeuwen kan ook dienen om de gesteldheid van
de Oosterse mentaliteit weer te geven en hetzelfde element blijkt daar aanwezig te zijn

dat aan onze Middeleeuwse geesteshouding haar
kenmerkende eigenschap geeft. Ik bedoel het
element V3J1 een leven dat geleefd wordt "sub
specie aeternitatis", m. a. w. vanuit het standplmt der eeuwigheid. De grondgedachte dat het
menselijk wezen zijn leven van Cod heeft ontvangen en derhalve g'ehouden is een leven te
leiden dat in de ogen van zijn schepper waardig is. en zodanig dat het terugvoert naar de
eeuwigheid in gemeenschap met God. deze idee doordringt ook het Samsarische leven in
het Oosterse bewustzijn dat in andere opzichten
zo verschillend is van het on;,:e. Wc weten hoe
heel Indië altijd IllIDkerde en streefde naar bevrijding, Moksha of NirvÎlI.1a, hetgeen zeker niets
3Jlrlers inhouclt clan eenwording met het Goddelijke
en het Volstrekte dat het eh ristendom en sommige
grote Westerse wijsgeren stellen als hel ideaal
dat door de mens verwezenlijkt dient te worden.
Woodroffe geen, in zijn voorwoord, een zeel'
goede uiteenzetting van de twee kardinale standpunten, de twee spillen waar de Ooslerse mentaliteit zich omheen beweegt: Zijn beloog komt
in het kort hier op neer: "Alles is helzij Samsara of Nirväl!a". De eerste is eindige er;aring
in de zes wijzen van leven van de wezens. dieren. m.ensen, goden enz. De tweede of l\irvfu:1a
is - negatief geformuleerd - bevrijding uit deze ervaring (nI. vanuit de werelden V3J1 geboorte
en dood en het daaraan verbonden lijden). De
Lee g t e (dit is de term die in het l\1ahayana
gebruikt wordt om de Bevrijding aan te duiden)
k3Jl strikt genomen niet NirvfuJa genoemd worden,
aangezien de term betrekking heeft op de wereld.
terwijl de Leegte zonder enige betrekking is.
Positief gesproken en begeleidend van zulk een onthechting. is de Volmaakte Ervaring V3Jl het
Boeddhasehap, hetgeen V3J1uit het gezichtsptmt
V3Jl kennis beschouwd Bewustzijn betekent onverduisterd door onbewustheid, m. a. w. Bewustzijn bevrijd van iedere beperking. Vanaf het
emotionele standpunt is het louter zaligheid, onaangedaan door smart; en vanuit het wilsaspect
vrijheid V3Jl handeling en almach tig vermogen
(Amoghasiddhi). De Volmaakte Ervaring is een
eeuwige of strikt gesproken een tijdeloze toest3Jld. Onvolmaakte Ervaring is ook eeuwig in
die zin dat de opeenvolging der werelden waarin zij beleefd wordt eindeloos is. Het religieuze, anders gezegd; practische probleem, is
d3J1 hoe uit de begrensde ervaring over te gaan
naar die welke volledig is (de Up3J1Ïshaden noemen dit het Geheel of Purna). Dil wordt tot
stand gebracht door het opheffen V3J1 verduistering. Flmdamenteel zijn de twee één. De Leegte is ongeschapen. niet samengesteld en verheven
boven verst3J1d en formulering. Indien dit niet
zo ware, d3Jl zou de bevrijding onmogelijk zijn.
De mens is feitelijk bevrijd, maar hij weet het
niet. Zodra hij het beseft is hij bevrijd. Realisatie van de Leegte wil zeggen Boeddha, een
"wet end e", niet realisatie hierV3Jl een
onwetend zijn. in de Samsara. De twee paden
d3Jl, zijn Weten en Onwetendheid. Het eerste
pad leidt tot - en is feitelijk de verwezelijking
van - Nirvfu:ta. Het tweede betekent voortzetting van het vleeselijk bestaan als mens,
dier of als ander bewoner van de andere vier
loka' s.
Toegerust met het tweevoudige begrip van 1)
het Samsarisch karakter van de Oosterse mentaliteit en 2) de eeuwige dorst naar bevrijding
die het Samsarisch bewustzijn doordringt. dit
verlieht en veredelt, mogen wij de hoop koesteren de religieuze literatuur van Tibet en ons
Dodenboek in 't bijzonder. beter te begrijpen.
Deze handleiding dient zich a3Jl als een gids
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,voor de overledene tijdens de periode van
het Bardo, d. i. gedurende de 49 dagen,
waar hij doorheen moet tussen twee
aardse existenties. De tekst wordt gereciteerd
door een priester (hp. ho. bho. geheten) staande
tegenover het lijk. in de drie of drie en halve
dagen waarin het zich in het huis bevindt. en
later opnieuw door de lama's die zich eens
per week tegenover een in de hoek van de kamer geplaatste afbeelding van de overledene
opstellen. De bedoeling van de recitatie, die
eindigt op de 49ste dag na de dood. is om de
overledene te volgen en te vergezellen op zijn
reis door het Bardo; zij beschrijft de opeenvolg'ende fasen waar hij doorheen trekt en de visioenen en audities die op hem worden gericht.
en instrueert hem omtrent de ma.nier waarop
hij deze ervaringen tegemoet dient te treden.
Het boek beschrijft de ceremoniën en
het ritueel dat gecelebreerd wordt vóór en na
het ogenblik van de dood; de uitgever vermeldt
een weelde van boeiende bijzonderheden en verwijzingen naar vergelijkbare gebruiken bij andere volken, waar wij thans niet op kunnen ingaan, aangezien wij regelrecht op de kern van
het thema willen afgaan.
Het Bardo, de intermediaire toestand waarin de
overledene binnentreedt Wal1l1eer hij. bijgestaan
door de hp. ho. bho., zijn lichaam verlaat (een
assistentie die hierul bestaat dat hij hem helpt
om dit volkomen bewust te doen, en wel in de
juiste richting, n1. die van het Brahmaralldhra,
de opening op de kruin van het hoofd). is ingedeeld in drie afdelulgen. respectievelijk geheten: CHIKHAI BARDO. d. i. het Bardo van
het stervensuur. CHÖNIS BARDO. dat van de
ervaring der werkelijkheid. en SIDPA BARDO.
het Bardo der wedergeboorte.
Het Chikhai Bardo duurt gewoonlijk 3 of 4 dagen na de dood. Op het ogenblik dat deze intreedt valt het empirische bewustzijn weg. dat
betrekking heeft op het contact met de buitenwereld. De persoon valt ten prooi aan een
"bezwijming". samenvallend met het ontwaken
van het hogere bewustzijn. Aall dit laatste openbaart zich nu de Leegte, de Innerlijke Werkelijkheid, op de wijze, wordt er gezegd. van
een heldere visie. De eerste ervaringen
na de dood zijn juist dit Kleurloze Licht, een
symbool van de Leegte. De priester maant de
overledene om het Licht te erkel1l1en voor wat
het is en zichzelf aldus te bevrijden. Wanneer
hij hierul slaagt. dall bewijst hij daardoor een
gerijpte ziel te zijn die de werkelijkheid vermag
binnen te treden en derhalve geen verdere behoefte heeft aan de intermediaire toestalld met
de daaropvolgende wedergeboorte in het lichaam.
In de regel echter heeft de ziel nog n iet een
zodanige ontwikkeling bereikt en wordt zij tegengehouden door haar neigingen tot het aardse leven.
In dat geval wordt zij geconfronteerd met het
Secundaire Heldere Licht. dat hetzelfde is als
het eerste. alleen verduisterd door de algemene
illusie. En alweer wordt de overledene in de gelegenheid gesteld om de visie te' erkennen voor
wat zij is; indien hij daar alweer niet in slaagt
komt het eerste I3ardo tot zijn eind en treedt
de ziel het tweede Bardo binnen. Al dien lijd n1.
gedurende al die vier dagen blijft dit eerste of
Chikhai Bardo aanhouden en vertoeft de gewone
mens in zichzelf gekeerd in een trance loestand
waarin hij niet weet dat hij gescheiden is van
zijn aardse lichaam.
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In het tweede Bardo vertelt de tekst hoe. nadat
een tweede bezwijming is ulgetreden, het bewustzijn van de aardse voorwerpen naar de overledene terugkeert. Nu beseft hij 'dat hij gestorven
is op het aardse gebied. Dit tweede Bardo wordt
derhalve CHÖN Y1D genoemd. dit betekent "de
terugkeer" naar de ervarulg der werkelijkheid.
Maar het is een droomtoestalld. de overledene
gelooft dat hij een lichaam bezit dat gelijk is aan
dat van vlees en bloed. Gedurende dit Bardo.
dal vijftien dagen aanhoudt. worden voor de ziel
een voor een symbolische visioenen geprojecteerd. die halluculaties zijn. geschapen door de
karmische weerkaatsingen van door haar tijdens
haar verblijf in het lichaam op het aardse gebied gepleegde handelulgen. Alles wat de mens
heeft gedacht en gedaall in zijn leven wordt geobjectiveerd, de gedachtevormen Waaraall hij
bewust gestalte heeft gegeven trekken nu aan
zijn aanschouwing voorbij in een plechtig en
machtig panorama. als inhoud van het bewustzijn van zijn persoonlijkheid. De eerste
zeven dagen (van dit proces) zijn gewijd aan
de vreedzame godheden. de volgencte aall de
grimmige.
.Daarna gaat de ziel over naar het derde Bardo,
waarin zij verblijft tot het ogenblik van haar incarnatie Ul een nieuw lichaam. In dit SIDPA
BARDO begint zij te beseffen dat het lichaam
dat zij denkt te bezitten g'edreven wordt naar
de wedergeboorte.
Wanneer wij dit aan de hand van het in het
boek beschreven -door de ziel in het Bardo geleide leven aandachtig volgen, dall realiseren
wij dat zulk een bestaan verloopt op dubbele
basis, gehoorzamend aan twee verschillende
criteria. Een van de uitgallgpunten is de Samsllrische conceptie die de ziel prikkelt om met
niet aflatende aandrang, om zo te zeggen via
een horizontale lijn, verder te leven, daarbij
karmische ervaringen opdoend die haar in de
sfeer van die Samsara vasthouden. Het alldere
uitgangspunt in het leven in het Bardo is het
motief der bevrijding dat in verticale richting
werkt. om de ziel weg te rukken VallUit haar
onophoudelijke koers in de Samsara en haar
naai: een hoger.e sfeer op te voeren, dat is
een toestand van bewustzijn waarin zij in vrede zal leven en volmaakte zaligheid genieten.
Deze twee levensrichtmgen zijn geen nieuwe
schepping. eigen aan het Bardo, maar de voortzetting van de lijnen waarlangs volgens de
Boeddhistische leer. ons aardse leven ;s opgebouwd. liet leven na de dood si imuleert en
verslerkt de twee reeds beslaallde stromen.
met dil verschil dat Wallneer het lichaam eenmaal
weggevallen is. de mens geen nieuw karma kan
teweegbrengen, en dat de strijd tussen de twee
reeds besta~.nde stromingen moel worden uitgevochten op de inhoud van de levenservaring welke de mens meebrengt wanneer hij het Barclo
binnentreedt. Het verblijf in het 13ardo wordt op
deze wiize een soort oordeel, door de mens geveld over zijn eigen afgelopen leven; en de ervarulgen waarmede hij wordt geconfronteerd zijn
dc herhalingen van de aardse ervaringen, maar
nu beleefd onder zulke voorwaarden dat zij hem
in de gelegenheid stellen om definitief de ene
of de anclere weg te kiezen. De ene na de alldere
worden hem de psychische inhouden welke hij
heeft opgebouwd gedurende zijn aardse bestaan
weer voor de geest gebracht en telkenmale is
de kans hem geboden om de Samsllrische stroming te overwÏlmen en bevrijding te verkrijgen.
Of hij overwint of niet is vanzelf afhankelijk

van de màte van rijpheid welke zijn ziel heeft
bereikt en de aard en het gehalte van de bevrijding die hij deelachtig wordt is afhankelijk van
het ogepblik van het Bardo waarin hij zegevierend
uit de strijd komt en van de psychische inhouden
waarmede hij op dat ogenblik strijdende is.
Want men dient te bedenken dat Bevrijding niet
slechts een enkele kwaliteit is. maar
dat zij gegradueerd en verdeeld is over de drie
hoogten in drie sferen waaraan de drie lichamen
van de beroemde Trikaya beantwoorden.
De leer van de drie lichamen in haar volledige
uiteenzetting behoort tot de lVIahayäna vorm van
het Boeddhisme. alhoewel de kiemen daarvan
reeds kunnen worden bespeurd in het oude Boeddhisme van de Boeddha. Dr. E. W. geeft in
zijn inleiding een duidelijke beschrijving van de
Trikaya die wij hier althans ten dele willen
weergeven.
De DI-L\RlVIA-KÁYA is het meest verhevene van
de drie lichamen en wordt toegeschreven aan de
Boeddha en aan alle Boeddha' s en wezens die de
Volmaakte Verlichting hebben bereikt. De andere
twee lichamen zijn SAlVIBHOGA-KAYA of Goddelijk lichaam van Volmaakte Begaafdheid en
NIRMÁNA-KÀYA of Goddelijk Lichaam van Incarnatie.
De Dharma-Káya is gesymboliseerd (aangezien
alle menselijke bewoordingen ontoereikend zijn
om de eigenschap loosheid ts beschrijven), als
een oneindige Oceaan, kalm en zonder golven,
waaruit de middenbewolking en een regenboog opstijgen, die de Sambhoga-Kaya verbeelden. terwijl wolken die stralend in de glorie van de
regenboog zich verdichten en de neerdalende regen de Nirmäna-Kaya symboliseren.
De Dharma-Kaya is de oorspronkelijke. vormloze BODHI (Verlichting) die de ware ervaring is,
vrij van alle dwaling of inherente of toevallige
verduistering. Hierin ligt de essentie besloten
van het Universum, dat Samsara en Nirv1û)a beide omvat, die beschouwd vanuit een zuiver intellectueel criterium, als toestanden of condities van de twee polen van bewustzijn, in allerlaatste analyse identiek zijn.
Met andere woorden de Dharma-Kaya (letterlijk:
Wet-Lichaam) als Essentiële Wijsheid is onveranderlijk. De Sambhoga-Kaya (letterlijk: VergeldingsLichaam of Verheerlijkt-Lichaam) is Weerkaatste of Gewijzigde Vrijheid. en Nirmana-Kuya
(letterlijk: Metamorfoseerbaar of Veranderd-Lichaam) betekent practische of geïncarneerde Wijsheid.

Op deze wijze wordt het Helder Licht erkend (of komt Bevrijding tot stand). Maar wanneer dit niet gebeurt, dan blijft de mogelijkheid
dat de tweede verschijning van het Heldere Licht
(dat alreeds getemperd is) erkend en de persoon
bevrijd wordt. Zoniet dan treedt de tweede Bardo periode in. het CHÖN YlD BATIDO; Hier zegt
de tekst:
11 Wanneer helaas de Onzekere Ervaring
van de werkelijkheid op mij afkomt,
Moge ik dan elke gedachte van vrees of
angst voor de verschijningen van mij
afzetten,
Moge ik alle voorkomende verschijningen
doorzien als voortbrengselen van mijn
bewustzijn.
Moge ik ze leren kennen als verschijnselen van het Bardo,
Wanneer ik dit uiterst gewichtige moment
(van gelegenheid) beleef om een verheven
doel te bereiken,
Moge ik dan de scharen van vreedzame
en grimmige godheden, mijn eigen gedachtevormen, niet vrezen. 11

De Vreedzame godheden zijn de verpersoonlijkte
vormen van de lTleest verheven menselijke gevoelens. voortkomende uit het Hart-centrum; zij
treden als eersten op in hun vreedzaam karakter
om de overledene. wiens banden met de menselijke wereld pas zijn verbroken (verwanten, vrienden, onafgewerkte taken, onvervulde wensen) te
leiden en te beiilVloeden. De Grimmige godheden
(Tt o-wo) zijn de verpersoonlijkingen van de redeneringen en komen voort uit het psychische Hartcentrum. Evenals de impulsen vanuit het Hartcentrum zich kunnen transformeren in de redenering van het Hersencentrum, en vice-versa, zijn
de Grimmige godheden de Vreedzame in een ander
aspect.
De tekst van het Bardo Thödol laat er niet de minste twijfel over bestaan. door herhaaldelijk op de
waarheid ervan terug te komen. dat geen van de
waargenomen godheden en geestelijke wezens een
werkelijke en individuele existentie hebben. De
tekst zegt dan ook in 't kort: zij zijn gewoon de
inhouden van Uw geest. door middel van rle karmische macht zichtbaar gemaakte objecten in het
Intermediai re Gebied. een weefsel van dromen.
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Het overleden menselijk wezen wordt de toeschouwer Val1 een wonderbaarlijk panorama van hallucinerende visioenen; elke kiem Val1 denken in het
geheel van zijn bewustzijn herleeft karmisch. en
-verbaasd als een kind dat op een scherm geprojecteerde beelden ziet verschijnen. kijkt hij toe onbe\>.'Ust tenzij hij vroeger een adept in yoga is
geweest - naar de werkelijkheid \'al1 datgene wat
hij ziet komen en gaal1.

door grot.e massa's in het Oosten. dat het leven na de dood niet alleen een voortzetting is.
maar zelfs een herhaling Val1 het leven dat op
aarde geleefd werd.
De belangrijkste les die zij kWU1en trekken
uit deze Oosterse lering is juist dat een ander gedeelte van de Samsara voor ons geopend
wordt. waariJ1 het individu. m. a. w. de psyche
ontdaan VHl, haar uiterlijk lichaam, overleeft
en l:>lijft leven en dat haar leven aldaar in
essentie hetzelfde is dat in het lichaam heeft
bestaan. Ik zeg essentie. aangezien \'eel van
datgene wat alleen maar toevallig is geweest in
het aardse lm'en. weg\'alt met het lichaam. De
mens leeft een dubbel leven, het uiterlijke in
zijn contact met de steeds wisselende voorwerpen,
personen en voorvallen. dat wij het gewone. het
wereldlijke leven noemen. het andere in zijn
ervariJ1g met zaken die daaronder schuil gaan
en verschillend zijn. geheel iJ1dividueel en betrokken op de ontplooiing van zijn geestelijke
zelf.

Allereerst vervullen gelukkige en schitterende
visioenen, geboren uit de kiem Val1 de impulsen
en aspiraties Val1 de verheven of goddelijke natuur
hem met heilig ontzag ; daarna Wal1J1eer deze zich
oplossen in visioenen afkomstig van het mentale
element, corresponderend met de lagere of materiële geaardheid. Deze laatste brengen al1gSt teweeg en hij tracht die te ontvluchten; maar zoals
de tekst zegt zijn zij onafscheidelijk van hem, en
waar hij ook henen zou gaan zullen ze hem volgen.
Dr. E. W. maakt hierbij de opmerking dat niet
alle overledenen in het Ba rdo dezelfde ver schijnselen zullen meemaken. Het Bardo Thödol
is zuiver typerend en suggestief van alle ervaringen aan gene zijde. Het beschrijft in bizonderDit innerlijke of geheim leven behoort tot het
heden datgene wat voor de gewone volgeling
eeuwige; het is niet beperkt tot de ene levensVal1 de Roodkappen-school van Padma Sambhava
. duur; het is een fragment van de pelgrimstocht welke de ziel (iedere individuele zjel),
aanvaard wordt als Bardo objectiveringen van de
bewustzijnsinhouden.
volbrengt door de eeuwen heen. En het is het
waarlijk belangrijke leven, dat wat er op aankomt
op de lange duur. dat waarin alle mensen geMaar, zoals de mens is geleerd. zo gelooft hij!
Zo zullen Boeddhisten van andere scholen. Hinlijke kansen hebben, wat ook hlU1 positie moge
does. Moslims, of Christenen. evenals in de
zijn in het uiterlijke. met de gemeenschap
verbonden leven. De ontwikkeling van de zielsdroomtoestand, visioenen ervaren Val1 corresponderende godheden. Boeddhisten en Hindoes uit hw)
kracht. het verwerven Vall deugd. het vermogen
Godenwereld, Moslims van het lVloslim Paradijs.
om anderen te helpen. dit zijn de karakteristieChristenen van de Christelijke Hemel. Ameriken Val1 dit innerlijk existeren en deze zaken zijn
kaanse Indial1en van de eeuwige jachtgronden, en
Val1 vcol groter belang dan het ophopen van weelde materialist visioenen even negatief als godde. de verovering van macht en het verkrijgen
deloos als Cie waarvan hij droomde toen hij nog
Val1 kennis Val1 de zichtbare wereld, waamaar
in het lichaam vertoefde.
in het wereldse leven doorgaans zozeer wordt gestreefcl. Waarmede we niet willen zeg'gen dat deDe voorafgaande aanhalingen uit het Bardo
ze prestaties versmaad dienen te worden; zij
Thödol zullen U hebben overtuigd. neem ik aan
zijn vaak de middelen die leiden tot de eerstvan het goed recht van Judge Woodroffe. wangenoemde, en ze zijn terecht op hlill plaats.
neer hij de daarin geformuleerde leringen een
D\lze plaats is echter beperkt, en naarmate de
"Wetenschap van de Dood" noemt. Het dient zichmens via zijn innerlijke leven hieraal) ontzelf ook aan als een wetenschap, n1. als een grongroeit en tot een ruimer visie komt aangaande
dige analytische studie van alle verschijnselen die
de betekenis en het doel van hel menselijke
t.ot een bepaald gebied behoren. en een studie
bestaan, worden zij ter zijde geschoven en verdie niet alleen neerkomt op een beschrijving van
liest de mens zijn belangstelling ervoor.
de fenomenen, maar die ze ook probeert te verEen van de allereerste problemen waartegenoklaren op redelijke gronden. Men zou zich bij de
ver hij komt te staan. wanneer het grote doel
betiteling "Wetenschap van de Dood" gen eigd
\'001' hem zichtbaar wordt, is .luist het prokunnen voelen bezwaar te maken tegen de term:
bleem van de dood. De Dood en het leven na
"D 0 0 d" en wij geven dan ook de voorkeur aan
de dood, tot dusver onwerkelijk voor hem, of om
de formulering: leven in het hiernamaals. De
het zacht uit te drukken, slechts incidenteel
hier bestudeerde "dood" is slechts een ander aswerkelijk wanneer zij onweerstaanbaar, voor
pect van het Leven, terwijl wij gewend zijn aan
een ogenl:>lik een iJ1\'al doen in zijn leven. worhet woord een zin toe te kennen van iets dat geden nu realiteiten. deel van de wereld waarin
heel verschillend is. en feitelijk tegenovergesteld
en waarvoor hij werkt. Toen wij bij een vorige
aan het Leven. Hiermede openbaart zich echter
onze beperking. Zoals wij meermalen in de gegelegenheid spraken over Griekse religie, hebben wij het feit benadrukt dat de verruiming van
legenheid waren om dit vast te stellen. zijn wij
's mensen \'isie op het leven ingeleid aanvankein het \Vesten zozeer gehecht aan het leyen. in
de zin van wat er gebeurt in dit lichaam en in
lijk door de mysteriën, later uitgebouwd door
de Dionysische Cultus en directer en voor een
deze wereld. dat het een inspanning van ons
langere periode door het Orphisme, bestond in
vergt om ons een leven voor te stellen dat een
blijvend karakter heeft en verder gaat onder
de toevoeging. aan zijn bewustzijn van het zich
ander voorwaal:den dal1 die welke de via de fyrekenschap geven Val1 de dood en het leven aan
gene zijde van het graf, als iets wat van evensieke zintuigen waarneembare wereld biedt. Terwij I voor de Tibetaan en voor de Indiër deze aftueel zoniet van groter belang is voor de mens
breking niet l:>estaat; z ij geloven - of liever zij
dan zijn bestaan in de wereld. Datgene wat de
weten - aangezien hW1 bewustzijn grotelideels .
Grieken bereikten in de vorm van goddelijke
samsarisch is, dat het menselijk individu \'oo1'topenbaringen en sterke impulsen die zich vaak
leeft na de dood. liet Bardo Thödol l:>eweert dit
via een doorbraak een weg moesten boren in
de gemoedelijke sleur van het gewone leven,
en spreekt de mening uit die aanvaard wordt
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heeft het Oosten nagenoeg van in den beginne
als een normale opvatting gehad. waar vele
mensen instinctief hun energiëen op 'ricIitten.
vooral wanneer zij een zekere leeftijd bereikten.
Over het "leven hiernamaals" te denken en meer
dan dat zijn leven in de wereld gestalte te
geven met het oog op wat het zal zijn wanneer de drempel van de dood zal zijn overschreden, was een gewone gang van zaken
in Indië. waarschijn lijk gewoner dan le\'en
zonder aan de dood meer dan een voorbijgaande gedachte te wijden. zoals bij ons de gewoonte is.
Nu is het van gewicht om op te merken dat de
bekommernis om het leven na de dood. die
zo sterk op de voorgrond trad in de religieuze bewegingen in Griekenland (minstens in de
twee eerstvermelde) en zoals wij dit zien in
het begin van het Bardo Thödol. slechts incidenteel was, en de aanloop voor een bezorgdheid
van ruimere strekking. Dat wat in de Orphische
ontwikkeling voor de geest zweefde en naar de
verwezelijking waarvan gestreefd werd, was het
onsterfelijke leven, het leven in het Eeuwige;
de voortzetting van het leven na de dood interesseerde de mens alleen als de eerste stap naar
de onsterfelijkheid. En wat wij lezen in het
Tibetaanse Dodenboek laat duidelijk zien dat
de lering omtrent het post mortem bestaall in
het Bardo aan de stervende en de overleden
mens, zoals die werd medegedeeld aan de levende bij zijn religieus onderricht, aan hem werd
gegeven met de bedoeling dat hij zou evolueren
uit het leven hier en vandaar naar het bevrijde, d. i. het onsterfelijke leven. Alle hogere
religie, in Oost en West, beoogde hetzelfde
ding: in de mens het besef te wekken van zijn
goddelijke oorsprong en zijn goddelijke toekomst, om hem bewust te maken en te leiden
op de weg naar het onsterfelijke leven. De
Christelijke ~ering ook, die van Jezus en Paulus.
(niet steeds die van de kerken), heeft dit enige
doel. HeL verschil tussen het Oosten en het
Westen is dit, dat het Westen leeft in het bewustzijn van het éne leven. het Oosten in dat
van de gehele Sams1'tra die ongetelde levens
omvat, en perioden van gedesincarneerd leven;
bijgevolg moet de Christen om het doel te bereiken. de sprong maken over de gehele middenste sfeer van Samsîtrisch leven en bewustzijn.
Volgens het Oosterse standpunt, dat ik als het
juiste beschouw, is deze sprong niet uitvoerbaar, tenzij in het geval van zeer geëvolueerde wezens. die welke wij heiligen zouden noemen; de
grote massa der mensen moet echter terugkeren
naar de incarnatie op aarde om haar pogingen over
te doen en zich voor te bereiden voor de eindsprong naar het leven der Bevrijding. Zij dienen de levensperiode door te maken die in het
Bardo is beschreven. Voor de Tibetaan en de
Indiër is dit' de natuurlijke koers voor de meeste mensen; en het is begrijpelijk dat er lering
aanwezig moet zijn voor de mens, voorlichting
hoe hij zich heeft te gedragen in deze toestand
na de dood, religieus onderricht. als dat waarover wij gesproken hebben, dat beoogt hen in
te lichten aangaande de middelen die hij moet
aanwenden om de Bevrijding van het Bardo te
bereiken. Want het Bardo is slechts een ander
gedeelte van de lange weg welke hij moet afleggen op zijn pelgrimstocht naar het Allerhoogste.
.
Het kan geen kwaad om iets te zeggen aangaande
de waarheid, de wetenschappelijke waarheid van
de beschrijving welke het Bardo geeft van de

toestanden na de dood. Want deze vraag wordt
gesteld. niet zonder reden: welke waarborg hebben wij ervoor. dat zulke toestanden inderdaad
voorkomen in de vorm waarin zij gegeven zijn?
De vraag (en de twijfel· die er in besloten ligt)
is uiteraard niet nieuw. Zij is in alle religies
gesteld geworden ten aanzien van alle leringen
omtrent de toestanden na de dood. Welke waarborg heeft de Christen ervoor dat de hel. het
paradijs en het vagevuur werkelijkheden zijn
of de Moslims dat hij zal ontvangen worden in
Mohammed' s Paradijs bij de houris. welke
andere dall zijn geloof daarin? En wij klmnen
verder gaall met de vraag, hoe zijn deze werkelijkheden, indien zij dit zijn, aan de mens
bekend geworden? De doden. die verondersteld
worden deze te ervaren. keren, behalve in
sporadische en uitzonderlijke gevallen, niet
weer om erover te vertellen; in de verschillende religies zijn de leringen dienaangaande
niet gebaseerd op de getuigenissen van overledenen. De getuigenis is die van de stichters Vall
de religies of Vall grote zieners onder de gelovigen, die via bovennatuurlijke visie de ondervinding hebben meegemaakt van de toestallden na
de dood, en hun beschrijvingen van wat zij hebben waargenomen worden geloofd door de anderen
op grond van onbetwist gezag. Wanneer Plato het
schouwspel beschrijft van het oordeel der ziel in
de befaamde mythe van ER, op het einde van
zijn dialoog "De Staat", kiest hij de vorm van
een verhaal nagelaten door iemand die voor de
dood op het slagveld was achtergebleven. maar
die na weer tot bewustzijn gekomen te zijn. zijn
ervaringen vertelt tijdens de periode van bewusteloosheid. Vele der eschatologische leringen verkondigd door de Orphici werden aangenomen op
gezag van grote mystieke wijsgeren en zieners.
Met het Oosten echter is het enigszins verschillend. Daar hebben wij te maken met de Yoga,
een volledig ontwikkelde wetenschap. die zich
open lijk aandient en beweert in staat te zijn
om door te dringen in hogere toestanden van
bewustzijn. op andere levensgebieden, al die
tijd in het lichaam vertoevende en het gewone
bewustzijn vasthoudende. Het werd in den beginne aangenomen dat zulke toestanden van bewust
zijn en zulke innerlijke werelden van ervaring
bestonden. Yoga betekende precies de studie.
de wetenschappelijke studie ervan, door wetenschappelijke mensen. Ik bedoel hiermede dat
het beginsel der intelligentie, het verstand dat
gebruikt wordt voor de studie van de uiterlijke
verschijnselen, niet werd achtergelaten, maar
het leidende beginsel bleef, ook tijdens het
onderzoek van de hogere toestanden. Daarbij
was de mogelijkheid gegeven om de eventuele ervaringen terug te voeren naar het gewone gebied van denken, en aldus de verkregen
kennis te verbinden met het gewone bewustzijn.
Hier is de waarborg aallwezig waar we naar
zoeken, en het is een der beste die we zouden
ktmnen verlangen. Want deze yogi's wijdden
zich geheel aan hlm werk, niet alleen mentaal
maar door hlUl hele levenswijze aan te passen
aan de vereisten van hun studie. Het is hiermede
net zo gesteld als met de echte beoefenaar der
wetenschap in onze dagen, die door zijn leven
(m. a. w. zijn verstandelijk leven) Le wijden aan
zijn wetenschappelijke arbeid als gevolg hiervan
een dieper inzicht in de geheimen der natuur
verkrijgt. Deze resultaten maakt hij bekend en
ze worden het eigendom van allen. Zo is het
ook met de resultaten verkregen door yoga-oefening: ook zij kunnen bekend gemaakt worden;
ervaren zijn zij slechts door de wetenschappelijk:e onderzoeker en de Yogi.
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De TibeUll1en ontwikkelden Yoga tot een hoge
graad en meer in het bijzonder die welke te
maken had met de Ïl1termediaire gebieden Vall
de Samsara. Zij beperken zich volstrekt niet
tot de geestelijke Yoga die wij kennen uit het
vroege Boeddhisme en de Vedanta; zij beoefenen ook het zogenaamde TANTRISME, dat in
werkelijkheid op magie neerkomt en in vele
opzichten magie van een verre van heilige
soort is.
Wij verwijzen de lezer naar pag 68.
Dat Tibetanen, en ook Indiërs wat dat betreft.
erÏl1 zijn geslaagd en tegenwoordig nog slagen
in deze praktijk en Ïl1 staat zijn wonderbare
verschijnselen teweeg te brengel1. lijdt geen
enkele twijfel. er bestaan vele besch rijvingen
hiervan door reizigers. o. a. Mevl". Alexandra
David-Nee!. Hiertoe behoren
De lering \'an
liet schijn lichaam van de Indische leer van Maya,
waarin onderwezen wordt hoe cle l\1fiyavi-Rupa.
of Lichaam van Illusie te bouwen, als een
emanatie van I s mensen geest.
Verder de leer Vall de Droomtoestand. doel is
om de Yogi te stimuleren om te ontwaken uit
de slaap der begoocheling. uit de Nachtmerrie
van het Bestaan. en de kelenen te verbreken
waarin lVI1lya hem aldus gevangen heeft gehouden
cloor de aeonen heen.
Dan de leer van het Heldere Licht. dit zoals
wij weten symboliseert het aan geen voorwaarden
gebondén. zuiver Nirval).isch Bewustzijn. het
transcendente bovenaardse bewustzijn van een
volkomen ontwaakte. Het is een mystieke uitstraling van de Dharma-Kaya .. ,.. lIet Heldere
Licht wordt tijdelijk ervaren door alle wezens
op het moment Val1 de dood; door meesters
Ïl1 de Yoga wordt het willekeurig ervaren in de
meest verheven toestanden van de meditatie.
en zonder onderbreking door de Boeddha.
Het Bardo. de Ïl1termediaire toestand volgende
op de dood en voorafgaand aan het leven, die
het voorwerp is van dit artikel wordt
ook hier onderwezen. Als laatste een lering die
handelt over de klmsl van het overbrengen Vall
het bewustzijn en iJ1 het Tibetaans Pho-\Va heet.

Maar evengoed als ieder mens in het Westen,
Walmeer hij daartoe de keuze maakt en er
mentaal voor toegerust is. de wetenschap kan
bestuderen . en datgene voor zichzelf ervaren
wat anderen vóór hem hebben ontdekt. vermag
ieder mens in het Oosten en in het Westen. door
zichzelf te onderwerpen aal1 de discipline der
Yoga-oefening. werkelijke ervaring bereiken Val1
de innerlijke werelden en de toestanden van bewustzijn met' de daarin besloten kennis. Maar hij
moet in dit geval de noodzakelijke oefening plegen Val1 lichaam en geest; zoniet kal1 hij als in
het geval met de wetenschap slechts aanvaarden
op grond van gel 0 0 f datgene wat anderen hebben gevonden.
Het Tibetaanse Dodenboek biedt ons de resultaten aan van zulk een introspectieve studie. gemaaid door de Tibetaanse yogi's. Het is voldoende
duidelijk dat de hp. ho. bho. ,de priester die met
zijn recitatie de stervende persoon begeleidt in
zijn bovenaardse reis. door zijn eigen persoonlijke ervaring weet wat er te gebeuren staat.
Zijn Yoga-oefeningen hebben hem in de positie
geplaatst om reeds terwij I hij in zijn lichaam
vertoeft, in de geestestoestanden door te dringen
waar de overleden persoon successievelijk doorheentrekt. En waar hij de gebieden heeft bezocht en de ervaringen heeft medegemaakt terwijl hij in het lichaam verbleef; m. a. w. terwijl hij bij volle bewustzijn was. was hij in
staat om deze toestanden te onderzoeken en hun
redelijkheid, hun logica te ontcijferen. Hij weet
bv, niet alleen dat alle personen di~ overlijden
als eerste ervaring getuige zijn van het verschijnen van het witte licht. maar hij weet daarbij dat het witte licht ontspringt uit de Leegte
of Dharmakaya en dat zijn verschijning de pasgestorvene. door de erkenning v,m wat het is.
de gelegenheid biedt om zich met het Allerhoogste Beginsel te vereenzelvigen en bevrijd te
worden van alle verder leven iJ1 de Samsara.
En zo is het ook met alle fasen die volgen.
De yogi is ermede vertrouwd en kent er de
bedoeling Val1. Derhalve kan hij ze verklaren
en als een gids dienen voor de vertrokken ziel.
De door Yoga ontwikkeldc vermogens.
zowel in Tibet als in India. of in het Westen.
Walmeer ook daar zoiets in den ZiJ1 van Yogatraining geprobeerd is. als bv. iJ1 de christelijke mystiek, zijn niet dezelfde. Wat deze
laatste zocht was het vermogen om zich met de
Godheid te verenigen, zonder twijfel het hoogste Val1 de Yoga vermogens , en dat waarvoor
Yoga - oefeniJ1g eigenlijk uitsluitend zou moeten
dienen ondernomen te worden; in al de hogere
vormen van yoga, zoals deze werden beoefend
in de religies als bv. het Boeddhisme. was het
duidelijk uitgesproken einddoel van de 13evrijdiJ1g. de éénwording met God. Maar het
was.OIwermijdelijk dat de methode van het
innerlijk schouwen die in de Yoga wordt toegepast vele van de verborgen geheimen van
het Universum zou openbal'en en de gehele
Samsara met zijn innerlijke wereld zou openstellen. zodat er iJ1 de Yogi de hieraan heantwoordende mogelijkheid was gehoden voor
het verkrijgen van magische vermogens van
allerlei aard, door middel waarvan hij in contact kan komen met deze gewoon lijk verJ)orgen
gebieden. En het staat vast dat niet al aeze vermogEll1S gericht waren op het uiteindelijke doel
der Bev ri.icling.
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Pho-Wa is een der meest angstvallige geheimgehouden Yoga-praktijken van Tibet en van India: meer in het bijzonder met het oog op
zijn praktische toepassing door de Yogi terwijl hij nog steeds gemcameerd is.
Het meesterschap in de l<Lmst van Pho- Wa
verleent in de eerste instantie het yoga-vermogen om in zichzelf naar willekeur. in wezen
hetzelfde proces teweeg brengen als dal wat
onder normale omstandigheden dood genoemd
wordt, met dit verschil evenwel dat bij de natuurlijke dood het bewuste beginsel de menselijke vorm voorgoed verlaat, terwijl bij de
door yoga teweeggebrachte dood het vertrek
slechts voor tijdelijk kan zijn. In tweede
instantie het vermogen om het vertrek van
het bewuste beginsel van een ander persoon
te begeleiden of dat van een allder nog niet
lang overleden persoon zodanig te bemvloeden elat hem geestelijke hulp geboden wordt
Ïll de toestand na de elood en de keuze van
de baarmoeder op het ogenblik van zijn wederg-eboorte.

DRS. B.JASINK
, Vertaald door Justin van de Velde

BER.NHARD J,\SI.NK werd in Amsterdam geboren op 28 Juli
1870. Ilij bracht zijn jeugd door in Arnhem, haalde aan de
Kweekschool te Deventer het diploma voor onderwijs in de
moderne talen, kwam in 1896 op de Amsterdamse Universi'teit. studeerde klassieke talen en letterkunde, legde Candidaatsexamen af, en daarna in 1906 doctoraal, met de bevoegdheid tot lesgeven in .Nederland,
In 1908 huwde hij met mevr.H.C. van Karnebeek, weduwe
van de bekende schilder A.C. de Jl:eufville. Zij was in 1888
door me'a. Blavatsky aangesteld als haar vertegenwoordigster in' zaken van esoterische leringen in .Nederland. Uit
persoonlijke gegevens blijkt, dat hij vooral door haal' geinspireerd werd in oosterse ricl,lting. In Florence, waar het
echtpaar zich vestigde, ontwikkelden zij grote activiteit op
het punt van lezingen en publicaties. Wij noemen:
DER MYSTIK DES BUDDHISMUS, Leipzig 1920, 1922 -hopelijk verschijnt binnenkort hiervan een nederlandse vertaling.
A STUDY OF CO 'SCIOUSKESS (Stamperia Romana 1938).
Over dit boek zeide een vertegenwoordiger van de Jains:
"Jasink is a buddhisl, but his views are so large lhal they
quile agree also with Jainism,"
AUTUl\II\O DEL MEDIEVO; een Italiaanse vertaling van
Joh. Huizinga's "Herfsttij der Middeleeuwen ".
Hij overleed te Florence op 4 december 1964.
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MADAME BLAVATSKY
EN HET BOEDDHISME
Opzet en bedoeling van dit artikel is de lezer bekend te maken met een van de aspecten van het boeddhisme, het tibetaanse, en ter verduidelijking, dat de Theosofische Vereniging
aanvankelijk gemspireerd werd door een groep leraren van
het "geheime" deel der boeddhistische traditie. "Geheim" betekent hier: "datgene wat niet onder begrijpelijke woorden
gebracht kan worden ", niet; "dat, wat verborgen gehouden moet
worden" .

De "Theosophical Society" - en hiertoe beHet is zinloos verder te speculeren over de
hoort de Theosophische Vereniging, nederlandse
situatie van die "Khe-lan s" in deze tijd. Om te beafdeling, die deze publicatie uitgeeft - heeft speginnen' hebben zij zelf aangekondigd, dat zij slechts
ciale banden met Tibet. De "Society" werd in 1875
in het laatste kwart der negentiende eeuw met euroopgericht te New York, waarbij de leidende figuur
peanen l;!n amerikanen in contact wilden treden. * 3 )
was mevr. H. P. Blavatsky. Vanaf de oprichting
Verder is het duidelijk. dat de heer ZLircher de
is één van de doeleinden steeds geweest een onbe- "Theosofie" ten onrechte in de schoenen schuift,dat
vooroordeelde. godsdienstig niet gebonden vergezij heL "sprookje van een Tibet bewoond door wonlijkende studie van verschillende religie-vormen en
derdoende meesters". in de wereld hebben geholpen.
- gedachten.
* 4)
Het feit echter, dat de inspiratoren van de
Hieraan lag en ligt ten grondslag een overtuiging
theosofische beweging zo, als gasten in Tibet geleefct
dat aan die verschi 11en de vormen één oorspronkehebben, heeft tot gevolg gehad, dat velen onzer nog·
lijk stel waarden ten grondslag ligt. Deze ooreen speciale band met het tibetaans boeddhisme
g8\'oelen. dat de eerste aanleg tot een verwoording
spronkelijke basis is "geheim" ("esoterisch") in
van de later als '·theosofie" bekende gedachtenstrodié zin, dat een onvoorbereide lezer of hoorder
ming' is geweest. Dit is de hoofdreden tot de uitgave
de zaak volkomen duister en onbegrijpelijk zou
van deze J)Lmdel geweest. Eén van die "broeders"
vinden, niet omdat een "meester" om redenen
van verdienste of status geheimzinnig doet. ..
verklaarde. dat "boeddhisme ontdaan van bijgeDeze esoterische basis is niet gebonden aan één
lovigheden. eeuwige waarheid is". i< 5)
godsdienst-vorm. Bovenbedoelde "leraren" wezen
De uitgave van onze bWldel [Joogt de lezer informahierop. In hLill "Boek der Gulden Voorschriften".
ties van allerlei soorten te verschaffen. teneinde
d.w.z. de stof, die zij voor dagelijkse meditatie aan dan als mondig en verantwoordelijk mens zijn eigen
hun leerlingen gaven. vindt men aanhalingen uit
mening te vormen. Dil is trouwens in overeenstemboeddhistische, maar ook uit hindoeïstische werming met de bedoelingen van Boeddha.die er herhaalken. Dit weten wij, omdat mevr. Blavatsky een
delijk op wer~s. dat hij gcen "geloof" bracht. maar
deel van dat werk vertaald heeft onder de titel
een bLmdel hypothesen. die ieder hoorder en meeli"De Stem van de Stilte". Hoewel dit aanvankelijk
teerder zelf diende te toetsen, en niet op gezag aan
niet in deze vorm werd openbaar gemaakt. geeft
te nemen. Ied8r dient voor zichzelf uit te maken.
een' historisch over zicht en een historische anawelke gedachten en gewoonten uit de wereld Vall het
1yse van de geschiedenis van deze school
tibetaansche boeddhisme tot het "bijgeloof" behorE))1
aanleiding tot het volgende beeld.
. en welke niet. Dit is overigens niet een eenvoudige
Er bestond in die tijd in Tibet een groep
zaak. maar vergt studie en meditatie volgehouden
"Guru's", "Mahatlna's" die zich noemcle
gedurende ja ren. vele jaren.
"Khe-lans". * 1 ) Deze groep moet men zonder
Vooral in Tibet was namelijk het boeddhisme
twijfel rangschikken onder de "Masters belonging
een zeer filosofische aal1gelegenheid. lIet is niet
to different Schools of Philosophy in Tibet". die
moeilijk, de grondgedachten van het boeddhisme in
nu bekend zijn. * 2) Er worden geen bepaalde
enige alinea's uiteen te zetten. Nóg korter samengevat: het boeddhisme geeft een model. bestaande uit
scholen genoemd. De lezer krijgt echter ""el de
indruk, dat het bestaan van door hen niet speciaal
een beschrijving van de grondervaring van het menselijk bestaan :alles is en blijft steeds onbevredigend;
genoemde groeperingen verondersteld wordt.
Die lieden. die in de tachtiger jaren van de
de mens blijft steeds verlangen naar dat wat'hij niet
vorig'e eeuw verscheidene europeanen en burgers
heeft. Naast deze vasts te lling -die men in duizenden
der USA hebben geü1spireerd. waren naar eigen
varianten kan terugvinden- geeft het boeddhisme ook
zeggen van geboorte geen Tibetanen, maar hindoes.
een model voor de overwinning op dat "lijden", op
woonachtig in Tibet. Wij dienen hen dus een soort
die gevoelen s van voortdurend on behagen, en schetst
het een 'pad'. genaamd het "Edele Achtvoudige Pad"
gasten van de tibetaanse lama' s of monniken te
noemen. Die situatie, die van "gast" hlijkt duidenaar een staat van bevrijding en stop-zetting van al
lijk uit de "brieven", die de lezer op blz.GO ey. be- die ellende.
Het knelpLmt in deze is het "ik". Het
sproken vindt, alsmede uit een ander werk van
Mary N eff : "The Brothers of Madame Blavatsky".
boeddhisme stelt, dat tussen het levend en
zelfbewust organisme dat "mens" heet en de
Zij spreken herhaaldelijk over hun vaderland India
en nemen afstal1d van de folkloristische -boeddhiswerkelijkheid een door de mens geschapen
tische religie in Tibet.
instantie is komen te staan, die een onmid-
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dellijke en juiste ervaring V311 de werkelijkheid onmogelijk maakt. Zolang dat "ik" aanwezig is, is de mens niet in staat zichzelf
en anderen helder te zien; de mens kan dan ook
niet waarnemen wat er aan hemzelf én aan de
ander scheelt, en is dus ook niet in staat om de
juiste maatregelen te nemen teneinde zichzelf en
anderen te helpen. De mens redeneert als volgt:
ik heb mijn kinderen verwekt, zo goed mogelijk
gevoed en opgevoed, ze in de gelegenheid gesteld
de studie te volgen, die zij voor hun carrière
nodig hebben - en daarmee meent hij, heeft hij
menselijkerwijs gesproken zijn plicht gedaan.
Dat is natuurlijk waar - maar hoe weet hij, dat
het' menselijkerwijs' niet veel en veel meer kan
omvatten?! In het tibetaans boeddhisme treedt
hier de figuur op van de "geestelijke vriend" de "guru" met een indiase, vaak misbruikte
benaming. Deze geeft aan het menselijk contact en
het menselijk leven een nieuwe dimensie :hij wijst
de weg naar- en op dat" edele pad". Hier is het
voldoende vast te stellen, dat de "gewone" mens
niet in staat is zijn kinderen iets anders te geven, dan wat in zijn eigen sociale conditioneringen
past. Deze conditioneringen beletten hem te zien
dat hij zichzelf en zijn kinderen ondanks zijn
beste bedoelingen blijvend tekort heeft gedaan
en blijft doen, zonder dat hij zich dat bewust is.
Eén van de aspecten van het boeddhisme is
dus een zod311ige "theorie" te geven, zó een "model" onder woorden te brengen, dat de mens zich van
deze a311geboren conditioneringen bev.'lIst wordt.
Het gaat immers niet om een "geloof". om de aanvaarding van een dogma, dat geformuleerd werd
in het christendom met de woorden "het bel13.a~de
de heilige geest en ons"(kerkvaderen) enz. enz.
Het boeddhisme erkent geen geest buiten die
"geest", die ieder mens in beginsel heeft. en c1us
ook geen bevoorrechte lieden. die met die "heilige
. geest"een speciale band hebben en speciale informaties uit dien hoofde ontvangen. Zoals gezegd geeft
het "model" van het boeddhisme in eerste instantie
niets meer (maar ook niets minder. zoals de lezer en mediteerder zelf dient vast te stellen' ).dan
een zéér diepgaande 311alyse van de conditioneringen. waara311 de mens zich heeft prijsgegeven.
Laten wij twee formuleringen voor deze
moeilijke materie geven. Eerst Z.H. Dalai Lama
* 6) : "Absolute Waarheid wordt bereikt door
diepe redenering en contemplatie van de absolute
of ware aard der dharma's. Daarentegen zijn de
dharma's die een naam gekreg~n hebben en gekend zijn door het verst311d als zodanig. slechts
"relatief" te noemen. Het woord "dharma" is de
aanduiding van een van de grondbegrippen van de
boeddhistische wij sbegeerte. Laten wij on s hier
aan de vertaling "kenmerkende eigenschap der
dingen" houden. Er wordt d31) hier vastgesteld.
dat de "kenmerken" niet klmnen worden gevat
door een geest, die zich zoals Boutens zei,
houdt aan de "dagedingen" de belangen en overwegingen van de alledag. Pas zó een geest, die
in diepe meditatie kan gaan, vermag de werkelijkheid te vatten.
lVlevr. Blavatsky geeft enige fundamentele stellingen. De eerste daarvan luidt (De Geheime Leer stelt voorop) : " Een Alomtegenwoordig , Eeuwig, Eindeloos ... Beginsel,
waarover alle speculatie onmogelijk is ... ". * 7)
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Schrijfster gaat uit van de gewone mens, de
lezer uit de jaren 1887 en later, toen zij
haar werk publiceerde. De "speculaties" waartoe die lezer - en waartoe we bijna 90 jaar
later - in staat zijn, zijn volgens haar principieel niet in staat de werkelijkheid te vatten.
Wanneer wij deze woorden naast die van de
Dalai Lama plaatsen, d311 zien wij de grote
overeenkomst; beiden stellen n1. dat de gewone.
geconditioneerde mens niet in staat is de
"dharma's" , de "realiteit" te vatten, dat hij
zich met 311dere woorden, tevreden moet stellen met een voorlopige, beperkte, relatieve
"waarheid", die bij definitie nooit kan samenvallen met de werkelijkheid.
Er zijn twee "zuilen" waarop het tibetaans boeddhisme berust : "leegte" (SOnyata)
en "bodhisattva".
BetreffenGe het eerste zegt het tibetaans
boeddhisme
zie, dat alle dharma's leeg,.,
( so.nya) zijn. Dat wil zeggen : tot de ontdekking en groeiende verwondering komen, dat
de kennis, in woorden en andere symbolen vastgelegd, "niets" is. Dat sluit natuurlijk niet uit.
dat deze kennis in de wereld van de alledag en
in die der wetenschappen buitengewoon goed h31)teerbaar is bij een positieve opbouw V311 mensenwerelden; maar d31) slechts in dit verb311d.
in deze "relatie". Deze "relatieve waarheid"
(d. w. z. de geconditioneerde dharma's), stelt
het boeddhisme naast (en niet tegenover!) de
"absolute".
.
Laatstgenoemde waal'heid is niet onder woorden
te brengen. Volgens de "Sütra's", geschriften
aan Boeddha zelf toegeschreven, "ziet" een
bodhisattva iJl diepe meditatie die "leegheid".
Het pad V311 zo een "wijsheidswczen" de "bodhisattva" loopt dus via meditatie in en door
een "niets". De leden van de bovengenoemde
bl'oederschap kennen deze weg van de bodJ1isattva uit ervaring
zo wordt er van de een
door een ander verteld, dat hij nu in
"Tong-pa-ngi", in dal "niets" is. Na een
l311ge periode V311 deze "meditatie" hervat
hij weer zijn briefwisseling. * 8)
Ook in de werken van mevr. Blavatsky vindt
men over die twee' waarheden', de relatieve
(sanskrit : "samvritti-satya") en de absolute
("paramärtha-saLya") herhaaldelijk gesproken
aan de hand van aanhaling'en V31) haar leraren,
een en andel' volkomen iJl de zin van 311del'e
tibetaanse en niet-tibetaanse bronnen.
Een van deze bronnen is "De Hart-sûLra
van de Vervolmaking der Wijsheid" (PrajnàparamWi hridaya sftlra") * 9) Een stukje ervan luidt
"Toen de bodhisattva Avalokitesvara
in diepe "prajfiaparamità" verkeerde. zag Hij
dat alle skandha' s leeg waren : zodoende kwam
hij a lle lijden en ellende te boven. "
"Skandha' s" zijn de "hopen". de opeenhopingen
van informatie en krachten, die de opbouw
van l,et menselijk lichaam en de persoonlijkheid conditioneren. Al die vormende krachten zijn
"niets" vergeleken met de absolute, slechts in
meditatie te schouwen waarheid.
lVlevr. Blavatsky drukte dat uit in deze woorden
dat "geest" en "stof" (de in haar tijd gebruikelijke woorden voor de twee vormende krachten in
mens en natuur), beide begoocheling zijn. *10)

Laten wij nog één alinea aanhalen.
"0 Sariputra, Vorm verschilt niet van
Leegte, en Leegte verschilt niet van Vorm.
Vorm is Leegte en Leegte is Vorm; dit is
ook het geval met de gevoelens, begrippen,
impulsen en met het bewustzijn".
Een lezer van de meergenoemde""Geheime Leer", zal hierin een andere versie vinden van
de pogingen daar ondernomen om dat onuitdrukbare tàch nog in enige woorden weer te geven.
Zij gebruikt het woord "Ruimte" in plaats van
"Leegte" en "Materie" in plaats van "Vorm" waarbij men kan opmerken dat het sansluit woord
"rfipa", dat in verband gebruikt wordt èn "vorm"
èn "materie" beduidt.
Boven hebben we opgemerkt, dat de studie
van het boeddhisme een wijsgerige aangelegenheid
is, en veel eigen denkarbeid vergt alleen alom
de teksten te begrijpen. En dan staat men nog
slechts aan het begin van de "Weg": in de verscheidene stadia van de weg van het innerlijk inzicht via wijsheids-meditatie wordt een nog moeilijker prestatie verlangd. Hier is geen geloof dat
zalig maakt, maar een uiterste inspanning van eigen vermogens in een paradoxale poging de eigen
" leegte" te doorzien ...
Maar de weg van de "bodhisattva" is niet een
gri8zelige denkakrobatiek boven de afgrond van
een mensen-vreemd Niets. Dit te menen betekent
dat men de grondslag van het geheel voor de
helft buiten beschouwing laat. Natuurlijk - zoals ook mevr. Blavatsky placht te zeggen - zo
een denkwijze is niet voor dommeriken bestemd.
Zij placht erop te wijzen, dat de basis is : inzicht in die "leegte". die zij als eerste grondstelling formuleerde. Dit is dan de basis van de
wijsbegeerte. maar deze filosofische gang kan
alleen geschieden tezamen met een groeien van
menslievende gevoelens en -gedragingen,
De "bodhisattva" dient wel deze wijsge-rige studie te volbrengen - in Tibet placht men
minstens 12 jaar te studeren voordat men een
graad kon verkrijgen. die te vergelijken valt met
bij ons die van "doctor philosophiae".d.w.z. gepromoveerd te zijn in de wijsgerige vakken. Maar
minstens even belangrijk is de "bodhisattva-gelofte". Deze houdt in, dat men boeddhaschap,
nirvfu}a, verlichting wil trachten te bereiken teneinde alle wezens nader tot die verlichting.
tot het nirv~l)a te brengen.
In de woorden van Z. H. de Dalai Lama
vindt de lezer in .andere vorm, zonder de naam
van ;'bodhisattva" te noemen. de humane inhoud
van deze weg : een algemene solidariteit. en
zich inzetten voor elkaar. Deze intuïtie van de
"weg" is uitermate belangrijk, zonder deze
intuïtie zou de zaak in een hersengym nastiek
zonder meer ontaarden.
Maar het "model" van de "Leegte" zoals die boven uit de Sutra van de Volmaakte
Wijsheid werd aangehaald, past ook op het "ik"
dat wij als middelpunt van ons wereldje ervaren.
De bodhisattva ervoer, dat de hem vormende en
conditionerende krachten geen werkelijke waarde
bezitten.
Er is geen wezenlijk verschil tussen die
"skandha's", die "mij" gevormd hebben, en die
een ander mens, een andere "ik" hebben doen
ontstaan. "Ik "ben een product van die skandha' s

en er bestaat geen aanleiding of recht om die
speciaal de "mijne" te noemen : immers ik ben
het product van die skandha's en niet de be:>:itter of drager ervan. Die skandha's zijn reeël,
inzoverre men van een "realiteit" kan spreken
in een wereld, waar alles yoortdurend verandert.
Het ,. ik" ziet men echter niet eens als één van
die 'skandha' s ' , maar als een voortdurend veranderend product ervan. "Ik" wil mijzelf handhaven als eigen middelpunt op grond van een
duistere drang tot zelfhandhaving : ik wil mijzelf
blijven, mijn identiteit handhaven. Dit berust op
een staat van verdwazing: bij enig nadenken
zien wij in, dat die skandha' s ons zonder
twijfel zullen laten oud worden, ziek worden
en laten sterven, evenals zij ons jong hebben
doen zijn, puber hebben laten worden en tot
volwassene gemaakt hebben.
Het "ik" kan dus ook nooit volmaking bereiken,
geen boeddha worden. geen verlichting bereiken.
De energie. die nu nog in die skandha's zit, die
met "mij" te maken hebben, kan misschien gebruikt worden om het welzijn te vergroten, niet
van dat "ik", dat als begoocheling doorzien is
door de bodhisattva, maar van allen, van de totale hoeveelheid (misbruikte) energie, die aan
ontelbare wezens gedurende onvoorstelbare tijden
het aanzien geeft. "Ik" ben in dat gehele spel van
niet meer waarde of betekenis dan ieder ander
wezen of iedere andere vorm. Met deze en dergelijke redeneringen kan men zich duidelijk
maken, dat die "bodhisattva-gelofte" in nauw verband staat met de filosofische beschouwingen van
het zgn. "esoterische" boeddhisme. Boven
(blz. ~) 2.) stelden wij. dat "zolang het "ik" aanwezig is de mens niet in staat is zichzelf en anderen helder te zien" : het afgeleide element
("ik") stelt zich immers op als hogere instantie
met eigen rechtsbevoegdheid over energie
("skandha's"). die hij aan (vermeend!) eigenbelang onderwerpt. Zo zijn onze biologische
conditioneringen ("de strijd om het bestaan"),
om nog maar te zwijgen van de sociale conditioneringen van de consumptie-maatschappij.
De belanghebbenden in de instandhouding van
industriële werkgelegenheid proberen ons te
maken tot super-consumenten. Twee kwalijke
veronderstellingen worden daarbij verzwegen.
De ene : men ("ik") wordt gelukkig door méér
te genieten. De andere : de gevolgen van een
en ander voor de natuur, het milieu, arme
landen e. d. zijn van later en kleiner belang.
Het zal duidelijk zijn, dat deze twee
verzwegen veronderstellingen rechtstn~eks in
strijd zijn met de voorwaarden, waaronder
het pad-van-bodhisattva kan worden betreden.
Dit "pad" vinden wij beschreven :"Bodhisattva' s, de verheven wezens die op weg
gaan om de hoogste Verlichtll1g deelachtig te
worden, volvoeren wat moeilijk is. Zij wensen
niet hun eigen privé-Nirvfu)a te bereiken. Zij
hebben daarentegen de zo smartelijke wereld
in ogenschouw genomen en b"even nochtans
niet voor "geboorte en dood, verlangend als
zij zijn de hoogste Verlichting deelachtig te
worden. Zij zijn op weg gegaan tot welzijn van
de wereld, tot hulp van de wereld, uit medelijden voor de wereld. Zij hebben besloten :
"Wij zullen een haven voor de wereld worden,
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een toevlucht voor de wereld, een rustplaats
voor de wereld, de laatste ste1.U1 voor de wereld, eilanden in de wereld, lichten voor de
wereld, leiders van de wereld, 's werelds
middel tot verlossing. * 11)
Uit een tibetaanse tekst vertalen wij uit de engelse vertaling - : "Een Bodhisattva
is voor alle wezens zoals voor een kind.
Met grote welwillendheid in het hart wil hij hun
altijd geluk bezorgen". "De methode om dit in
de praktijk te brengen berust op ons vermogen
diepgevoelde banden met onze moeder te hebben
(de wortel van ons bestaan), wanneer zij geslagen
wordt, verbrand of levend gekookt wordt, of
wanneer in bittere koude blaren op haar lichaam
verschijnen, doorbreken en beginnen te stromen.
Dus : omdat alle levende wezens, die in de hel zijn
misschien onze moeder geweest zijn - waarom gevoelen wij dan voor hW1 geen medelijden. wanneer zij tot in hun diepste door zulke ellenden
getroffen zijn ?". * 12)
Uit een werkje door mevr. Blavatsky uitgegeven : "Zoet zijn de vruchten van Rust en
Bevrijding - voor zichzelf. Zoeter nog zijn echter
de vruchten van lang-volgehouden, bittere plicht ;
ja ! van verzaking ten behoeve van anderen, van
de lijdende mede-mens."
Hij, die een privé-Boeddha (Pratyeka-Boeddha)
wordt, voegt zich naar het zelf (sc. eigenbelang).
De Bodhisattva die de strijd gewonnen heeft, en
de prijs in de hand heeft, zegt echter met goddelijk mededogen : "In het belang van anderen
verzaak ik deze grote beloning". * 13) Later weer
"Buig het hoofd en luister goed, 0 Bodhisattva.
Het Mededogen sprcekt en zegt :"Is het mogelijk. dat er geluk bestaat wanneer alles wat
leeft nog steeds moet lijden? Wilt gij u laten
redden en de gehele wereld horen schreeuwen ?".
Zo zien wij dus, dat het begrip "bodhisattva" en dat van ,. Sfinyata" twee zuilen van
het tibetaans boeddhisme zijn. Zij zijn. onzes
inziens, niet van beperkt plaatselijk belang.
Deze gedachten en hun uitwerking spreken ook
de mens in de zeventiger jaren van de twintigste eeuw aan. Zij behoren niet alleen toe
aan een vorm van religie, die misschien binnen een kort aantal jaren tot de voltooid
verleden tijd zal behoren. Zij zijn een uitdrukking van algemeen-menselijke waarden
en universele verlangens. De moderne tijd
zou slechts armer worden, waJ1I1eer men niet
naar deze boeddhisten zou luisteren en hW1
weg en hlID analyse goed ter'harte zou nemen.

DR. J.H.DUBBINK

vajra
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Indien de lezer meer wil weten over de verdere geschiedenis van de contacten tussen HPB' s leerlingen en hun
gedachtenwereld met boeddhisten, dan vindt hij de betreffende teksten op blz. (;3 ev.
NOTEN
1) De bewijzen, die in de werken van mevr. Blavatsky
- H. P. B., zoals zij zich noemde en sindsdien bekend
is - te vinden zijn en die op persoon lijke kennis uit
eigen waarneming wijzen, zijn verzameld in "Personal
Memoirs of H. P. Blavatsky" compiled by Mary K. Neff,
eerste druk 1937 ; Quest Baak paperback, edition 1967.
De term "Khe-lan" komt voor op blz. 141 van de
tweede druk.
2) The Secret Oral Teachings in Tibetan Buddhist Sects,
by Alex. David - Neel and Lama Yangden ;
City Lights Book, 1967. Hier vindt de lezer voortdurend verwijzingen naar de "Masters".
3) De betreffende ,voorden kan de lezer vinden in "Theosofia"(maandblad van TVNA), dec. 1972, pag.460.
4) "Tibet" uitgave van de Stichting Ned. BuddhistJsch
Centrum en het meditatie-centrum "Kosmos", 1973,
blz. 25.
5) De eerste uitgave van de tekst, waarin de betreffende
woorden voorkomen; C. Jinarajadasa, Letters of the
Masters of Wisdom Adyar 1919, Letter 1. Sindsdien
staat hij bekend als "De Brief van de Maha Chohan".
6) "The Opening of the Wisdom-Eye, TPH, Wheaton lIl.
USA 1972, blz. 34.
7) "De Geheime Leer" dl. I, Voorwoord.
8) Een deel van de correspondentie is uitgegeven in
"The Mahatma Letters to A. P. Sinnet", derde druk
Adyar. Dit werk wordt uitvoeriger behandeld op blz.
(jn cv. De bedoelde mlichtingen vindt de lezer op blz.
368 en 217.
9) Vertaald uit ;"The Buddhist Teaching of Totality",
door Garma C. C. Chang, London 1971, blz. 65.
10) Geh. Leer I 633.
11) Astasahasrika XI, 293, aangehaald in Edw. Conze,

Het Boeddhisme, Aula Boek 452, blz.

133/4.

12) sGam. Po. Pa ; The Jewel Ornament of Liberation,
translated by Herbert V. Guenther London 1970, blz.42 C.I.
94/96.
13) The Voice óf the Silence ; verzen 190/192 van de
telling, die de lezer vindt in de vertaling in het tijdschrift
"Lucifer", augustus 1970, blz. 245 en volgende.
De tweede aanhaling is vs. 307 .
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Uit Treasures of the Tibetan Middle Way
door Herbert V. Guenther, uitgegeven door
E.J.Brill, Leiden en Shambala Publications,
1409 Fifth Street, Berkeley.
Overgenomen met toestemming van de
schrijver en uitgevers.

HET PAD
EN
HET DOEL
Wanneer het Buddhisme verklaart dat het een pad is, dat
leidt naar een doel dat door de mens verwezenlijkt kan worden, dan legt het daarbij altijd sterk de nadruk op kennis,
die voortkomt uit het verlangen de persoonlijkheid te veredEilen en te zuiveren en de behoefte bevrijding te vinden;
deze twee gaan hand in hand en wanneer zij in de individuele mens tot ontwikkeling komen en groeien ondergaat
deze de diepgaande invloed ervan. De laatste tijd zijn deze
twee soorten van kennis steeds meer naar de achtergrond
geschoven, zodat het accent kwam te liggen op kennis, die
gericht is op het heersen over de uiterlijke natuur en op
het zodanig modelleren van het denken en handelen van de
individuele mens, dat deze volgens star vastliggende, door
de massa bepaalde patronen zullen verlopen. Dientengevolge
zijn filosofen, die gebiologeerd zijn door de in ,het oog
springende successen van de wetenschap, ertoe gekomen het
begrip kennis te beperken tot een logisch beredeneerde benadering van diverse onderwerpen en de we inig inspi rerende
opmerking dat er misschien iets meer achter zit. Een
dergelijke beperkte zienswijze (beperklomdat er veel betekenissen zijn voor het begrip kermis, die alle belangrijk
zijn, omdat ze bijdragen tot de unieke waarde ervan). gaat
voorbij aan het toenemende, zeer wezen lijke gevoel van
onzekerheid. Zij kan in het geheel niet verklaren waarom er
altijd gezocht wordt naar die soort kennis, die. al conformeert zij zich niet aan hel logisch beredeneerde model
en het oppervlakkige gebabbel waarin men alles op zo'n
manier kan mededelen dat er niels van betekenis gezegd is,
die betrekking heeft op het menselijk bestaan als geheel,
en bijdraagt tot tevredenheid en geluk en die de mens iJl
staat stelt een rijker leven te leiden. lIel is zeker waar dal
er veel gevoelsmatigs scllllilt in die soort kennis, maar
men zou een grove fout begaan warmeer men haar als êen
"vagelijk aanvoelen" zou afwijzen. Dil zou inderdaad een
gevaarlijke en verkeerde interpretatie zijn. waaruit niets
dan sentimentaliteit en emotionaliteit zou klU1l1en voortkomen.
Gevoelens zijn nooit zlli\'er subjectieve gewaal'\vot'dingen, die
prettig of onprettig zijn; zij zijn transitief in die zin dat zij
voortdurend onthullen wat de situatie is, waanan ik het
middelpunt ben en, bovenal, hoe het met mij gaal. hetgeen
zo belangrijk is warmeer men het pad van zelfontwikkeling
en geestelijke gt'Oei bewandelt.
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De eenheid van voelen en kermen is altijd inbegrepen in het
Buddhistische "pad". Pad is hier een bondig woord voor
wat we in het abstracte taalgebruik doel-bewustheid en
doel-gerichte iJlspanning en ontwikkeling noemen * 1), Er
zijn echter - en hier hebben wij al eerder op gewezen grote verschillen in de opvattingen omtrent wat dat doel zou
moeten zijn, al zijn alle Buddhistische scholen het er dan
ook over eens dat bevrijding en een goed geihtegreerde persoonlijkheid de belangrijkste doelstellingen zijn. In het
Hînayfula betekent bevrijding het vrij zijn van de emotionele
verwarring, die beschouwd wordt als de voornaamste oorzaak waardoor de mens verstrikt raakt in Samsära, waardoor hij voortdurend van het ene bestaan naar het andere
gedreven wordt zonder zeggenschap over zichzelf te hebben,
omdat hij in de greep is van zijn hartstochten, welke hij
koestert in plaats van ze kritisch te onderzoeken. Volgens
deze richting is de geihtegreerde persoonlijkheid de Arhant
of de heilige wijze, die, zoals de inheemse interpretatie
van het woord aantoont, "de vijand verslagen heeft", de
vijand die verlangen en emotionaliteit is. Daar deze opvatting van het doel in hoge mate egocentrisch is, vertoont
zij een sterk bespiegelend, zoniet negatief tintje en daardoor is zij het mikplUlt geworden van de kritiek van de
l\Iahayfula school.
Voor de aanhanger van hel Mahäyfula is het doel niets minder
dan het bereiken van het Buddhaschap, omwille van alle
gevoelende wezens, om in staat te zijn hen te helpen het
doel te bereiken, hetgeen altijd een persoonlijke prestatie
blijft en nooit een toevallig geschenk of een onverdiende glUlSt
is. Het Buddhaschap houdt in - om het in negatieve bewoordingen te zeggen - het elimineren van al die dingen, waarriOOl' men emotioneel uit zijn evenwicht zou kunnen raken en
het verdrijven van alle soorten van intellectuele mist. Deze
emotionele rustverstoorders hoeven niet alleen reeël, maar
belangrijker nog, kunnen ook latent aanwezig zijn. In positieve bewoordingen houdt het bereiken van het Buddhaschap
in: het zich verwerven van alles wat veredelend werkt en
meer in het bijzonder het verwerkelijken van die wezenlijke
normen, die eerder actieve en dynamische manieren van
zijn, dan voor eens en altijd vastgestelde trekjes en eigenschappen zijn. De aanhangers van het Maháyfula zijn het
eens over deze opvatting van het Buddhaschap, maar men
denkt weer heel verschillend over wat gerekend moet worden
onder emotionele rustverstoorders en intellectuele mist.

Het Buddhisme is altijd een dynamische manier van denken
geweest en verwerpt daarom iedere statische opvatting omtrent de mens en het heelal. Zolang het Buddhisme bestaat
heeft het altijd de geldigheid ontkend van de ontologie, omdat het duidelijk inzag dat, hoewel de ontologie een leer
beweert te zijn omtrent het zijn als zodanig, deze altijd
de leer bleek te zijn omtrent een bepaald zijnsgebied binnen het Zijnde. Op grond van dit inzicht en deze overtuiging
beschouwden de Prásangikas ieder geloof in de ontologische
status van een zelf of een ding buiten het zelf als een
emotionele rustverstoorder, terwijl het gelgof dat in een
dergelijk ontologisch postulaat iets zou zijn dat in werkelijkheid bestaat of het laatste' woord zou zijn op het gebied
van het wijsgerig denken, een intellectuele mist is. Nauwkeuriger omschreven vormt de neigiJlg tot een dergelijk
geloof de intellectuele mist, daar het geloof zelf al deel
heeft aan de emotionaliteit. Volgens de Svatantrikas is het
geloof in een ontologische status van een" zelf" begeerte
en emotionaliteit, terwijl de intellectuele mist is: het ge'loof in de ontologische status van dingen buiten het zelf,
zowel als het geloof dat iets, hetzij een zelf, hetzij een
ding dat in de natuur voorkomt, werkelijk bestaat. En volgens de Vijnánavádins is het geloof in een zelf emotionaliteit en bestaat de intellectuele mist uit het geloof dat de
dingen bestaan buiten onze ervaring.
Of we nu spreken over het Hfhayana pad, dat betreden wordt
door Srávakas (vrome toehoorders) en Pratyekabuddhas (privé-Buddhas), of over het Maháyána pad, dat afgelegd wordt
door een hoger type mensen, het pad begint daar waar de individuele mens de werkelijke behoefte begint te voelen bevrijding en heiligheid of Buddhaschap, naar gelang van de
omstandigheden, te bereiken. In het Maháyiina vangt het pad
aan wanneer men een verlichte levenshouding begint te ontwikkelen, die wortelt in een onbegrensd mededogen of in de
intentie dat alle gevoelende wezens bevrijd mogen worden
van lijden. Een dergelijke houding weerspiegelt een duidelijke verandering in de persoonlijkheid, daar zij aangeeft
dat het accent verlegd wordt van een egocentrische isolatie
naar een wijdere communicatie met anderen. Bovenal is het
het besluit een menselijke en menslievende weg te volgen.
In het Hfhayána begint het pad wanneer de individuele
mens zich gaat losmaken van zijn geoccupeerd zijn met
wereldse (en bovenwereldse) zaken, doorclat hij inziet
dat al deze ondernemingen als een laaiend vuur zijn, dat
zijn laatste restje menselijkheid dreigt te verteren.
Dit Buddhistische pad van zelf-ontwikkeling, dat culmineert in een geïhtegreerde persoonlijkheid en in verlossing van uiterlijke en innerlijke hinderpalen, omvat
\'ijf stadia, die elk een "pad" genoemd worden, omclal zij
leiden naar en opgaan in hWl doel: het er op volgende
stadium, Het pad is dus niet een inerte stok die de verbinding vormt tussen twee eveneens inerte uiteinden, maar
een proces dat zich voltrekt. De eerste vier stadia of
"paden" worden de "paden van lering" genoemd. De eerste twee stadia daarvan, het "pad van voorbereiding'" en
"het verbindende pad", behoren tot het niveau van de
gewone mens, terwijl het derde en vierde stadium. "het
pad van het zien" en "het pad van het zich toeleggen op
wat gezien werd" alleen bereisd kwmen worden door
degene die reeds tot de gevorderden behoort en die
tenslotte het "pad waarop niet meer geleerd wordt" betreedt en zijn doel verwezenlijkt.
Leren begint met het zich verwerven van kennis en dit
is altijd kennis die betrekking heeft op het menselijk
bestaan. Dit houdt in dat men zijn intelligentie gebruikt
(maar niet in de zin van een vermogen examens af te
leggen, die kwantitatief gemeten kunnen worden en
uitgedrukt in percentages. Een dergelijke opvatting van
intelligentie wordt laag aangeslagen, omdat in de meeste
gevallen mensen met een hoog IQ bijzonder onintelligent zijn, waar het gaat om hWl mens-zijn). "Existentiële"

kennis doet men op in de sociale omgang en dit sociale
aspect wordt aangeduid met de woorden "het verwerven
van verdiensten". Verdiensten en existentiële kennis versterken elkaar wederzijds en ze zijn van weinig nut wanneer de mens, die bezig is ze te vergaren, daarbij geen
inzicht krijgt in en geen begrip krijgt van zijn mens-zijn.
Het ogenblik waarop wij doel-bewust worden en ons
mens-zijn beseffen, wordt het "pad van voorbereiding" genoemd, omdat wij er dan aan toe zijn met betrekking
tot een object op een bepaalde, min of meer gelijkmatige
manier te reageren, waar te nemen, te denken en te
voelen. Met andere woorden, daar wij bij het uitstippelen
van onze wordingsweg ons niet bewust worden van objecten, maar van projecten, zijn wij bereid deze projecten
waarin we onze ontwikkeling objectiveren, aan te pakken,
terwijl we ons tegelijkertijd bewust zijn van onszelf als
. handelend en denkend wezen, We voelen ons zeer betrokken bij iets wat van waarde is en dit is een aansporing
om onafgebroken bezig te blijven, hetgeen leidt tot het
tweede stadium "het verbindende pad".
Het tweede stadium wordt zo genoemd, omdat het de
verbinding vormt tussen de aanvankelijke bereidheid het
doel te bereiken en het werkelijk benaderen van het doel.
Dit laatste is een groeiend inzicht, waarvan het onderwerp wisselt met de opvattingen die Sravakas, Pratyekabuddhas en Bodhisattvas van het doel hebben. Dit "verbindende pad" wordt gekarakteriseerd door een losmaken
van "warmere"gevoelens, die het mentale leven en het
gedrag versterken. Hoewel in dit stadium een aanvang
gemaakt wordt met het elimineren van verlangens en
emotionaliteit en in het geval van de aanhanger van het
Maháyána ook van de verstandelijke mist, in die zin
dat deze overheersende machten aan kracht inboeten,
leidt het verlies daarvan niet, zoals vaak wordt verondersteld, tot een toestand van emotionele ondervoeding
en verstandelijke leegte. Het geeft veeleer een verhoogd
waarnemings- en reactievermogen, hetgeen bijzonder
prettig is aangezien de verstorende en verwarrende elementen geleidelijk geëlimineerd worden. Men onderscheidt
hierin vier gradaties van intensiteit en de vergelijking met
vuur geeft aan dat de warmere gevoelens, die los gemaakt
worden, het proces dat reeds aan de gang is, nog versterken.
Wanneer het proces van "het verbindende pad" zijn vervul-·
ling bereikt, begint het "pad van het zien" en dit is de
belangrijkste gebeurtenis in de ontwikkelingsgang, De vier
graden van intensiteit van het "verbindende pad" worden
"warmte" genoemd, omdat de ijskorst van egocentriciteit geleidelijk aan wegsmelt en, zoals de teksten verklaren, warmte het teken is dat hel vuur is ontstoken. Voor
deze warmte intreedt, zal wat er aan goeds en heilzaams
aanwezig is waarschijnlijk verwoest worden door boosheid en emotionele uitbarstingen, maar wanneer de "piekwaarde" (de tweede graad van intensiteit) van dit vuur bereikt is, kan niets goeds meer vernietigd worden. Men
spreekt van een "piek-waarde", omdat het goede en heilzame als een vuur oplaait in een spits toelopende vlam,
Dil wordt ook gezegd van het bereiken van een niveau,
waar het goede niet langer gevaar loopt vernietigd te
worden. Het nieuw verworven vermogen de werkelijkheid
te aanvaarden zonder bevreesd te zijn voor het feit dat
deze in diepste wezen een niet-iets is, wordt "met geduld aanvaarden" genoemc!. Dil moet ook hel bereiken
zijn van een toesland die uitgaat boven de ellende van
het gaan door ongelukkige levensvormen, die geschapen
worden door de kracht van handelingen en emotionele
toestanden. "Verhevenheid" wordt zo genoemd, omdat
het de meesl verheven soort van wereldse goedheid is, en
van hieruit wordt de individuele mens, die deze weg is
opgegaan, opgeheven van de status van een gewoon mens
naar die van iemand die reeds vorderingen heeft gemaakt
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Er is al veel psychol9gisch inzicht in datgene wat" het
verbindende pad" genoemd wordt; wanneer men het Buddhistische pad niet van een psychologisch standplmt benadert,
maakt men het hoogst waarschijnlijk onbegrijpelijk.
Het wordt algemeen erkend dat "warmere" gevoelens
vèrgaande invloed uitoefenen op de gedachten, houding en
gewoonten van de individuele mens en bovendien helpen
allerlei leerprocessen te vergemakkelijken. Daarbij verschaffen zij een hechte basis voor verdere, doel-gerichte
werkzaamheden. Het is duidelijk dat de "koudere" gevoelens van woede en haat verbonden zijn met het feit dat
men in het streven naar een doel gedwarsboomd wordt en
deze gevoelens blokkeren alle activiteit, die in de richting
van dat doel leidt, zodat de mens terug geworpen wordt
en weer van voren af aan moet beginnen. "Aanvaarden"
is weer een stap in de richting van het doel, hoewel het
nog niet een diep gevoelde ervaring is, die voortkomt
uit het "verheven" stadium van het "verbindende pad"
en pas tevoorschijn komt op het "pad van het zien".
Op dit "pad van het zien" heeft men directe ervaring van
het niet-iets en dit visioen brengt een reeks psychologische processen op gang. De verschillende richtingen
in het Buddhisme hebben aan dit niet-iets, dat men kan
kennen door het te en'aren, verschillende eigenschappen
toegekend in hun pogen om aan degenen, die deze ervaring zouden willen hebben, de betekenis duidelijk te
maken. Allen zijn zij het er echter over eens, dat men dit
alleen in negatieve bewoordingen kan doen; men kan vertellen wat het niet is, maar men kan niet zeggen wat
het wel is. In feite kan men zelfs niet zeggen wat het
niet is, omdat dit de indruk zou kW1l1en maken dat er
nadat alle bepaalde eigenschappen ontkend zijn iets bepaalds overblijft. Het niet-dit-en-niet-dat-zijn is, zoals
de meeste Buddhisten ons verzekeren, een soort halfslachtige ontkenning die gevaarlijk dicht in de buurt komt
van het via de achterdeur weer binnenbrengen iJl het
Buddhisme van een ontologie. Dat een dergelijke interpretatie van het niet-iets wel eens is voorgekomen wordt
bewezen door de geschriften van Jo-nang-pa Dol-po
Shes-rab rgyal-mtshan(1292-1361 n. Chr.) en zijn opvolgers
*2). Hoewel deze interpretatie aanvaard werd
door de latere bKa'-brgyud-pas en sommige van de
Sa-skya-pas, zoals Shakya mchog-Idan (1428-1507 n. Chr.)
werd zij over het algemeen verworpen door de dGe-Iugspas. (De r!'iying-ma-pas waren evenmin 'aanhangers van
deze interpretatie, maar aangezien hun rtlosofie geheel
eigen trekken vertoont is het niet mogelijk te generalisel'en). Omdat het zo moeilijk is zich een begrip le vormen
van datgene wat men alleen door ervaring kan kennen,
hoewel dat begrip in elke discussie ter sprake gebracht
moet worden, heb ik de technische term SQnyaUl (Tibetaans:
stong-pa-nyid) vertaald met "niet-iets" (l'ng.: no-thingness) om aan te geven dat het niet-iets is, geen ding.
en dus niets in onze g'ewone denkwijze, die altijd van dingen
uitgaat. I)e pogingen om iets van de ,betekenis hien'an
duidelijk te maken zijn al even verschillend als de I'erschillende scholen in het Duddhisme. Voor de Prasangikas
is "niet-iets" het niet-bestaan van een zelf en van enig
ding behalve in een ceremonie van naamgel·en. Dil is helemaal niet het gebruik van de naam 1'001' het ding of het
zelf maar slechts een taal-patroon. De Svatantrikas waren
verdeeld iJl de Yogäcara-l\Iädhyamika-Svätantrikas (deze
gaan uit van de fenomenalistisch-mentalistische interpretatie van de Vijnánal'àdins. die stellen dat een object geen
bestaan heeft buiten het bewuslzijn van de waamemer) en
de Sauträntika-Mädhyamika-S,'ätantrikas (die zich baseren
op het kritisch realisme van de Sauträntikas, die kritiek
uitgeoefend hadden op het naïef realisme van de Vaibhäsikas). Eerstgenoemden verklaarden dal een Srävaka hel
"subtiele" niet-bestaan van een zelf beseft, de Pratyekabuddha het "grove" niet-bestaan van cle dingen behalve het
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zelf erkent en de Bodhisattvas' of aanhangers van het
Mahäyäna de overtuiging zijn toegedaan dat het zelf niet bestaat en dat alle andere dingen evenmin een werkelijk
bestaan hebben. Laatstgenoemden verklaarden dat Srävakas
en Pratyeka-buddhas beiden de subtiele aard van het
zelf beseffen (en aangezien zij aan de dingen een bestaan
toekenden, onafhankelijk van het feit dat zij ervaren
werden, maar ze toch niet werkelijk bestaand beschouwden, volgden de aanhangers van het Mahäyana de algemene Svätantrika leer). Volgens de Vijnänavädins beseffen
zowel Srávakas als Pratyekabuddhas het subtiele nietbestaan van het zelf, terwijl de aanhang'ers van het
Mahäyäna het niet-bestaan van de dingen buiten de ervarmg en'an beseffen * 3 ).
Het onderscheid tussen een "grof" en een "subtiel" nietbestaan van een zelf of een ding is ontleend aan het onderscheid dat gemaakt wordt tussen een "grof" en een "subtiel"
denkbeeld omtrent het bestaan van een zelf of een ding.
Om de eenheid van een denkvermogen (of een zelf) te kunnen
verklaren zijn twee grote groepen theorieën ontwikkeld,
namelijk cle Middelpunt- theorieën en de Niet-Middelpunttheorieën. C. D. Broad schrijft hierover: "Met een middelpwll-theorie bedoel ik een theorie die de eenheid van het
denkvermogen toeschrijft aan het feit dat er een zeker afzonderlijk iets bestaat - een Middelpwlt - dat in een gewone
asymmetrische betrekking staat met al die mentale gebeurtenissen, waarvan men zou kLUlI1en zeggen dat het
toestanden van een zeker denkvermogen zijn en dat niet
in een dergelijke betrekking staat met al die mentale gebeurtenissen waarvan men niet kan zeggen dat het toestanden van dat denkvermogen zijn. Met een niet-middelplll1t-theorie bedoel ik een theorie die het denkvermogen
toeschrijft aan het feit dal zekere mentale gebeurtenissen
op een bepaalde, kenmerkende manier met elkaar in een
rechtstreekse relatie staan en dat andere mentale gebeurtenissen daarmee niet in betrekking staan op deze
bijzondere wijze waarop ze met elkaar verbonden zijn".
Nu. is het duidelijk dat hel Buddhisme altijd een nietmiddelpunt theorie heeft voorgestaan. Aangezien echter het
Buddhisme zich niet in een vacuum ontwikkelde, maar geconfronteerd werd met andere wijsgerige stelsels, was de
kritiek die zij uitoefende op die andere theorieën betreffende de eenheid van het denkvermogen gebaseerd op
de onderverdeling van de middelpunt-theoriëen in Zuiver
Ego-theorieën en theorieën die het bestaan van een nietZuiver Ego veronderstellen.
Ik citeer hier nogmaals C. D. Braad, daar hij de duidelijkste uiteenzetting geeft over de indeling die mogelijk
is: "Onder een Zuiver Ego versta ik een afzonderlijke
bestaansvorm, die totaal verschillend is van alle gebeurtenissen; het is een eigenaar van verschillende gebeurtenissen, maar het' is zelf niet een gebeurtenis.
nngetwijfeld hield de meest voorkomende vorm van de
middelpunt-theorie een Zuiver Ego in. l\Iaar het lijkt
denkbaar dat deze eenheid van het denkvermogen het
gevolg kan zijn van het bestaan van een Middelpwll en
dat dit middelpunt zelf toch een gebeurtenis zou kwmen
zijn" "4). Zo'n middelpunt-gebeurtenis theorie is een
"soort tussenstadium tussen de Zuiver-Ego-theorieën en
de ?'.'iet-Middelpunt theorieën betreffende het denkvermogen.
Zij doen denken aan de Zuiver Ego theorieën door het
feit dat de eenheid van de totale mentale toestand op een
willekeurig ogenblik afhangt van een wederzijdse betrekking, waarin alle differentiaties van het denkvermogen
staan tot een gemeenschappelijk Middelpunt. Zij doen
denken aan Niet-IVIiddelpunt theorieën doordat dit MiddelPWlt zelf een gebeurtenis is en niet een bijzonder soort
van zelfstandige bestaansvorm; het is van dezelfde aard
als de gebeurtenissen die erin samengebonden worden" * 5).

Dit onderscheid ligt ten grondslag aan het onderscheid dat de Buddhist maakt tussen een "grovè" en een
"subtiele" theorie omtrent het zelf. De "grove" theorie
is de veronderstelling dat er een Zuiver Ego is, het
geloof in een middelpunt dat verschilt van de gebeurtenissen die erin verenigd worden, terwijl de "subtiele"
theorie inhoudt het geloven dat een dergelijk middelpunt
een gebeurtenis is van een "substantie die zichzelf genoeg is", zoals deze gebeurtenis genoemd wordt in de
oorspronkelijke teksten. Laatstgenoemd geloof werd
aangehangen door de Vätsfputriyas, die een onderafdeling
vormden van de Sarvästivädins, waaruit de Vaibhäsikas
zich ontwikkelden. Hoewel zij geloofden in een middelpunt werden zij nog tot de Buddhisten gerekend, omdat
ook zij de theorie van een Zuiver Ego of Ätman verwierpen. Bovendien is hun opvatting van het middelpunt
als een gebeurtenis niet in tegenspraak met de algemeen
gangbare Buddhistische opvatting omt"rent de vergankelijkheid van alles.
Het "grove" niet-bestaan van de dingen houdt in dat zij
niet bestaan tenzij zij ervaren worden; dit was de these
van de Vijnänavädins, die deze gedachte natuurlijk niet
"grof" noemden, De "subtiele" theorie is die welke stelt
dat alle dingen in werkelijkheid niet bestaan, zoals wordt
geleerd door de Präsangikas en de Svätantrikas.
Afgezien van welke betekenis men wil toekennen aan het
"niet-iets", de eigen, rechtstreekse ervaring ervan op
het "pad van het zien" is het begin van het uit de weg
ruimen van die factoren, die de mens op het emotionele vlak in de war kunnen brengen, waaraan het Mahäyäna nog toe voegt dat ook die elementen geëlimineerd
worden, die op het gebied van het intellect en de waarneming storingen teweeg brengen. Het "pad van het zien"
is een ingewikkeld psychologisch proces en het begin
ervan wordt gekenmerkt door een "kalm gewaar zijn",
dat geconcentreerd is op het "niet-iets".
Hieruit blijkt duidelijk dat het "pad" in het Buddhisme een
proces van kennis-name is: het niet-iets is het vooropgezette doel van de kenner, die in de activiteit van het
kennen tot bewuste eenwording met dit doel komt. Dit
kalme gewaarzijn bewerkstelligt het uit de weg ruimen
van verstorende factoren, doordat er een fase van
"uit de weg ruimen van hindernissen" in voorkomt, welke wordt gevolgd door een fase die noch kalm, noch
voortdurend is en daardoor overgaat in het "pad van zich
toeleggen op wat gezien werd". Dit laatste "pad" is een
al even ingewikkeld proces als het "pad van het zien".
In. zijn laatste fase gaat het over in het "pad waarop
niet meer geleerd wordt" en daarmee is dan het doel
bereikt.
De emotionaliteit, die verdreven werd in de fase van het
verwijderen van hindernissen en die niet langer een
gevaar vormt wanneer het stadium van vrij bewegen bereikt is (de eerste fase wordt wel verg'eleken met het
vangen van een dief, die dan in de tweede fase het huis
uitgegooid wordt, waarna de deur achter hem op slot
wordt gedraaid), heeft betrekking op de vier waarheden
in het Buddhisme' die, wanneer men het "niet-iets" geschouwd heeft, volledig aanvaard kunnen worden. Deze
vier waarheden zijn die van het lijden, de oorsprong
van het lijden (die ligt in de emotioneel gekleurde reacties en karmische handelingen) en de tegenhangers daarvan: het eind van alle lijden en de weg daartoe. Deze waarheden staan paarsgewijs in een oorzaak-en-gevolg-rclalie
tot elkaar, maar de volgorde ervan is veranderd en wel
om een bijzondere reden. Tenzij ons duidelijk gemaakt
wordt dat alles, waaraan wij gewend zijn en wat wij als
vanzelfsprekend aannemen, onbevredigend is, zullen we
ons nooit geroepen voelen iets te doen om aan die stand
van zaken een eind te maken.
De Vijfde Dalai Lama heeft de vier waarheden als volgt
toegelicht: "Wanneer iemand zich op een droge plaats bevindt en zijn lichaam, kleren en andere bezittingen raken

doordrenkt van water, zodat hij rilt van de kou, dan is
dat de waarheid van het lijden. De zekerheid dat dit water van een bepaalde plaats afkomstig is, wanneer men de
loop ervan onderzocht heeft, is de waarheid van de oorzaak van het lijden. Het zich ontdoen van het gevoel van
kou is de waarheid van het beëindigen van het lijden. De
arbeid van het afbuigen van de waterstroom, als middel
om zich te ontdoen van het gevoel van kou is de waarheid van het pad (dat leidt tot het beëindigen van het lijden)".
Het volledig aanvaarden van deze waarheden maakt een
einde aan de emotioneel getinte reacties op datgene
wat erin samengevat wordt'. Deze reacties zijn zowel
gevoelsmatig-emotioneel als intellectueel-emotioneel:
hartstocht en haat of een gevoel, van superioriteit en
vooropgezette mening over datgene waar we mee te maken
krijgen. Doordat deze emotionele reacties niet meer
voorkomen wordt het "aanvaarden" van de waarheden een
"kennen" dat al s direct ervaren wordt. Dit wordt aangegeven in de mededeling dat het "aanvaarden" van de
waarheden plaats vindt op het pad waar hindernissen
weggeruimd worden en het "kennen" ervan op het pad
van vrij bewegen * 6 ).
Er is een opmerkelijk verschil tussen de eerste fase
van het"pad van het zien", het "kalme gewaarzijn" ,
en de daarop volgende fase, het "voortdurend gewaarzijn" . Eerstgenoemde is een direct begrijpen van het
"niet-iets", terwijl laatstgenoemde een oordeel betreffende de waarneming is. Dit verschil bestaat echter
alleen voor de "leerling", die nog moet reizen langs
het "pad van zich toeleggen op wat gezien werd" en
"het pad waarop niet meer geleerd wordt". Voor degene die zich bevindt op het niveau van de Buddha,
vanwaar hij de waarheid ziet zoals zij is, zijn beide
stadia van het kalme gewaarzijn en het voortdurende
gewaarzijn, van gelijke aard. Dit betekent dat de
levendigheid van de ervaring van het aanschouwen onverminderd voortduurt. Pas dan kan men spreken van de
onverbrekelijke eenheid van het "niet-iets'" en de
schijn. Op zichzelf zijn de dingen niets, maar dat houdt
niet in dat er niets is, Voor de Präsangikas geldt
voorts het oordeel over de waarneming als kennen;
echter niet voor de Svätantrikas die -al dergelijke
beoordelingen naar het rijk van een dwalend denkvermogen
verwijzen.
De verstandelijke mist, waarvan de aanhanger van het.
Mahllyäna zich naast die van emotionaliteit en begeerte
moet ontdoen, staat in verband met de wijze van denken
die het subject tegenover het object stelt en die ons
belet de dingen direct waar te nemen zoals ze in en
voor zichzelf zijn, want deze wijze van denken is altijd
vermengd met begeerte en ziet de dingen altijd in verband met een of ander doeL Dingen en personen zijn
dan geen doel op zich, maar zij zijn er ten dienste van
een doeL men kan ze gebruiken (en misbruiken) voor een
bepaald (en meestal absurd) oogmerk. In deze twee-deling in subject en object zijn subject en object altijd zodanig met elkaar verbonden, dat de een zonder de ander niet bestaan kan. Wat ik ook ervaar ligt dus besloten
in deze verdeeldheid in subject en object en nooit in
slechts één van de twee. Onder gewone omstandigheden
laten we ons helemaal inwikkelen door datgene waaraan
we denken en in de plannen die te maken hebben met hoe
we zullen zijn. Voor elk \'an deze plannen is er altijd een
alternatief. Er is iets wat op directe of indirecte wijze
emotioneel gekleurde reacties in ons oproept. Daarom is
cle objectie\'e pool van deze subject - object structuur verdeeld in twee alternatieven, waarvan de ene onmiddellijk een
emotionele situatie doet ontstaan en de andere daar de
remedie voor is. Om deze verdeeldheid in subject en
object te boven te komen en om niet meer verstrikt
te raken in zijn plannen, moet men zich het probleem
eerst duidelijk voor ogen stellen, of in psychologische
bewoordingen zoals C. G. Jung in zijn vele geschriften
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tot in bijzonderheden uiteen gezet heeft, de verwarring
stichtende emotionele situatie te lijf gaan en, wanneer men
inziet hoe die situatie eigenlijk is opgebouwd, zich bevrijden van de greep die zij op ons heeft. In de meeste
gevallen betekent dit, dat men zijn toevlucht neemt tot
het tegengif voor de bestaande emotionele situatie.
Dit te.gengif zal echter,. wanneer men het niet grondig
doorziet, een emotionele situatie worden, die even
fataal is als die welke men ermee tracht te bestrijden.
Daarom moet men leren zien in welke relatie de beide
aspecten van de objectieve pool tot elkaar staan. Wanneer we ons bewust worden van onze plannen en de alternatieven daarvan, worden we ons ook bewust van onszelf
als de makers van die plannen. Dat wil zeggen, we kunnen
onderscheid maken tussen onze plannen en onze opvatting
en oordeel daarover. Ook de subjectieve pool is daarom
verdeeld in twee aspecten, waarvan het ene concretiserend
en verwerkelijkend, de andere begripsvormend en abstraherend werkt.
Zowel het uitschakelen van begeerte en emotionaliteit als
het uit de weg ruimen van de verstandelijke mist worden
tot stand gebracht door het "pad van het zien" en het
"pad van zich toeleggen op wat gezien werd". Eerstgenoe.md pad helpt ons die verstorende elementen op
te rUlmen die ons eigenlijk wezensvreemd zijn, aangezien we er door onze opvoeding toe "geconditioneerd"
zijn, terwijl door laatstgenoemd pad die elementen vernietigd worden, waarvan het ontstaan gelijke tred houdt
met het zich voortzetten van de splitsing in subject en
object.
Wanneer volledig afgerekend is met alles wat een direct
waarnemen van de werkelijkheid en het levend blijven
van die ervaring in de weg staal, of die obstakels nu van
emotionele of van intellectuele aard zijn, heeft men het
"pad waarop niet meer geleerd wordt" betreden en is het
doel bereikt.
Het "pad" in het Buddhisme is voornamelijk het verhaal
van het groeiproces dat de mens doormaakt; een belangriJk aspect daarvan is de integratie van de persoonlijkheid. Het pad is afhankelijk van de opvatting die de individuele mens van zichzelf heeft en dat is ook het geval
met de ontwikkeling van het karakter, en van de religieuze, morele en sociale waarden, omdat de gedachten
die een mens over zichzelf heeft hun uitwerking moeten
hebben op het niveau van zijn aspiraties en op de voortdurende wisselwerking tussen hem en de anderen
Dit doelbewust-zijn moet versterkt worden door ~en voortdurend toenemend begrip van de waarden aan de hand
waarvan men kan bepalen van welke waarde sommige
ervaringen zijn en hoe oppervlakkig andere zijn. Dit wordt
mogelijk wanneer men leerl "zien" vanuit een gezichtspwlt
d~t geheel VriJ IS van alle vooronderstellingen. Dan
ziet men 111 dat de dingen geen entiteiten zijn die eens
en voor al vaststaan, dat er niet een essentie is waardoor iets is wat het is; en door dit inzicht ontdo~t men
zich ook van het laatste spoortje van het geloof in iets
dat werkelijk bestaat. Zoals Tsong-kha-pa vl'rklaart:
"Om een einde te maken aan de neiging te gelO\'en dat
iets in waarheid bestaat, hetgeen de wortel ,'an Samslli'a
is, moet men niet alleen het "niet-iets" bij intuïtie
kennen, waaronder verstaan wordt dat de psycho-fysieke
onderdelen van ons wezen geen eigen bestaan hebben, men
moet ook beschikken over die intellectuele scherpzinnigheid, waardoor men dit niet-bestaan van een essentie
begrijpt, om de ketenen van emotionele reacties en
karmisehe handelingen, die ons aa.n Samsára binden te
verbreken. * 7 ).
'
Zo leidt dan het "pad" tot zelf-realisatie, tot het Buddhaschap als de hoogste en meest verheven idee omtrent
de mens (niet een ideaal, want idealen kunnen breken),
en het visioen van het niet-iets, de "oP,·atting van het
midden", neemt de scherpe kanleJl van het denkbeeld \'an
Samsára weg.

DR.HERBERT V GUENTHER
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VERWIJZINGEN
1. ) De inhoud van dit hoofdstuk is gebaseerd op diverse
Tibetaanse teksten. Wij verwijzen de lezer naar het
boek van Guenther.
2. ) Zie de waardevolle analyse .door D.S.Ruegg,
De Jo nan pas: A School of Buddhist Ontologists
According to the Grub mtha' sel gyi me Ion.
(JAOS,jaarg.83, no.l, jan.-maartI963, blz. 73-91.)
3. ) De interpretatie van het niet - iets door Shin-ichi
Risamatu, The Characteristics of Oriental Nothingness
(in philosophical Studies of Japan. Samengesteld door
de Japanse Nationale Commissie voor de Unesco.
Japan Society for the Promotion of Science, Tokio, 1960,
vol. Il, blz. 66 e.v.) brengt meerdere aspecten, die in
de Tibetaanse traditie duidelijk van elkaar gescheiden
zijn, bijeen.
4

C. D. Broad, The Mind and lts Place in Nature, London,
Routledge & Kegan Paul Ltd. (zesde druk) blz. 558.

5 ) t. a. p. Blz. 566.
6 ) Aangezien er Vier Waarheden zijn, die gelijkelijk van
toepassing zijn op de lagere wereld der zintuigelijke
waanleming en op de hogere werelden van zuivere vorm
en vormeloosheid, zijn er acht wijzen van aanvaarden
en acht wijzen van kennen.
7. ) Ook zegt Tsong-kha-pa dat zowel de SQtras als de Tantras
de mening zijn toegedaan dat er geen zelf is en dat men
geen ontologische status aan iets kan toekennen. Dil
houdt in dat deze objectieve verwijzing hetzelfde is voor
de twee aanzichten van het Mahayána: het Paramitayana
en het Mantrayána.
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OM MANI PADME
HUM

Westerse lezers. die belang stellen in
het Mahayana- Boeddhisme en speciaal in zijn
Tibetaanse vorm, hebben ongetwij feld gehoord
dat het Boeddhisme bijzondere nadruk legt op
Mededogen voor alle levende wezens.
Leringen zoals Mededogen krijgen natuurlijk
al ,gauw een sentimentele klank, alsof ze niet
méér zijn dan mooiklinkende woorden. Dit
kan in het verleden heql- goed het geval ge\veest zijn. omdat degeeh ,lie deze gedachten
gewoon lijk aan de westerse lezer presenteerde, trachtte hem te sparen voor naar zijn
mening vervelende details. daal'bij doelende

op de werkelijke inhoud van deze boeken,
namelijk hun rijkdom aan aanhalingen. hun
l'eeksen opsommingen en hlUl nu en dan voor-'
komende disputen O\'er punten die voor de
westerling moeilijk naar waarde te schatten
zijn maar die ééns brandende kwesties waren.
Aan de andere kant zijn er sommige wetenschappelijke boeken \'erschenen die zich er
niet om bekommereJl de lezer te \'ervelen,
maar die het nacleel hebben dat de schrijver
de onderwerpen n iet innerlijk kon IJenaderen
- hij ontleedt ze alsof hel een lichaam in
een lijkenhuis was.

DE VERWEZENLIJKING
VAN HET
BODHISATTVA-IDEAA
VOLGENS
DE LAM·RIM·CHEN·MO
amitäbha

dhyäni_boeddha

Dit artikel zoekt een middenweg tussen
deze twee uitersten. Het zal dit opmerkelijke
gezichtspw1t uit het Boeddhisme, dat bewaard
en verrijkt werd in de Tibetaanse vorm en'an,
weergeven, en bovendien met voldoende technisch materiaal, zodat de lezer kan weten
wat degeen die deze levenswijze aanhangt eigenlijk doet om dat mooiklinkende l\ledec1ogen
te bevorderen. Maar tegelijkertijd zal dit
artikel langdradige uiteenzettingen vermijden
(dat moet ook wel \'anwege de lengte) die
dil,wijls vertroebelen waarom het werkelijk
gaat. Als de lezer dit in gedachte wil houden
zal hij zelfs' zonder kennis van het Tibetaans beginnen te waarderen wat er werkelijk
in de Tibetaanse boeken staat, hoewel hier
slechts een keuze uit een geweldige literatuur
geboden wordt.

42

Tsongkhapa (1357-1419 n. Chr.), slichter van
de Tibetaanse Gelupga-sekte, v')1tooide zijn
grote compendium van het Boeddhisme, de
LAM'RIM'CHEN-MO
in 1402, Dit werk behandelt
uitvoerig alle stadia op hel pad naar verlichting
door uitgebreid uit te weiden over de aanwijzingen die Atïsa geeft in zijn boekje "Een lamp
op het pad der verlichling" (BVAN CHUB LAM GVI
SGRON MA ). Hij is een grote Indiase pandit die
in 1042 n, Chr. naar Tibet is gekomen. Atï~a
vermeldt iJl zijn boek een indeling van de mensen in drie religieuze graden (verzen :l t/m 5):
3. Degeen, die, hoe dan ook, slechts
zijn eigen doelen nastreeft om het
goede te bereiken dat de wereld te
bieden heeft, staat bekend als de
laagstaande mens.
4. Degeen die, zich afwendend van deze genoegens en zich onthoudend
van zondige handelingen, slechts
zoekt naar zijn eigen zielerust,
staal hekend als een middelmatige
mens.
5. Degeen die, door hel lijden dat tot
zijn eigen bewustzijnsstroom behoort,
ten volle wenst dat het lijden van
anderen op. de juiste wijze wordt gestopt, staat bekend als de hoogstaande mens.
Tsongkhapa legt de mentale traiJling (BLO SBVON )
uit, die voor elk van deze mensentypen afzonder"1ijk geldt. In het deel dat geldt voor de hoogstaande mens - de Bodhisattva - blijkt dat dat
pad eerder een levenspraktijk dan een doctrine
is, ondanks de titel van Har Dayals nuttige
boek "The Bodhisattva Doctrine in Buddhist
Sanskrit Literature" (London, 1932).

Al in het begin van dit deel van Tsongkhapa's werk valt de nadruk op de praktijk. Hij
stelt dat het helpen van anderen in hun levensdoel
een mogelijkheid is die tot de menselijke
staat behoort, en niet tot de dierlijke; dieren werken alleen voor zichzelf. De Bodhisattva onderscheidt zich niet door zijn levensvisie van de Srlivaka (hoorder), of van de
Pratyekabuddha (iemand die verlichting voor
zichzelf zoekt), omdat er geen verschil bestaat tussen het Kleine Voertuig (HInayàna) en
het Grote Voertuig (Mahayàna) voor zover het
Inzicht (SES RAB, PRAJNA) betreft. Ze verschqlen slechts in de wijze waarop het ideaal verwezenlijkt wordt. In het geval van de Bodhisattva wordt deze levenspraktijk "het Juiste
Middel" (THABS) genoemd, en het belangrijkste
Middel is de Gedachte aan Verlichting (SVAN
CHUB SEMS, BOOHICHJTTA·). Deze Gedachte is
de poort naar het Grote Voertuig en wanneer
men zich deze heeft eigen gemaakt wordt men
een "Zoon van de Boeddha" genoemd.
Degene die dit pad zou willen betreden
moet de Gedachte aan Verlichting in zich opwekken met zijn tweeledig doel: verlichting voor
zichzelf en welzijn voor anderen. Om hem
als innerlijke gelofte in zichzelf op te wekken moet men de gelofte' op rituele wijze
afleggen. Nu blijkt het de ervaring van de
Indiase Meesters geweest te zijn dat de gelofte gemakkelijk verwatert als men niet
anders doet dan het volgen van de voorgeschreven methode tot opwekking van de Gedachte aan Verlichting; dat wil zeggen dat
hij niet vervlochten is met de bewustzijnsstroom die bedoeld is in het volgende citaat: "Daarom verliest hij in géén van zijn
geboorten de Gedachte aan Verlichting, zelfs
in de droom leeft deze Gedachte bij hem en
méér nog als hij wakker is". Daarom zijn
er bepaalde voorwaarden nodig.
Ten eerste
moet men in de juiste levensomstandigheden
verkeren. Deze worden de vier "Motivaties"
genoemd: 1. men moet behoren tot deze familie (RIGS) * 1 ), 2. men moet geleid worden
door geestelijke vrienden en leraren (OGE BSES ),
3. men moet mededogen hebben voor levende
wezens, 4. men moet animo hebben voor een
streng en sober leven. Bovendien moet men
over één of ander vermogen beschikken om
de Gedachte in zich op te wekken: 1. Dit kan
zijn eigen vermogen zijn, waardoor men door
eigen karakterkracht verlangt naar Volmaakte
Verlichting. 2. Dit kan het vermogen van een
ander zijn, waardoor men er door andermans
vermogen naar verlangt. 3. Het kan ook het
vermogen zijn van een (diepgelegen) oorzaak,
waarbij men de Gedachte opwekt alleen al
door tijdens dit leven te horen van lofprijzingen op de Boeddha en de Bodhisattva' s
op grond van een toewijding aan het Mahayàna
in een vroeger leven. 4. Tenslotte kan het
het vermogen zijn van een levenspraktijk in
de loop waarvan men langdurig een pad van
deugd is gegaan door zich te richten op
hooggestemde personen en door naar de Wet
te luisteren. Wanneer men iemand is die
deze Motivatie en deze Vermogens heeft, dan
krijgt men een religieuze oefening om het
denken juist in te stellen voor het opwekken
van de Gedachte aan Verlichting.

MEDEDOGEN ALS OEFENING
Tsongkhapa biedt een keus uit twee
zulke religieuze oefenmethodes, de éne
werd door Atisa overgeleverd en de andere
werd in ~e teksten van Slintideva gevonden
(in zijn SIKSASÄMUCCÄVA en zijn BOOHICARVÄVATÄRA,
in het Tibetaans: BSLAB BTUS en SPVOO I;IJUG ).
A. AtIsa's voorschriften van "Zn){'l1 oorzaken
ITI

,I!/vo!gl'lI ".

Deze zeven zijn de volgende: volmaakt Boeddhaschap komt voort uit de Gedachte aan Verlichting; deze Gedachte komt voort uit altruïstische
inzet; deze inzet komt voort uit mededogen:
mededogen komt voort uit liefde; liefde komt
voort uit dankbaarheid; dankbaarheid komt
voort uit de herinnering aan vriendelijkheid;
deze herinnering komt voort uit het zien van
alle wezens als "moeder" - zeven in totaal.
De kandidaat bedenkt dat van het oneindige
verleden tot in de oneindige toekomst alle
talloze wedergeboorten mogelijk zijn dank zij
de liefde en de zorg van een moede r. Ieder
levend wezen heeft ooit gefunctioneerd als zijn
eigen moeder. Zo ziet de mediterende eerst
zijn eigen moeder levendig voor zich en door
haar breidt hij zijn liefde uit over alle liefdebanden met levende wezens. Hij verblijft bij
de liefde van zijn moeder toen ze in al zijn
behoeften voorzag in de periode dat hij volledig hulpeloos was. Deze herinnering roept
dankbaarheid op; dankbaarheid verwekt liefde.
Als hij zich mentaal zo heeft ingesteld, herkent hij ook zijn vader en zijn vrienden als
zijn "moeder". Dan gaat hij verder met de nog
zwaardere taak om ook alle "neutrale" mensen
als zijn "moeder" te zien. Wanneer hij in staat
is deze te beschouwen zoals hij ook zijn
vrienden beschouwt, gaat hij voort met de
nog hogere taak om in al zijn '''ijanden zijn
"moeder" te herkennen. Als hij zijn vijanden
op deze wijze kan beschouwen, herkent hij
alle levende wezens uit de tien richtmgen als
"moeder", daarbij de meditatie uitbreidende tot
de toestand zonder grenzen. Op deze manier
bereikt hij de "Grenzeloze Toestand van Liefde".
Wanneer de mediterende al deze wezens als
zijn "moeder" heeft leren zien in de grenzeloze
toestand van liefde, bepeinst hij hlill veelvuldig
lijden, onderworpen als ze zijn aan transmigratie. De intense realisatie van het lijden, door
empathie met de geliefde wezens - de "moeder"
- brengt mededogen voort. Toegepast op alle levende wezens treedt men de Grenzeloze Toestand van Mededogen binnen. Daar de mediterende dit mededogen gekregen heeft door zich het
leed van alle levende wezens te realiseren, zou
hij hen willen bevrijden van het lijden en hen
geluk willen brengen, zoals nlen dat zijn moeder zou wensen. Dus wordt het volgende stadium 'altruïstische aspiratie' genoemd; deze
breidt zich uit tot de derde Grenzeloze Toestand
van Vreugde in sympathie met al het geluk
dat aan deze levende wezens toekomt. Het
volgende stadium is de overdenking van de
Gedachte aan Verlichting zelf 111et zijn twee
doeleinden van Verlichting voor zichzelf en Bevrijding voor anderen. De kandidaat overpeinst
dit zevende stadium als volmaakte Verlichting
- de uiteindelijke \'ervulling van de opeenvolgende stadia.
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1. Noot van de vertaler: I familie' betekent hier: 'de groep
mensen die aanleg heeft om het Bodhisattva-pl\d te gaan'.

B. Voorschriften gebaseerd op de tekst van

Sántideva.
1. Eerst overdenkt men hoe goed het is de eigen

plaats te verwisselen voor die van een ander:
Al wie begeert zichzelf en anderen
snel te bevrijden,
Moet in praktijk brengen wat als het
hoogste geheim wórdt beschouwd:
De eigen plaats te verwisselen voor
die van een ander. (Spyod hjug, vm, 120)
Hier wordt bedoeld dat men de normale omstandigheid, waarin men ervan uitgaat, dat
men zelf dierbaar is, vervangt door een houding waarin men de anderen zo ziet. En als
men erin slaagt deze omzetting te verwezenlijken dan wordt zelfs degeen die vroeger als
ergste vijand werd beschouwd en die al onaangename gevoelens deed ontstaan door zelfs maar
zijn naam te horen, veranderd tot een vriend
die alleen door zijn afwezigheid al ongenoegen
veroorzaakt. Deze gevoelsverandering vloeit
voort uit het aankweken van dit. gezichtpunt
waarbij de persoonlijkheid uitgewisseld wordt.
Er zijn wel mensen 'die bezwaar maken tegen
deze methode, omdat het lichaam van een
ander bepaald niet óns lichaam is en dat het
dus een vraag is of daarin ooit iets anders
dan onze eigen mentaliteit kan worden opgewekt. Het antwoord hierop luidt dat we iets
dergelijks deden toen we in de stof afdaalden om weer geboren te worden in een woning, gevormd uit materialen van de vader
en van de moeder, die '!verschillend" zijn
van onszelf, hoewel we ze "ons lichaam" noemen. Als men de voordelen van deze methode
heeft leren inzien, komt men tot ...
2. de stappen die nodig zijn om de verwisseling van zichzelf met de ander aan te kweken.
Men moet deze handel wijze echter niet verwarren met d~ gedachte: "Ik kijk door zijn
ogen" e. d. Het gaat meer om de uitwisseling
van gevoelens, het op zich nemen van andermans leed en het meegeven van zegening
aan de ander. Er zijn twee belemmeringen
voor deze uitwisseling: (a) Men denkt "Dit
is van mij" en "Dit is van hem" op precies
dezelfde manier als de kleuren groen en
geel van elkaar verschillen. Men kal1 dit tegengaan door de contemplatie die in BSLAB BTUS
(laatste deel van het vers) gegeven wordt:
Door het voortdurend aankweken van de
identiteit van jezelf met de ander zal
de Gedachte aan Verlichting versterkt
worden.
De relatie ik-tegenover-de-ander, zoals deze zijde van de rivier tegenover
de andere oever, berust op dwaling.
De gindse oever is de andere niet om
onzentwi lle, immers in betrekking tot
wát bestaat er een déze oever ?
Evenzo wordt het bestaan van het Ik
niet bewezen door het Ik.
In betrekking tot wát kan men dan
spreken van de ander (waar de ander
immers onszelf is).
(b) Men denkt "Zijn leed doet mij geen kwaad
waarom zou ik proberen het te verdrijven?"
Men kan hier tegenover stellen dat men in dat
geval geen regelingen voor de oude dag behoeft te treffen omdat het leed van de bejaarden geen kwaad doet aan de jongeren, en dat
men in zo'n geval geen hand zal gebruiken om
een voet die in de knel zit te bevrijden, omdat die voet een 'ander' is. Een bezwaar hiertegen is, dat de oude man en de jongeling dezelfde stroom van bewustzijn hebben en dat de
hand en de voet tot hetzelfde organisme behoren,
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maar dat in tegenstelling daarmee men dit niet
kan zeggen van zichzelf en een ander. Het antwoord verklaart, dat de bewustzijns-stroom slechts
van tijdelijke duur is en dat het organisme
onderhevig is aal1 veranderingen. Aldus gaat
het om een vergelijkbare situatie en daarom
kan men zichzelf en de ander heel goed plaatsen in de situatie van de jongeling en de oude
man. Als men zo de verkeerde benaderingen
heeft uitgesloten, kan men zich richten op ...
3. de methode die de grondslag legt om de
juiste Gedachte aan te kweken.
Overtuig U ervan, Gedachte, dat "Ik"
ook aan de andere toebehoort;
En dat U voortaan geen plannen meer
mag maken, behalve ten goede van
alle levende wezens.
Deze ogen, die ook de hlmne zijn, moeten niet langer mijn doelwit zien;
Deze handen die ook aal1 de ander behoren
moeten ook niet meer voor mijn doelen
werken, en evenzo al mijn organen
om te handelen.
(Spyod l:Jjug, VIII, 137-138)

DE GEDACHTE AAN VERLICHTING
HET PAD VAN DE

EN

BODHISATTVA

Aannemende dat de persoon met de noodzakelijke 'motivaties' en in het bezit van één of
meer van de 'vermogens' daanla op de juiste
wijze één van beide genoemde religieuze oefeningen overpeinst, is hij nu gereed om de Gedachte aan Verlichting in zich op te roepen.
Hier wordt een onderscheid ingevoerd dat de
Gedachte uit twee graden bestaat:
Het is precies dát onderscheid dat gemaakt wordt tussen degeen die op pad
wenst te gaan en degeen die reeds op
pad is.
Dát verschil tussen deze twee moet men
leren begrijpen.
(Spyod \:1jug, I, 16)
Dit vers verwijst respectievelijk naar de Gedachte van Toewijding ( SMON SEMS) en de
Gedachte van Intrede (I;iJUG SEMS ). De Gedachte
van Toewijding moet worden opgevat als de
inzet die spreekt uit de volgende zin:' "Ik zal
een Boeddha worden terwille van alle levende
wezens", of een dergelijk soort formulering,
en vervolgens in het verwezenlijken van de
Volmaaktheden ( PHAR ROL TU PHYIN PA, PÄRAMITÄ'S ),
te beginnen met het Geven (OÄNA). De Gedachte
van Intrede betekent, dat men die Gedachte als
een gelofte (SOOM PA) getrouw blijft d. w. z. dat
hij onder alle omstandigheden in de bewustzijnsstroom aanwezig is; en dan krijgt het in de praktijk brengen van de Volmaaktheden een nog grotere betekenis. Men zal hebben opgemerkt, dat
de voorafgaande religieuze oefeningen allen iets
gemeen hebben met de Gedachte van Toewijding.
Inderdaad kan men van een groot aantal gebeurtenissen en zaken erkennen dat ze mogelijk kunnen dienen de mens te inspireren tot de Gedachte
van Toewijding. Zowel de Gedachte aal1 Verlichting als de Gedachte van Intrede kunnen de mens
waarlijk tot ommekeer brengen en om zich deze
Gedachte eigen te maken is een goede GURU te
verkiezen, zoals dit door Atïsa wordt omschreven. "De GURU wordt 'goed' genoemd, als
hij de methodiek van de gelofte door en door
kent, er zelf trouw aan is en het geduld en
het mededogen heeft om de gelofte aan anderen over te dragen". Tsongkhapa beschrij ft de
ingewikkelde ceremonie van de "Toevluchtsformule" en dergelijke, die duidelijk de bedoeling hebben de gebeurtenis in het geheugen te

griffen. Op het daartoe bepaalde moment volvoert de kandidaat de rite van het aanvaarden
van de Gedachte, door het volgende drie maal
te reciteren :
Ik smeek alle Boeddha's en Bodhisattva's
die de tien richtingen bewonen:
Sla acht op mij! In mij (volgt naam) is
de wortel van deugd uit dit en uit andere
levens, bestaande uit de spontaniteit van
het Geven aan anderen, de spontaniteit
van Juist Gedrag en van Contemplatie
en door middel van deze wortel van
deugd die bestaat uit wat ik heb verricht.
wat mij is toegestaan om te doen en uit
vreugdevolle sympathie met hetgeen is
gedaan,
.
Zoals voorheen de Tathagata-Arhat-Samyaksambuddhas en de grote Bodhisattva' s, die
de grote aarde bewonen. hlUl hart lieten
opwekken tot de Onvergelijkelijke Volmaakte Verlichting,
Zo ook neem ik (volgt naam) vanaf dit
moment op mij, het domein van Verlichting te bereiken en mijn denken op te
wekken tot de Onvergelijkelijke Volmaakte Verlichting. Ik zal de weerlozen bescherming bieden, redden die geen redding kennen, de ontmoedigden bemoedigen en hen die nog niet volledig Nirva:l).a bereikt hebben zal ik tot N irvfu:ia
voeren.
In het geval dat het niet mogelijk is een goede
gunlof leermeester te vinden wordt er een
regeling getroffen zodat degene zelf de gelofte kan afleggen. Hij moet dan met een duidelijk beeld van de Boeddha voor ogen, de riten
van eerbied en offering vervullen, en bij het
uitspreken van bovenstaande plechtige verklaring en het "nemen van Toevlucht" moet hij
de smeekbede aan de leermeester weglaten.
Tsongkhapa wij st verder op de voorzorg die
men moet nemen om de gelofte niet te verbreken
namelijk door zijn weldadige uitwerking en grootheid te bepeinzen, omdat de Gedachte aan Verlichting het zaad is van de Boeddha-natuur.
Om te begrijpen hoe de Bodhisattva zoals hij op grond van zijn gelofte genoemd
wordt - hierna verder moet gaan is het nodig enkele fundamentele priJlcipes te beschouwen. Tsongkhapa citeert een hoogstbelangrijke passage uit de "Verlichtings-OpenbariJlg van Vairocana" ( RNAM sNAN MNON BYAN ),
ook bekend als de "Grote Zonne-sutra" :
Meester der Geheimenissen I De alwetendheid heeft Mededogen als wortel,
de Gedachte aan Verlichting als drijfkracht en het Juiste Middel als doel.
In deze passage betekent de uitdrukkillg 'alwetendheid' hetzelfde als 'inzicht' (!lES RAB, PRAJNÄ
van de Boeddha. Mededogen maald dat dit Inzicht zijn wortelen heeft in de wereld der
verschijnselen. De Gedachte aan Verlichting
geeft dit Inzicht een motivering, met de gelofte als een oorzaak. Het Juiste Middel biedt
aan het Inzicht een einddoel en een vervulling.
We hebben in het voorafgaande gezien dat degene
die zich op het Bodhisattva-pad wil begeven.
Mededogen moet laten ontwaken en vervolgens
de Gedachte aan VerlichtiJlg tot zijn gelofte moet
maken. Daarom heeft hij aandacht besteed
aan de twee es!rste stappen om de 'alwetendheid' tot uitdrukking te brengen. Maar de
derde stap, die het Juiste Middel wordt genoemd,
heeft hij nog niet gedaan. Dit Middel nu, bestaat uit de eerste vijf Volmaaktheden (PÄRAMITÄ 's )

te weten: 1) het volmaakte Geven (SBYIN PA, DÄNA ),
2) Volmaakt Gedrag (TSHUL KRIMS, SILA), 3) Volm~akt
Geduld (BZOD PA,KSÄNTI), 4) Volmaakt Streven
(BRTSON I;iGRUS, VïRYA), 5) Volmaakte Meditatie (BSAM
GTAN, DHYÄNA). Dit Middel moet samenhangen met
het Inzicht (PRAJNÄ) dat de zesde Volmaaktheid
is. 6) Volmaakt Inzicht (SES RAB, PRAJNÄ ). De
eerste vijf Middelen moeten met Inzicht gecombineerd worden. omdat het Mahäyäna-Boeddhisme
gericht is op het" Nirval)a zonder vaste verblijfplaats", zoals Tsongkhapa verklaart:
De aanhanger van het . Mahaya:na heeft
tot taak het bereiken van het "NirV3:I)a
zonder vaste verblijfplaats". Dit houdt
iJl een niet gebonden zijn aan het uiterlijke leven (I;lKHOR BA), en diL wordt
tot stand gebracht door het gaan van het
diepz innig pad (ZAB MOI;iI LAM), tesamen
met de stappen op het pad die gegrondvest zijn op de Allerhoogste Waarheid
(DON DAM PA) met het Inzicht dat in
staat is de werkelijkheid ten volle te
begrijpen en het wordt ook tot stand
gebracht door het gedeelte van het
Inzicht dat kennis verzamelt (YE SES
KYI TSHOGS). Het houdt ook iJl een
niet-vaste-verblijfplaats Ïll het verstilde Nirv8J)a, dat bereikt wordt
langs het brede pad (RGYA CHE BAI;fI LAM)
tezamen met de stappen op het pad
die gegrondvest zijn op de Conventionele Waarheid (KUN RDZOB KYI BDEN PA),
met het Inzicht dat de zijde der verschijningsvormen kent (JI SNED PA ),
en dat ook wordt bereikt door dat deel
van het Juiste Middel dat verdiensten
verzamelt (BSOD NAMS KYI THOGS )
De LAM-RJM-CHEN-MO haalt talrijke passages
aan die op verschillende wijzen aantonen dat het
nodig is Inzicht en Juiste Middel te combineren.
Een voorbeeld hiervan uit de Srï-Paramfldya
(DPAL MCHOG DAN po): "Zijn moeder is Volmaakt
Inzicht, zijn vader is bedrevenheid in de Juiste Middelen". Dit komt voor in het laatste
hoofdstuk van het boek, waar reeds duidelijk
is, dat met de vader en de moeder de ouders yan de Hierophant bedoeld worden
(VAJAASATTVA. RDO RJE SEMS DPAH.)
Een ander
voorbeeld uit de' Vragen van Kasyapa' (I;iOD sRuN
GIS ZUS PA ): "Kasyapa. zoals de Koning, die
door miJlisters geleid wordt, alle koninklijke
handelingen uitvoert, zo voert het Inzicht
van de Bodhisattva dat door de Juiste Middelen wordt geleid, alle handelingen van de
Boeddha uit". En in de Uttara Tantra (RGYUD
BLA MA) staat: "De schild ers, die de aspekten
ervan zijn, zijn het Geven, het Juiste Gedrag,
Geduld ,enzovoort. De Leegte (sroN PA NID)
voorzien van het beste van alle aspekten,
wordt het schilderij genoemd". De kern van
bovenstaande aanhaliJlg is dat er geen sprake
is van een schilderij als een deel ervan is
weggelaten; daarom .zijn alle Volmaaktheden
noodzakelijk.
Dit vereiste om alle Volmaaktheden
gelij ktijdig in praktijk te brengen is van
wezenlijk belang in de theorie omtrent de
tien Bodhisattva-stadia. Voor dat doei zijn,
op elk opeenvolgend stadium, alle Volmaaktheden aanwezig, maar één of meer ervan
nemen een overheersende plaats in, waardoor het 'schilderij' in ieder stadium verschillend is. Het gaat om de Gedachte aan
Verlichting die zich steeds verder ontplooit
tijdens deze tien stadia. Bij het einde van
het zevende stadium eindigen echter alle
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conventionele beschrijvingen. omdat er een
geheimzinnige verandering plaats heeft bij
het binnengaan van het Achtste Stadium. En
hoewel deze nieuwe situatie zeer groots kan
blijken te zijn, is het niet hetzelfde als
Boeddhaschap. Daarom citeert Tsongkhapa
de "Sutra van de tien Stadia" (SA BCU PA )
over het Achtste Stadium, dat "Bewegingloos" ( MI GYO BA) genoemd wordt:
o Prins. U moet het volgende weten over de Bodhisattva die dit
"Bewegingloze Bodhisattva-stadium" is
binnen getreden en die daar verblijft
terwijl hij de kracht van zijn eerder
streven vergroot. De gezegende Boeddha' s
geven hem daar, in die stroom a311 de
bron van alle aspekten der natuur, een
mogelijkheid om de kennis van de Tathagata (een epitheton van de Boeddha) te
verkrijgen. En zij zeggen het volgende
tot hem:
"Heel goed, heel goed, Zoon V311 de Familie. Dit is het allerhoogste geduld om
de aspekten van de Boeddha-aard te begrijpen. Maar U moet weten, Zoon van
de Familie, dat de Volmaking van ons
Boeddhaschap (besta311de uit de tien Vermogens, die vier vormen V311 Vertrouen, enzovoort) nog niet in U a311wezig
is. Wijdt U daarom aan het zoeken
naar Volmaakt Boeddhaschap ! Begin
Uw streven!
Onthoudt bovendien Uw vroegere aspi:ratie, Zoon van de Familie, de onvoorstelbare bron van kmmis en het
bereiken van het doel van alle levende
wezens!
U moet ook weten. Zoon van de Familie, dat dit de Ware Aard van alle
Dharma's is. En of er nu Tathligata's
verschijnen of niet, deze Ware Aard
blijft, dit Domein van de Dharma's
blijft, en wel in deze zin: de leegte
en de onbevatbaarheid van alle Dharma' s.
Maar de Tathagata's kunnen nipt worden
onderscheiden door dit alleen, want
ook de Sravaka' s en de PratyekaBuddha' s bereiken deze Ware Aard die
vrij is van discursief * 2) denken.
Dit is de lering dat de Bodhisattva bij het dagen
van de Gedachte aan Verlichting een beslissend
punt in zijn ontwikkelingsg311g bereikt, zodra
hij de Ware Aard van alle Dharma's leert kennen, en dit blijkt ook het stille Nirvfu)a te
zijn voor hen die dat Nirvfu:1a bereiken. 1\laar
dc Bodhisattva moet niet denken dat hij het
hoogste gebied bereikt heeft, en aldus wordt hij
herinnerd aan zijn vroegere aspiraties en wordl
hem geleerd dat hij geheel opnieuw moet beginnen en deze nieuwe wijze van bestaan en zijn
weg moet vervolgen. De bestudeerders V311 de
lAM-RIM-CHEN-MO
zullen wel weten dat de
Bodhisattva het einde van zijn ontwikkeling als
Bodhisattva in het Tiendc Stadium bereikt, wanneer hij gelijkwaardig is aan een Boeddha,
maar hij is dan nog geen Volmaakte Boeddha.
Dat wordt pas in het zogenaamde Elfde Stadium
bereikt.
Het voorafgaande toont aan dat de zes
Volmaaktheden de belangrijkste soort van instruktie voor Bodhisattva's zijn. Ze kunnen
ook ingedeeld worden volgens de Drie Instructies van het Boeddhisme: het Geven, Goed Gedrag en Geduld, worden tezamen gerangschikt
onder de Instruktie van Juist Gedrag; l\leditatie is opgenomen in de Instructie van denk-

training; Inzicht hoort bij de Instructie van
Inzicht en Toewijding valt onder alle drie
Instructies
gelijk. De eerste vier Volmaaktheden ( dus het Geven, ,Juisl Gedrag, Geduld
en Toewijding) kunnen worden beschouwd als
hulpmiddelen tot Sam1l.dhi (TIN NE HDZIN ) omdat
zij verschillende \'ormen zijn van niet- afdwalen en de vijfde Volmaaklheid bevorderen,
de niet- afdwalende meditatie. Daarom begrijpt
men de werkelijkheid als men de Heldere visie
(lHAG MTHON) met deze Volmaaktheden als
achtergrond aankweekt.
Er besta311 redenen voor deze traditionele volgorde \'311 de Volmaaklheden. Als er
sprake is van Juist Geven, dal ongehecht is
omdal hel niet lel op bezit, opent men zich
voor Juist Gedrag. Als men het Juiste Gedrag
heeft, dat zich geheel \'311 boosaardigheid
onthoudt, sta311 we open voor zachtmoed ig
Geduld len opzichte V311 hel kwade.
Als er Geduld is dat onvermoeid op soberheid en strengheid is gericht, kan men
voortgaan met de Toewijding die nauwelijks
gelegenheid geeft tot terug-val. AIs men dag en
nacht leeft met de inzet van Toewijding, ontwaakt de diepe concentratie (of Meditatie) die
ten goede koml aan ieder meditatie-object dat
een deugd behelst. AIs het denkvermogen tot
stabiliteiL is gekomen begrijpt het goed (mel
Inzicht) hoe allcs is en werkl. Ook leerl
men dat de zes Volmaaktheden achtereenvolgens hoger of verhevener zijn. Bovendien
worden ze achtereenvolgens als steeds fijner
beschouwd daar het toetreden tot en het
in praktijk brengen van de volgende steeds
moeilijker blijkt d311 de voorafgaande.
Als uitgangsplmt gold dat de Bodhisattva twee doelstellingen kenl, één voor
hemzelf en één voor 311deren. De zes Volmaaktheden doen de Boeddha-aard in hemzelf
tot rijping komen en de z. g. vier Wijzen V311
Overreding ontwikkelen de bewustzijnsstroom
van 311deren .

HET DOEN RIJPEN VAN
DE

BOEDDHA-AARD

TEN GUNSTE VAN JEZELF
1. Hel Geven. We bespreken uil hel uitgebreide
maleriaal over dit onderwerp slechts enkele
punten: In de SPYOD I:iJUG (lIl, 11) wordt gezegd:

)\irval)a is de verzaking van alles;
En mijn denken is op l\irval)a gericht.
AIs ik alles moet verzaken, moge hel
dan a311 alle levende wezens ten goede
komen!
En er staat in de
(PARAMITÄ -
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2.l\oot van de vertaler: discursief denken is denken met behulp van redeneringen en logische structuren, in tegenstelling
tot 'creatief denken'.

SAMASA,

PHAR PHYIN BSDUS PA

I, llB-12) :

Dit hier behoort. slechts jullie toe.
Een gevoel van bezit ervoor ken ik niet.
Wie hij ook is die zulke geweldige gedachten heeft - in zijn streven naar de
zijnswijze V311 de Volmaakte Boeddha moge hij keer op keer verrijzen,
Zo iemand, die zich onderscheidt temidden van de wezens van verlichting (de
Boddhisattva's, BYAN CHUB SENS DPAt;t ),
wordt door de Boeddha's (sANs RGYAS)
- wier aard niet te bevatten (BSAM GYIS
MI KHYAB ) is, groot genoemd.

Naar de wezenlijke aard van het Geven worden
verschillende typen onderscheiden :
a) Het geven van de Boeddhistische Wet (DHARMA)
het met juistheid onderwijzen van de Verheven
Leer.
b) Het geven van veiligheid en zekerheid tegen
angst, voor mensen, wilde dieren en de elementen.
c) Het geven van materiële dingen, hetzij werkelijk hetzij als goed voornemen.
Ter illustratie van de wijze waarop de
Bodhisattva alle zes Volmaaktheden tegelijk in
praktijk brengt met het Geven op de eerste
plaats, legt het Grote Comnwntaar over "De
Volmaking van het Inzicht in Achtduizend Eenheden" uit: Op het moment dat hij bijvoorbeeld
het Geven van de Wet in praktijk brengt, heeft
hij het Juiste Gedrag om zich sterk te houden
tegen de mentale gerichtheid van de Sràvaka en
de Pratyekabuddha; hij heeft zowel het Geduld
om overtuigd te hliiven van de Wet van de
Alwetende. als het Geduld om mishandeling door
anderen te verdragen.
Hij heeft de Toewijding die gericht is op een
steeds hoger niveau van dat Geven; zijn Meditatie geschiedt met het éénpuntige denken dat
zich niet inlaat met het Lageré Voertuig en dat
de verdienste van de volmaakte Bodhisattva overbrengt op andere levende wezens. En hij heeft
het Inzicht, dat alle drie (de gave, de gever en
de ontvanger) een illusie zijn.
2. Juist Gedrag. Juist gedrag is het reine denken dat de gedachtenwereld vrij houdt van alles
wat kwaad aan anderen met zich mee brengt.
De SPYOD l:lJUG (V, 11 ) zegt:
Hoe moeL ik alle waterdieren en andere
organismen wegleiden. zodat ik er geen
behoef te doden?
Wanneer de gedachte die zich van alle
kwaad onthoudt is bereikt. is de Volmaaktheid van Juist Gedrag daar.
In het Boeddhisme heeft dit denken, dat zich van
alle kwaad onthoudt, in het algemeen betrekking
op onthouding van de tien kwade handelingen,
drie van het lichaam, vier van het spreken, en
drie van het denkvermogen. Juist Gedrag doet de
rest in werking treden.
De PHAR PHYIN BSDUS PA zegt (Il, 1 ) :
Degeen in wie belangstelling i sopgewekt
om schepselen te verblijden met het
Juweel van Juist Gedrag, het Sieraad van
de Volmaakte Boeddha, moet allereerst
zijn eigen gedrag zuiveren,
Want Juist Gedrag is de basis van het
vermogen om effectief te handelen.
Zonder dit kan men noch zijn eigen levensdoeL
noch dat van een ander bereiken, want in datzelfde boek (Il, 48) staat:
Degeen die het Juiste Gedrag niet kan
waarmaken is onmachtig, zelfs om zijn
eigen welzijn te dienen. Tot welk handelen
ten gunste van een ander zou hij clan in
staat zijn?
Daarom is het speciaal voor iemand die
anderen in hun levensdoel wil dienen, ongepast om niet zorgvuldig te zijn in deze
zaken.
Er zijn drie soorten Juist Gedrag: zelfbeheersing, het aankweken van deugden en het handelen
ten behoeve van alle levende wezens. Het aspect
van zelfbeheersing omvat alle regels van de
Boeddhistische orden, vanaf die der leken tot en
met die der monniken en nonnen. Het aankweken
van deugden houdt in dat men aandacht moet
schenken aan alle deugden die verband houden
met de zes Volmaaktheden. Men moet nog niet

ontplooide Volmaaktheden ontplooien, en die welke reeds ontplooid zijn, moet men behouden en
vergroten. Het handelen ten behoeve van alle
levende wezens betekent het schenken van aandacht aan het levensdoel dat ieder soort schepsel heeft en aan het vroeger of later in vervulling doen gaan van ieders doel op een wijze
die vrij is van zonden.
3. Geduld. Dit is het verdraagzame geduld
waarbij men iJ1 geen geval betaald zet, wat een
ander misdoet. waarbij men leed in de eigen
bewustzijnsstroom aanvaardt. en men een onwrikbare overtuiging bezit, wanneer men aan het
Dharma denkt.
Bij het eerste aspect van Geduld overpeinst de
Bodhisattva dat het aantal redeloze schepselen
talloos is - hij zou er nooit in slagen ze allemaal te doden. Maar als de boze gedachten gedood worden, dan worden alle vijanden gedood!
Er bestaat niet voldoende leer om de ganse aarde te bedekken, maar met het schoenleder kan
men de hele aarde omspannen. Zo zegt de
SPYOD HJUG.

''"De zonde der toorn remt de goede dingen
in deze wereld af, zoals een dam het wa. ter tegenhoudt" - PHAR PHYIN BSDUS PA.
Toorn wordt beschouwd als een vuurschicht die
alle verzamelde Volmaaktheden van het Geven
en het Juiste Gedrag vernietigt. De Bodhisattva
kent dus het voordeel van Geduld: weinig vijanden, weinig onenigheid, een prettige geestesgesteldheid, geen verdriet ten tijde van de dood;
en de zekerheid dat men na de dood in de hemel
de goden zal ontmoeten.
Het tweede aspect van Geduld - het aanvaarden
van eigen leed - is eigenlijk een oplossing van
het probleem dat in de Eerste Edele Waarheid
van het Boeddhisme wordt gesteld:" Er bestaat
lijden - een Edele Waarheid". De Bodhisattva .
overweegt dat hij door wereldse begeerte na te
jagen in de hel werd gemarteld en desondanks
geen waardevol doel bereikte voor zichzelf noch
voor anderen. Maar dit ligt anders met betrekking tot het lijden dat helpt bij de verwezenlijking van het grote doel. Juist door extatisch
lijden wordt het leed van de gehele wereld verdreven. Dan komt de vraag op "Wat is de bron
van het lijden dat men moet aanvaarden ?" Er
zijn acht zulke bronnen, bijvoorbeeld het leed
dat voortvloeit uit de plaats waar men het zuivere leven in praktijk brengt, of dat voortkomt
uit de vergankelijke aard van de wereld, of dat
ontstaat omdat men religieuze oefeningen doet,
en zo voort.
Het derde aspect van Geduld, dat neerkomt op
overtuiging, wordt als achtvoudig uitgelegd. Bijvoorbeeld wanneer het gebied van overtuiging een
open en zuiver vertrouwen in de Drie Juwelen
(de Boeddha. het Dharma en de SaJ1lga ) betreft, of
als dat gebied bestaat uit datgene wat realiseerbaar
is in de zin van de twee soorten zelfloosheid,
d. w. z. zelfloosheid ten aanzien van het ik-gevoel
en ten aanz ien van de dha rma' s, enzovoort.
4. Toewijding. De SPYOD I;tJUG (VII, 2A) zegt:
"Wat is Toewijding? - Deugdzame volharding."
De SÜTRÄLA~KÄRA (MDO SDEI;tI RGYAN) verklaart
Toewijding tot de belangrijkste uit de reeks
deugden, omdat men achtereenvolgens de hele
reeks kan verwezenlijken als men zich op Toewijding baseert. Daarom stelt de BODHISATTVA BHÜMI (BYAN SA) dat Toewijding leidt tot de
Onvergelijkelijke Waarlijk Voleindigde Verlichting. En de PHAR PHYIN BSDUS PA zegt:
"Er is niets dat niet bereikt kan worden als
men onvermoeibaar voorwaarts streeft."
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Er worden drie verschillende typen genoemd: gewapende toewijding, toewijding die
streeft naar een deugdzame aard en toewijding
die het doel van alle levende wezens dient.
Gewapende toewijding is het streven dat zorgvuldig gericht is op het bereiken van Verlichting (op het eigen doel); de Bodhisattva wordt
hier voorgesteld in heroïsche vorm. Hij acht het
nie't .belangrijk, hoe lang het duurt, maar is vol
vertiÓuwen in het uiteindelijk resultaat. Uit
Mededogen voor alle levende wezens begeert hij
niet in korte tijd een Boeddha te worden ( waardoor het inderdaad langer zou· duren). A Is hij
zich met deze wapens omgord heeft kan hij het
type Toewijding in praktijk brengen dat deugden
in hem opbouwt, met name de zes Volmaaktheden; bovendien kan hij dat type Toewijding praktiseren dat hi:)l)evensdoel van de verschillende
groepen leveri'dé wezens dient.
Verder bestaan er gW1stige omstandigheden voor
Toewijding, in het bijzonder ov~rtuiging (MOS PA).
standvastigheid (BRTAN PA ), vreugde (DGAI;l BA) en
afstand doen ( DOR BA). Men zegt dat verlangen
( I;lOUN PA) de grondslag voor Toewijding vormt;
en in dit geval komt verlangen overeen met
vast vertrouwen in de Wet, die de wortel is van
alle deugden. Standvastigheid ondersteW1t de
Toewijding gedurende de beoefening ervan, d.w.z.
zij zorgt ervoor dat de Toewijding niet afdwaalt
van het doel. Vanaf het begin moet er vreugde
in de Toewijding aanwezig zijn, omdat men van
nature geen enkele aktiviteit wil opgeven die
vreugde schenkt, dus ook geen Toewijding. Verder stopt het vermogen om afstand te doen tijdelijk de Toewijding voor een noodzakelijke
rust, waarna de Toewijding opnieuw kan beginnen
om nog hoger te reiken dan tevoren.
5. Meditatie. Wezenlijk voor meditatie is. dat het
denken. deugdzaam en éénpwltig, gericht is op
het meditatie - object, zonder dat het afdwaalt.
Tsongkhapa wijdt een hele hoofdafdeling van de
LAM-RIM-CHEN - MO, getiteld" Tot stilte komen"
(ZIGNAS). aan de middelen om te begim1en met
het aankweken van goede meditatie. Men kan
spreken van het aardse en het boven-aardse
type, in de stilte - brengende en in de heldere
-visie - soort. Er zijn ook verschillen in termen van de resultaten: reiniging van het lichaam
en het denken voor degeen die tot evenwicht is
gekomen; bovendien opmerkelijke eigenschappen
gemeen met de Srávaka's, zoals de boven-normale vermogens en bevrijdingen en het volbrengen van de zeven doeleinden om de levende
wezens te dienen. De Bodhisattva die meesterschap over Meditatie bezit, geeft dit vervolgens
door aan een ander. Dit is het Geven van
Meditatie.
Er werd reeds vermeld dat het bezit van de
eerste vier Volmaaktheden (Geven, Juist Gedrag,
Geduld en Toewijding) het voor de Bodhisattva
gemakkelijk maald meesterschap in Meditatie te
verkrijgen. Bovendien worden er enige hulpmiddelen met name genoemd om als ondergrond te
dienen voor het snel en ongeforceerd bereiken
van de toestand van kalmte.
Deze zijn (uit het gedeelte hierover in de
LAM - RIM-CHEN - MO) : Een gW1stige woonplaats
(goede bereikbaarheid, een gW1stige ligging, goede bodem, goed gezelschap en goede gewoonten),
weinig begeerte, tevredenheid, afwijzen van
veelsoortige aktiviteiten zoals kopen en verkopen,
zuiverheid. van levenswandel, uitbannen van
discursief denken en begeren, enzovoort. De belangrijkste ervan zijn: zuiverheid van levenswandel, het zien van de nadelen van begeren en een
gunstige woonplaats.

48

6. Inzicht. Het wezen lijke van Inzicht is het hebben
van een overzicht over de geaardheid van een
voorwerp van onderzoek, in het bijzonder vaardigheid in de vijf wetenschappen, n.Linnerlijke
wetenschap (Boeddhisme), logica, medische wetenschap, grammatica en kW1st. Tsongkhapa
wijdt een afzonderlijk gToot gedeelte van de
LAM-RIM-CHEN-MO, getiteld 'Heldere Visie'
(LHAG MTHON) aan de middelen om zich deze
vi~le eigen te maken, in feite gaat het om de
denktrant van de Madhyamika School (DBU MA PA).
Nagàrjw1a (KLU SGRUB) zegt: "Inzicht is de wortel
van alle zichtbare en onzichtbare verdiensten".
Om beide te bereiken moet men daarom volharden
in Inzicht. Het is de grote wetenschap, de bron
van de aard der dingen (dus het heden), van het
doel (dus de toekomst) en van de bevrijding.
Daarom moet men vol toewijding vanaf het begin blijven volharden i.n Inzicht, de Grote Moeder".
Inzicht heeft drie bronnen: Inzicht uit het gehoo rde,
Inzicht uit het overpeinsde en Inzicht uit het
aangekweekte. Zo staat het in de "Vragen van
"arayana" (SRED MED KYI BUS zUS PA): "Aldus
Zonen van de Familie, komt het Inzicht tot hem die
hoort. Smetten verdwijnen bij hem die Inzicht heeft.
De Verleider (MÄRA, BOUD) verschijnt niet voor degeen die zonder smetten is".
Er zijn dus drie soorten Inzicht: het Inzicht dat het
Allerhoogste (DON DAM) begrijpt, dat het Conventionele (KUN ROZOB) begrijpt en het Inzicht dat begrijpt
wat nodig is voor de levende wezens. Het eerste
overpeinst op algemene wijze de betekenis van de
realiteit van zelf-loosheid door middel van direkte realisatie. Het tweede is het Inzicht dat geschoold is door de vijf wetenschappen.
Het derde kent de zondevrije weg om het direkte
en verc1erliggende doel van de levende wezens te
bereiken.

HET TOT RIJPING BRENGEN VAN
DE BEWUSTZIJNS-STROOM VAN ANDEREN
Er zijn vier manieren om alle levende wezens door overreding (BSOU BAI;II DNOS po) tot rijpheid te brengen. Zij zijn:
1 ) het Geven, dit is gelijk aan de Volmaaktheid
van het geven die reeds is besproken.
2 ) Een mooie. aangename wijze van spreken.
:1 ) Daden in overeenstemming daarmee.
4) Zich als voorbeeld te gedragen.
Door de eerste wordt de ander een goed ontvanger,
psychologisch voorbereid om naar de Wet te luisteren. Doo l' de tweede wordt geloof in hem opgewekt in de Wet, die hem onderwezen is. Door de
derde wordt hij ertoe gebracht zijn leven in te
l'ichten in overeenstemming met de Lering. Door
de vierde wordt hij ertoe gebracht zijn denkvermogen dienovereenkomstig te trainen. De eerste betreft ook materiële dingen en de laatste drie betreffen DHARMA (CHO~).
Dat benadrukt het belang van de Volmaaktheid van
het Geven, niet alleen als eerste van de Zes Volmaaktheden, maar ook als eerste daad die een
Bodhisattva te doen staat, wanneer hij een verbetering in de bewustzijnsstroom van een ander wil
bewerkstelligen. Daarom besteedt Tsongkhapa
zo'n lang gedeelte aan de Volmaaktheid van het
Geven.
Dit artikel geeft een indruk van de hoofdpW1ten
van Tsongkhapa's verhandeling over de verwezenlijking van het Bodhisattva-ideaal. Maar ik heb
slechts in het kort besproken, wat Tsongkhapa
uitgebreid en met veel details en aanhalingen
om elk pW1t stap voor stap te verduidelijken,
heeft uitgelegd.
DR. ALEX WAYMAN
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AVALOKITESVARA
Tibetaans: »spyan -ras_gzigs cc als »universele redder"

Wanneer wij een eniJ{szins vollediJ{ beeld wi IIcn
zien te krijgen van een J{odsdiensthistoriseh zo komplekse
figuur als die van Avalokite.'~vara, is het noodzakelijk zoveel mOJ{elijk invloeden en elementen te onderscheiden die
hebben geleid tot de vormen van Avalokite~vara zoals we
die kennen in hel huicli!-\"e Mahäyäna lluddhisme.
Hierbij zullen wij ons in eerste instantie een aantal beperkingen moelen opleggen. In dil arlikel zullen wij ons
konsentreren op de in Tibet meest vereerde vorm van
bodhisallva, namelijk die van de 'universele redder' (Tib.
'Cro - ba kun - sgrol ), die ikonOJ{rafisch vorm heeft gekregen als een in meditatie zittende gestalle met vier armen,
in vorstelijke tooi, wil van kleur, mel in zijn beide achlerste handen een lotus (links) en een rozenkrans (rechts),
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terwij I hij zijn beide voorste handen J{eVOUWen heeft in de
zg. namaskära - mudrä (zie de atl,eelding hierboven j. lJeze
vorm van IJodhisallva inkarneert zich in de wereld om zijn
gelofte alle wezens te redden na te komen.
Wij zullen voorbij gaan aan andere belan[';rijke ikono[';rafisehe vormen van Avalokilesvara (in de bijJ{evoeJ{de I,ibliogTafie is wel

lileratuur hierover opgenomen). Aan zijn

relatie met Tárá en aan het systeem van de families
(Sansk rit: kula) zullen wij slechts terloops aandacht kunnen
schenken. In het eerste deel van dit artikel wordt een beknopt [';odsdiensthistorisch overzicht J{eJ{even van de ontwikkeling van de verering van de bodhisattva en in het tweede
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In de grotten van Näsik, die dateren uit de eerste
eeuwen na Chr. en tot de oudste overgebleven centra van
de vroege buddhistische gemeente gerekend kunnen worden,
en die liggen aan de Indische kust ten ·Noord-Oosten van
Bombay, vinden wij een van de oorsprongspunten van de
kultus van de bodhisattva. Daar treffen wij een beeld aan
van de predikende Buddha Säkyamuni, die aan weerszijden
geflankeerd wordt door twee wachter-figuren, die een lotus
in de linkerhand dragen (Sanskrit: padmapäni), terwijl zij
de rechterhand opgeheven hebben in de abháyamudrä, de
handhouding die "vrees niet" uitdrukt.

Daarnaast wordt dit woord gebruikt wanneer gesproken
wordt over het feit dat hij, vanuit de Tu!?ita-hemel, waar
hij verblijft v6ór zijn geboorte, zijn blik richt op de lijdende wereld en het besluit neemt daarin af te dalen.
Deze associatie wijst in de richting van het essentiële kenmerk van de bodhisattva Avalokitesvara, namelijk zijn reddende werk in deze wereld, dat hij vanuit zijn medelijden
heeft ondernomen om de wezens tot verlossing te leiden.
Wat dit betreft kunnen wij Avalokitesvara beschouwen als
de hypostase van de medelijden?e blik van de Buddha.

In de Indische religieuze wereld was de lotus reeds van
ouds bij uitstek het symbool van de goden en wij zien dat
deze I lotus - dragers' door hun relatie met de godenwereld
en met de predikende Buddha een belangrijke plaats gaan
innemen in het latere Indische Buddhisme. Wanneer wij
naast het kunsthistorisch materiaal de teksten plaatsen,
vinden wij in de vroegste ons bekende tekst waarin Avalokite§vara genoemd wordt, de Manju§rîmOlakalpa (daterend
uit de 8 e eeuw, maar met veel delen van vroegere perioden), dat de bodhisattva rechts van de predikende Buddha
Säkyamuni wordt geplaatst als representant van de goden.
Links van de Buddha vinden wij dan de bodhisattva Vaj rapäl)i, als representant van de vidyädharas, de 'dragers van
de spreuken', een klasse van demonische wezens die zich
met bovennatuurlijke krachten bezighouden. Onder de Buddha
Säkyamuni wordt dan de bodhisattva Maiiju~ri afgebeeld, die
als de verpersoonlijking kan worden beschouwd van de wijsheid, 'in het bijzonder van de wijsheid van het door de
Buddha gepredikte woord. Deze beschrijving vormt dan het
vroegste voorbeeld van de triade, de later vooral in Tibet
zo populair geworden groep van de 'beschermers van de
families' (Tib. rigs-gsum dgon-po; Sanskrit: kulapäla), de
beschermers van de fami lies van de Buddhas (Säkyamuni;
later de bodhisattva Maffju~rî), van de familie van de lotus
( padma-kula; de bodhisattva Avalokite§vara) en van de familie van de vajra (de bodhisattva Vajrapä!!i). Later zien
wij dat Avalokite§vara de centrale positie in deze triade
overneemt van de Buddha Säkyamuni, die dan vervangen
wordt door Manjusrî.

In de ontwikkeling van het oudere Buddhisme naar
het Indische Mahäyäna is een heel belangrijke rol gespeeld
door de grootste groep van haar volgelingen, de leken en
gewone monniken. Het feit dat er op systematische en
methodische wijze een verlossingsweg geboden werd, die
men zelf moest gaan, zonder direkte of indirekte steun of
hulp van hogere wezens, was voor velen, staande in de
Indische religieuze wereld met haar uitgebreide pantheon,
moeilijk te aksepteren. Dit had tot gevolg dat men hindu.istische goden onder een buddhistische naam en met een
buddhistisch laagje erover vereerde, met name vormen
van de uiterst populaire god Siva en van de godin Devi,
in haar verschillende verschijningen, waarvan de goedgunstige, die van Pärvatî en Lak!?mi, het binnen het Buddhisme als Tärä won van de afschrikwekkende aspekten van
Kälî (Tib. Lha-mo). Deze ontwikkelingen hebben hun hoogtepunt bereikt in het Nepalese Buddhisme waarin wij sterk
synkretische trekken vinden.

In eerste instantie vinden wij dus twee associaties van
Avalokite§vara: ten eerste via de lotus met de goden,
waardoor ook een neiging aanwezig is tot samensmelting
met vergelijkbare godenfiguren. Dit laatste gaat gebeuren
voornamelijk met vormen van de zeer veelvuldig vereerde
god Siva-Lokesvara. Hierop zullen wij later terugkomen.
En de tweede associatie, die ons veel duidelijk maakt over
het karakter van de bodhisattva, is die met de predikende
Buddha. Zoals de meeste bodhisattvas (bijvoorbeeld Ratnapäl)i, 'die een juweel in de hand draagt', Mahästhämapräpta,
'hij die grote kracht bereikt heeft '. Manjusri, 'wiens glans
lieflijk is' e.a.) kunnen wij ook Avalokitesvara (' de heer
die zijn blik naar beneden richt') beschouwen als een personifikatie van een epitheton van de Buddha, dat weer verwijst naar een eigenschap van de Buddha of naar een be- .
lang rijk moment uit zijn leven.
Reeds in de Päli literatuur vinden wij passages waarin
beschreven is dat de Buddha, voordat hij begint met zijn
prediking, ingaat in een meditatie, die gericht is op het'
medelijden (Sanskrit: karUJ!il.). Na het beëindigen van deze
meditatie richt hij dan zijn beschouwende blik op de wereld.
Het commentaar .oP de Digha Nikäya zegt: 'ontwaakt uit de
meditatie van het grote medelijden, beschouwde hij de wereld ... ' (mahäkarUl)lisamäpattito vûHhäya lokaI)1 volokento.)
Dit beschouwen van de wereld sluit direkt aan op de meditatie van het medelijden en' heeft tot doel door middel van
de daarop volgende prediking of aanwezigheid de wezens zo
gericht mogelijk te kunnen helpen op hun weg tot de verlossing. De term voloketi (Sanskrit: avalokayati) treffen
wij, op een zelfde wijze gebruikt, ook weer aàn in bijvoorbeeld de MaiijusrimOlakalpa, waar het ook voorkomt wanneer de Buddha met zijn onderricht denkt te beginnen.

Daarnaast zien wij dat er een personifikatie plaatsvindt van
epitheta van de Buddha, van de belangrijkste momenten uit
zijn leven en dat deze beide ontwikkelingen zich samenvoegen wanneer men een verbinding legt tussen deze epitheta
en de oorspronkelijk hinduïstische, maar nu ook door buddhisten vereerde, goden.
Bij Avalokitesvara leidt dat tot assimilatie met vormen van
de god Siva-Lokesvara; mede vanwege het feit dat Avalokitesvara reeds een logische relatie had met de goden (hij is
immers 'lotusdrager ') verliep dit proces gemakkelijk.
Het is dit aspekt van hem, dat van 'Heer van de wereld'
(Lokesvara), dat zich voornamelijk manifesteert in de in
Tibet populaire vorm van de I universele redder', die zich
indirekt in de Dalai Lama's inkarneert, maar zich in de
loop van de ontwikkeling van deze wereld vele malen reeds
geiilka,rneerd heeft in alle mogelijke gedaanten om zijn
reddende werk te verrichten.
Naast Avalokitesvara werden ook andere figuren populair
mede door invloed van deze tendens tot assimilatie met
populaire hinduistische goden, met name Manjusri en Tärä.
Tärl1 (Tib. sGrol-ma) kreeg als' redster' een bijna even
grote verering als Avalokitesvara. Beiden hebben ook gelijke ikonografische vormen gekregen als 'lotusdragers ' ,
als lOOO-armig en lOOO-ogig; ze worden tevens beschouwd
als de oer - ouders van het tibetaanse volk. Ook komen ze
voor als partners, waarbij TlI.rä optreedt als prajîHI. van
Avalokitesvara. Deze vrouwelijke partner is het eigenlijk
die wordt aangeroepen in de aan Avalokitesvara gewijde en
in Tibet uiterst populaire spreuk' OI)1 mal)ipadme hOI)1',
'0 Gij van de juwelen lotus " waarbij de naam een vrouwelijke vorm heeft, omdat zulke spreuken (Sanskrit: vidyll. )
het vrouwelijke aspekt van de godheid representeren, in
dit geval van Avalokitesvara.
Deze zes-syllabige spreuk speelt een essentiële rol in de
verering van de bodhisattva. Oorspronkelijk kende men in
Tibet zelfs een aparte sekte, de ma-I)i-pa, van hen die de
spreuk reciteerden vanwege een speciale initiatie. Op deze
zes heilige syllaben zijn in latere tijd vele mystieke en
filosofische spekulaties gebaseerd.

51

In zijn vorm van 'universele redder' geeft Avalokitesvara
uitdruJ<king aan zijn gelofte tot redding van alle wezens uit
de sa !]1sä ra , de kringloop van wedergeboorten. Het is het
allesoverheersende 'grote medelijden' (mahäkarul)ä) waarvan hij de specifieke drager en de verpersoonlijking is.
Zijn gelofte altijd in dc wereld aanwezig te zullen zijn om
zijn verlossende werk te verrichten, heeft aanleiding gegeven tot een uitgebreide verhaal-literatuur, waarin zijn vele
inkarnaties zijn beschre\'en en zijn daden daarin verheerlijkt. Daarbij is het zelfs zo ver gegaan dat reeds bestaande verhalen "an de vroegere levens van de I3uddha SäkyamlUli, de Jätakas, herschreven werden met als hoofdfiguur
de bodhisattva.
Avalokitesvara - Lokesvara heeft van de Buddha van dc
huidige wereldperiode. de I3uddha Amitäbha. als wiens
emanatie hij wordt beschouwd. de opdracht gekregen te
heersen gedurende deze periode. Daarom heeft hij trekken
gekregen van de vorst. de in de Indische voorstellingswereld bekende 'wereldheerser ' (cakravartin). Hij wordt
in verband daarmee afgebeeld in vorstelijke tooi, als kumära. de prins met de 'goddelijke' leeftijd van zestien
jaar. Vanuit zijn paleis, de Potala (het paleis van de Dalai
Lama's is naar dit mythische oord van Avalokitesvara genoemd). bestiert hij het wereldgebeuren, grijpt daarin in
als dat nodig is, en voert zijn vereerders en adepten tot
het hoogste inzicht en de gelukzaligheid van het paradijs,
SuI<hävatt. van zijn geestelijke \'ader Amitäbha.
Zijn verering heeft sterke Indische trekken: de bhakti. de
liefdevolle overgave. speelt daarbij een dominerende rol.
Daarnaast vinden wij de diverse initiaties waarbij de adept
door de realisatie van de uiteindelijke eenheid van mikroen makro-kosmos, gebracht wordt tot identifikatie met de
essentie van de bodhisattva. de hoogste perfektie. het hoogste inzicht, en het hoogste medelijden.

Fragmenten uit
de AmWîyur - dhyäna - sQtra. (1)
(181 ff. ) " ... mediteer over de bodhisattva Avalokitesvara,
wiens hoogte 800.000 niyutas van yojanas bedraagt, de kleur
van wiens lichaam purper-goud is, om wiens hoofd een tulband is, waarachter een halo. De omtrek van zijn gelaat is
100.000 yojanas. In die halo zijn 500 Buddhas ... ieder
omringd door 500 bodhisattvas, die weer omringd zijn door
ontelbare goden.
Binnen de cirkel van licht dat uit zijn gehele lichaam voortkomt, verschijnen verlicht de verschillende vormen en kenmerken van alle wezens die leven in de vijf existentievormen.
Bovenop zijn hoofd is een hemelse kroon van juwelen gelijk
die (van de god Indra), in welke kroon een getransformeerde (?) Buddha staat van 25 yojanas hoog.
Het gelaat van de bodhisattva Avalokitesvara is gelijk
Jämbunäda goud van' kleur. Het zachte haar (krulletje) tussen de wenkbrauwen heeft de kleur van zeven juwelen ...
Hij draagt een krans bestaande uit 8000 stralen, waarin een
toestand van perfekte schoonheid is gereflekteerd. De palm
van zijn hand heeft de gemengde kleur van 500 lotusbloemen.
Met deze ... handen trekt hij alle wezens (tot zich) en
omhelst hen."
"Hij die mediteert over de bodhisattva Avalokitesvara moet eerst mediteren over de tulband van zijn,
hoofd, dan over zijn hemelse kroon. Alle andere kenmerken
moeten ook in de meditatie worden opgenomen in hun volgorde, en ze moeten helder en duidelijk worden zoals men
de palm van zijn eigen hand waarneemt. "
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dan moet je je voorstellen dat je geboren wordt
in de Wereld van het Hoogste Gelul< in het Westen (d.i. het
paradijs SuI<hävatî), en dat je in meditatie-houding gezeten
bent op een lotusbloem aldaar. Stel je dan voor dat de
bloem zich om je gesloten heeft en zich daarna opent. Als
de bloem zich op deze wijze geopend heeft, zullen stralen
met 500 kleuren over je lichaam schijnen, je ogen zullen
geopend worden, zodat je de Buddhas en bodhisattvas die
hèt hele luchtruim vullen, kunt zien. Je zult de geluiden
van water en bomen horen, het gezang van vogels en de
stemmen van vele Buddhas die de hoogste leer prediken ... "

Fragmenten uit
de SaddharmapUl).çiarîka - sQtra. (2)
Het aanroepen van de naam van Avalokitesvara is voldoende om alle wensen vervuld te krijgen:
(p. 443)" Hij ... die, een aantal ... Buddhas vereert gelijk
aan twee en zestig maal het zand van de rivier de Ganges
en hun namen in ere houdt, en hij die de bodhisattva
Avalokile~vara vercert cn zijn naam in ere houdt, die beiden bezitten een gelijke hoeveelheid verdienste, die niet
gemakkelijk vernietigd kan worden zelfs gedurende 100.000
nayutas van kotis van wereldperioden. Zo onmetelijk is de
verdienste van het in ere houden (nI. door middel van recitatie) van de naam van de bodhisattva Avalokite~vara."
Avalokitesvara predikt de leer in de vorm waarin hij door
zijn toehoorders het best wordt geaksepteerd:
(p. 444-5) "In sommige werelden ... predikt de bodhisattva
... de leer aan de wezens in de vorm van een Buddha, in
andere doet hij dat in de vorm van een bodhisattva ... , in
andere in de vorm van een leerling, in anderen in die van
Brahmä of Indra. " Aan hen die door een yakl?a bekeerd
moeten worden, predikt hij de leer in de vorm van een
yakl?a; aan hen die door ISvara (d.i. de 'Heer', de persoonlijke godheid) bekeerd moeten worden, '" als Isvara;
aan hen die door Mahesvara (d.i. Siva) bekeerd moeten
worden ... als Mahesvara ... "
Het resultaat van de verering van de bodhisattva, al denkt
men slechts één keer aan zijn naam, is redding van alle
mogelijke ongeluk:
(448 vs.4) "Het zonder ophouden naar hem luisieren, hem
zien en aan hem denken, vernietigt ... alle ongeluk, het bestaan in de werelden en het verdriet van de levende wezens.
(448 vs. 5) Als iemand met slechte geest een ander laat
vallen in een massa vuur om hem te doden, moet hij (d.i.
het slachtoffer) denken aan Avalokitesvara, en het vuur zal
doven alsof er water op is geworpen.
(453 vs. 25) Denk. denk zonder ophouden aan Avalokitesvara,
het reine wezen; in de dood. in ongeluk, in tegenslag. Hij
is de beschermer, de redder. de toevlucht."

Fragment uit
de "Meditatie over de universele redder"
(Tib. Thugs-rje chen-po gro-ba kunsgrol-gyi bla-ma'i rnal-'byor brgyud'debs). (3)
.
"0 Avalokitesvara, van groot medelijden, wiens vorm

wit is en stralen van licht voortbrengt, gij zijt onberoerd
door de fout van enige imperfektie, U hebt één gelaat dat
een glimlachend uiterlijk toont, want u bent vervuld van liefde
voor alle levende wezens, Uw beide ogen kijken naar beneden met een rustige blik, want u voelt een gelijk medelijden voor allen. Twee I'an uw handen zijn, de palmen tegen elkaar, voor uw hart geplaatst, want dit duidt cic eenheid aan van Wijsheid en Middel. l:w andere rechterhand
heeft de rozenkrans vast en dit is een teken dat u de wezens trekt uit het bestaan in cle samsitra. L'w andere linkerhand houdt een lotus vast, als teken dat u werkt voor de
levende wezens maar toch vrij bent van enige gehechtheid.
U bent gesierd met juwelen sieraden, als teken dat u, hoewel rein, geen afstand hebt gedaan van aangename dingen.
U zendt stralen licht uil in de vijf kleuren. als teken dat
u het kwaad van de zes sferen van bestaan verwijdert. Als
hoofd-tooi heeft u een perfekte I3uddha (namelijk de I3uddha
Amititbha) ten teken van uw geboorte in de lotus-familie.
U hebt de zes Buddhas als uw emanaties. als teken dat u
de deuren tot de zes existentie-vormen ges loten hebt. l:
hebt vier godinnen als poortwachters, als teken dat u de
vier soorten van aktiviteit beoefent. \'erering aan /nalokitesva ra, en lof I "

Fragment uit
de "Dekreten van ministers"
(Tib. Blon-po-bka'i-thail-yig). (4)
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Dr. Ria Kloppenborg.

(5)
" Edele Heer Avalokitesvara, schatkamer van medelijden!
Moge u en uw hele entourage zo goed zijn naar ons te
luisteren!
Red ons, smeken wij u, van de oceaan van het bestaan, tesamen met alle wezens, die ons na zijn als ouders'
Plant snel in ons, smeken wij u, het zaad van de verlichting!
Was snel met het water van het medelijden de besmettingen
weg die van begin-loze tijden af zijn opgestapeld!
Strek uw hand uit in medelijden, vragen wij u, en leid alle
wezens naar het land van de gezegenden!"

Mevrouw R.Kloppenborg is op 4 juli 1974 in Utrecht gepromoveerd op de Thesis "Avalokitesvara. "
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VERGELIJKEND_HISTORISCHE AFDELING
Hierin vindt de belangstellende lezer verzameld:

* Enige gegevens betreffende de Tibetologie en vroegere beoefenaars.
* Nadere gegevens betreffende de vaak aangehaalde correspondentie van
de

11

Meesters" .

* Gegevens

betreffende de 11 erkenning 11 van de esoterische school van
H.P.B. door tibetaanse religieuze autoriteiten.

* Enige

andere gegevens die een en ander toelichten.

TIB TOLOGIE
Kennis van

Tibet

Sinds het begin van de negentiende eeuw is de kennis van land, volk, bewoners en godsdienst van Tibet tot Europa doorgedrongen. Dit geschiedde
via twee wegen, de noordelijke, via Siberië - Rusland, en de zuidelijke, via
Brits Indië.
Rusland had via de boeddhistische bevolking in zuid-oost Rusland
(benedenloop van de Wolga) en in midden - Azië kontakten met Tibet. Deze
boeddhisten erkenden immers in de verschillende tibetaanse autoriteiten
hun geestelijke leidslieden. Via de mongolen, die voor een deel op russisch gebied leefden, kwam men in kontakt me.t de centra, waar zij afhankelijk van waren. Hierdoor kwamen er mogelijkheden om aan universiteiten zich in de kennis van deze talen te bekwamen.
Mongolië was vanuit Tibet tot het boeddhisme bekeerd: in Oelan Bator, de hoofdstad van de volksrepubliek Buiten - Mongolië, is de grootste
bibliotheek met tibetaanse boeken en handschriften buiten Tibet. Aan het
Kölüg - meer lag een beroemd klooster, in het mongools Tandangdarjaling
geheten: dit was de bron voor de kennis van het boeddhisme zoals die
via de universiteit te St. Petersburg (en later door de andere universiteiten) in Rusland verbreid werd.

ISAAK

JACOB SCHMIDT

Eén \'an de grolllileggcl's in Rusland van deze tak
\'an wetenschap was Isaak Jacob SCIIMIDT (177U - 184G).
Dit zou voor onze nederlandse lezer van weinig belang
zijn te weten. ware hel niet dal deze Schmidt van geboorte een amsterdammer was. Ka de woelingen van 179:'
werd de mogelijkheid in ons lnnd cnrrière le maken steeds
kleiner. Zo \'erlrok hij in 17DH naar Ruslancl, en was aanvankelijk werkzaam in een handelshuis. Drie jaar lang
bracht hij door bij de Kalmukken . loen nomaden ten noorden van de Kaukasus. In die lijd leerde hi,i hun taal, godsdienst en g·ewoonten. en ri,iple hel plan een \\'etenschappelijke canière le beginnen. Hij. \'estigcle zich le l\Ioskou;
raakte daar bij de brand in 11:112 al zijn papieren kwijl.

Weer te St. Pelel'sbul'g valle hij zijn vroegere werkzaamheden op, en wel'cl daarnaast penningmeester \'an het
Bijbelgenootschap. door tsaar .-\ lexander geprotegeerd. In
opdracht van deze instelling maakte hij vertalingen van
het !\ieuwe Testament in het mongools en kalmuks -beide
verschenen in 1 ~27. \' erclere wetenschappelijke publicaties
o. a. een vergelijking tussen het boeddhisme en cle
gnostiek gaven hem de mogelijkheid tot werkzaamheden
op de Keizerlijke Akademie. waa r hi,i verbonden was aan
de afdeling' Oosterse letterkunde en -geschiedenis. Vanaf
1829 tot I84G verschenen van zijn hand verscheidene werken, o. a. een tibetaanse gramm'atica en -woordenboek,
en een overzicht van de Kan-jul'. Kiet alleen in het russisch, maar ook in het duits verschenen er werken van
zijn hand; in de grote" Bibliography on Buddhism" van
Shinso Hanayama, Tokyo 1961. treft men er negentien aan.
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De andere route, waarlangs de kennis van Tibet ons bereikte, loopt via
(het vroegere) Brits-Indië. Het is voor een groot deel aan de werkzaamheden van een hongaar, A. Csoma de Körös, te danken, dat deze weg
is opengelegd. Hij dacht, dat hij naar het oorspronkelijke vaderland en
de bakermat van zijn magyaarse volk gekomen was, maar vond een
nieuw veld: Tibet en de tibetaanse taal- en letterkunde.
Wij plaatsen hier een uitvoerige biografie, omdat WIJ graag een
groep boeddhistische geleerden, levende achter het 11 ijzeren gordijn", aan
het woord willen laten komen.

ALEXANDER CSOMA DE KÖRÖS
de

Hongaarse Bodhisattva'"

door Dr. Ernest Hetényi * 2

1 )

)

Alexander Csoma de Körös werd geboren op 4 April
1784 in Körös, een dorpje in Háromszék, in Transsylvanil:!
(toen deel van Hongarije j. De Csomafamilie was arm. De
jonge Alexander kon pas op 15jarige leeftijd naar de middelbare school. En dit was alleen mogelijk omdal de academie te l\agyenyed, die hij bezocht, elk jaar enkele arme
jongens kosteloos aannam. deze konden dan hlUl heel bescheiden kostgeld verdienen door iJl hun vrije tijd te werken.
De fantasie van. de Hongaren werd in het begin van
de vorige eeuw gewekt door een oude overle"ering: n. l.
dat een deel van hun voorouders in Azië bleven en dat hun
nakomelingen daar nog woonden. Grote uitgestrektheden van
de onmelelijke gebieden van Azië waren toen volkomen onbekend en men meende, dat daar in een of ander afgelegen
en niet geëxploreerd gebied van Centraal Azië werkelijk nog
een tak van hel hongaarse volk leefde. Deze mogelijkheid
hoeide zozeer de verbeelding van de studenten te J:\agyenyed
dat Alexander Csoma· de Körös en twee jonge medestudenten een eed aflegden naar Azië te gaan op zoek naar de
Hongaren. Csoma was tenslotte de enige, die zijn gelofte
na kon komen, hij besloot zijn leven te wijden aan Oostel"Se
studil:!n als voorbereiding van zijn nasporingen.
Een bezoldiging door een Engels Protestantse Missie maakte het mogelijk voor Csoma om de Universiteit te Göttingen
in Duitsland te volgen. Csoma kon kosteloos op de Uni versiteit blijven. hij was zodoende in slaat om zijn gehele tijd
te wijden aan het volgen van zijn studies, waaraan hij heel
hard werkte. Hij werkte onder de beste professoren in
Oosterse talen en zijn studies versterkten nog meer zijn
jeugddroom over het gaan naar onbekende gebieden van
Azië.
Hij keerde in de herfst van 1818 terug naar l'\agyenyed.
Een leraars baan werd hem aangeboden, maar Csoma liet
zich niet verleiden door de veiligheid var. een rustig leven.
Hij ging daarentegen naar Zuid Hongarije en Kroatië om
slavische talen te bestuderen aangezien het zijn bedoeling
was om Centraal Azië te bereiken via Rusland. !lij keerde
toen terug naar Nagyenyed om zich klaar te maken voor
de grote reis.
Een raadslid bood hem een bescheiden bedrag om hem
voort le helpen op zijn reis. Met 200 110rins in zijn zakken
- alles wat Csoma aan geld bezat - zei hij zijn v riend en
professor. Dl'. Hegedills. vaarwel, laal in de herfst van ISI!).
en zo begon hij alleen zijn lang'e reis, te voet mel een stok
in de hand en een rugzak op de rug. Eigenlijk had hij moeten dienen in het leger en daarom durfde hij g-een paspoorl
aan te vragen. Hij zag in plaats daarvan kans de Roemeense grens over te steken met een tijdelijk eerli/ïcaal zoals
door kooplieden gebruikl werd om naar Moldavië te rcizen.
Vel"der reizend naar Griekenland ging hij aan boord van
een koopvaardijscheepje op weg naar Egyple, vandaar naar
Aleppo in l\oord-Syrië. Hij begon' van daaruil zijn omzwervingen in Azië. Hij voegde zich bij een kal'avaan en kwam
zo naar Motul in het tegenwoordige Irak, vandaar op een
vlot de rivier de Tigris af, bereikte hij Bagdad. flier
kleedde hij zich als een Armeniër en vel'Volgde zijn weg
naar Teheran. Hij ontmoette daar de Engelse Ambassadeur.
die hem een gift van 300 Rupees schonk. * 3)
Csoma vel'Volgde zijn tocht noord-oostwaarls naar Centraal Azië. Hij zag echter geen kans daal' le komen door
oorlogsgeruchten. hij maakte een grote omweg naar Afghanistan; zijn plan was door India en West Tibet te reizen
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om zijn einddoel: Centraal Azië, le hereiken. lIij kwam aan
de Indiase grens in contacl met twee Franse officieren. in
dienst van Ranzjil Singh, de Radja van PWljab. Zij waren
voormalige generaals van Napoleon in dienst genomen om
het leger van de Radja te hervormen en moderniseren. De
Radja wilde een definitief hall toeroepen aan de zich uitbreidende macht van de Britten in Azië. De Fransen staarden
verrast naar de vreemdsoortige wandelaar in wie zij, niettegenstaande de eigenaardige aziatische kleding, de wetenschappelijk onderlegde Europeaan herkenden. Csoma werd
een baan aangeboden, doch hij nam deze niet aan. Hij ging na
korte tijd weer op weg, zoals gewoonlijk te voet. Het was zijn
plan om door Kashmir naar de Karakorumpas te gaan. Maar
hij was slechts in staat om Leh te bereiken, hoofdstad van
Ladakh. grenzende aan de Hooglanden van Westers Tibet.
Zijn bescheiden kapitaallje was nu op en hij "ernam, dat de
reis tot in Centraal Azië zeer kostbaar was - en heel gevaarlijk. Hij moest dus terug keren in de hoop een andere
route te vinden om zijn bestemming te bereiken. Hij ging
deze keer via Kashmir. Hij ontmoette op zijn weg een
Engels onderzoeker en agent van de Britse regel"ing.1\1oorcroft genaanld. Deze ontmoeting zou een keerpwlt worden
in het leven van Alexander Csoma de Körös. l\loorcroft zag
tot zijn verbazing, dat hij in Csoma een man had ontmoet
met buitengewone mentale krachten geëvenaard door een onverschrokken wil. een man, die niet alleen moeilijke, intellectuele daden verrichtte, maar die ook bizondere fysieke
ontberingen het hoofd kon bieden. Het 131"its Indische Gouvernement had toen juist een dringende behoefte aan zo'n
man, die Tibet binnen kon gaan en de Tibetaanse taal kon
bestuderen. 1\1oorcroft bood de hulp van het Indiase Gouvernement aan als Csoma terug zou keren naar Ladakh om
Tibetaans te studeren en een grammatica en dictionaire
van de Tibetaanse laai zou samen stellen. Csoma nam het
aanbod aan. Afgezien van zijn algemene belangslelling in
oosterse talen werd hij ook aangetrokken tot het werk door
de mogelijkheid "an het vinden van verwantschap tussen
zijn Hongaarse moedertaal en de Tibetaanse laaI. Hij keerde dus terug naar Ladakh aan de grens van Westers Tibet.
En daar op een van de koudsle en hoogste. onherbeq;zaamste plaatsen in cic wereld nam hij zijn inlrek in een Tibetaanse Gompa (Tib. dGon-pa~ Lama Klooster). in Zankal'.
11 ij nam een geleerde lama aan als zijn leermeester en
begon zijn st,~die. waaraan hij zich voor de rest van zijn
leven zou wijden.
Hij werkte daal' in het lamakloosler van Zankar gedurende I ~ jaar in een koud. stenen kamertje, zonder verwa rming en verdroeg de buitengewoon koude winter. die
acht maanden "an het jaar voortduurde. Zoals een van zijn
Engelse bewondel"aars eens opmerkte: Csoma leefde en
werkte "onder omstandigheden, die ieder ander tol wanhoop
zou hehben gebracht ... Csoma kon gedurende deze periode
bijna 40. non Tibetaanse woorden bijeenbrengen. En hij was
dLIS de eerste, die doordrong in de Tibetaanse taal en zijn
literatuur en hi,j deed zodoende een ontdekking, die van het
uiterste belang is voor de wetenschappelijke wereld. Hij
ontving voor dit alles slechts 50 rupees. zelfs "oor die dagen niet eens een bescheiden som. Hij moest hiervan zijn
leraar betalcn en eveneens zichzelf onderhouden en kon
slechts met moeite rondkomen. Maal" deze toelage. hoe
klein die ook was. heeft onschatbare resultaten opgebracht'
HIj kwam loen in de herfst van 1824 aan de Brits
Indische grenzen van Sabathu. De Engelse bevelhebber daar
wantrouwde Csoma en liet hem arresteren als spiol1. Deze
belediging vergat de zwijgzame, maar waardige Hongaar
nimmer. Kapitein Kennedy, de Engelse bevelhebber. zag al
spoedig zijn vergissing in en werd later een vriend en
voelde een grote eerbied voor de Hongaarse geleerde.
Csoma moest echter eerst de situatie ophelderen en hij

schreef naar het Britse Gouvernement en gaf een gedetailleerd rapport over zijn vorderingen. Hij ontving opnieuw een bescheiden toelage en kon zijn werk en studies
weer opnemen.
Hij keerde terug naar Zankar, de geboorteplaats van zijn
lama-leraar en woonde daar tussen 1825 en 182G: 1"001' een
korte lijd verbleef hij in Phuktal. I\'Iaar nu begonnen de
Tibetanen argwaan te krijgen en zij dachten dat hij een
Engelse spion was. Zijn Tibetaanse leraar durfde niet langer de lessen voort te zetten en dus keerde Csoma terug
naar Sabathu zonder zijn taak te hebben \·olbrachl. In
Sabathu wachtte hem een nieuwe en ol1l'erwachte slag. liet
Brits Indische Gouvernement trok zijn kleine toelage in en
was niet langer geïnteresseerd in zijn plan. Zij hadden in
die tussentijd de manuscripten ontdekt van een Tibetaanse
grammatica en dictionaire, die achter gelaten waren door
een Duitse zendeling. De Engelsen kwamen er echter a I
gauw achter, dat het werk van de Duitse zendeling, dat zij
"ontdekten", veel minder waardevol was dan zij oorspronkeli.ik hadden vermoed. Zij waren andermaal verplicht zich
tot de Hongaarse zwerver te wenden, die zij kort tevoren
zijn congé hadden gegeven.
Csoma besloot deze keer zich te vestigen te Kanam in het
Brits Indische gebied dichtbij de Tibetaanse grens. Zijn
lama-meester stemde toe hem daarheen te volgen en gedurende de volgende drie jaren hervatte hij zijn onderzoek
tot dat het grote werk tenslotte was beëindigd.
Het Aziatische Genootschap van Bengalen nodigde
hem uit in Calcutta om zijn werken klaar te maken voor
de drukkerij. In die broeiend hete stad in de Gangesvlakte
woonde hij precies zoals hij had gedaan in de koude en
afgezonderde uitgestrektheden van het klooster te Zankar;
hij leefde hocfdzakelijk op een d iëet van geboterde en gezouten Tibetaanse thee en hij \·erliet slechts zelden zijn
cel. Zijn \\·erk. de eerste geautoriseerde Tibetaanse grammatica en Tibetaans - Engelse èictionaire. werd gepubliceerd in 1834. * 4) De gehele wetenschappelijke wereld erkende zijn belangrijke bijdrage aan de wereld der geleerden. lenige wetenschappelijke instelling koos hem tot lid.
Hij reisde naar l'oord India in 183G om plaatselijke
dialecten te bestuderen en hij nam het volgend jaar de betrekking aan van bibliothecaris aan het Aziatisch Genootschap \·an Bengalen. 1\Iaar de oude wens om de onbekende
stl'eken \·an Centraal Azië te bereiken dook weel' in hem
op en in 1842 ging hij opnieuw op weg. Hij was echter 58
jaar oud en 20 jaren waren voorbij gegaan sinds hij naar
India was gekomen.
Hij zettz door met jeug·dig enthousiasme in de hoop Centraal Azië te bereiken dwars door Groter Tibet gaande.
Doch hel was zijn lot om niet verder te gaan dan Darjee·ling, een Engelse plaals in de bergen dichtbij de Tibetaanse
grens. Hij liep name1i.ik op zijn \\'eg. die de moerassen
kruiste, malaria op. Dr. Campbell, de Brilse medische officier te Darjeeling. die hem behandelde. kon de koortsi::;e
mompelingen van de ijlende man niet begri.ipen. Alexander
Csoma cle Körös kon. na een le\·enslang" zoeken. het onbekende land van 7.ijn dromen slechts in zijn \·erbeelding bereiken. Zijn lichaam vond eindelijk rusl in Darjeeling-. liet
Aziatisch Genootschap te Bengalen richlte een monument
op zijn graf op. Een Hongaarse gedenksteen werd erop !~e
plaalsl in hel begin van deze eeuw. De woonlen van de
Hongaa rse G raaf Steven Széskenyi lol de Ilongaarse Al,ademie van Wetenschappen. die hij uitte bij hel vernemen van
Csoma's dood. werden op de steen g·egraveenl:
"Een arme. eenzame IJongaar. zonder applaus of
gelcl, geihspireerd door enthousiasme. zoehl hel Hongaarse
'10eclerland. maar tenslotte stortte hij in onder de lasl."
In Japan in 1 933 werd verkondigd. dal Alexander
Csoma de Körös een Bodhisallva (Boeddhislisch Heilige)
was:
"Hij was Dat, die het ·hart van het Westen opende voor de
leringen van de Boeddha - dal was de reden.
Zijn standbeeld. dat hem voorstelt als een Bodhisattva
- een werk van de Hongaarse heeldhouwer Céza Czorbavond een plaats in de nis van de Tokyo-lloeddhislische
Universiteit.

NOTEl'

1) Zijn naam in Hongaars: Körsi Csoma Sándor;
In Tibetaans Phyi-glin-gi-grwa-pa = de uit-

heemse leerling; in Japan Imovm as: Csoma
Bosatsu = Csoma, de Bodhisattva; in Vietnam:
Bo-tatCsoma = the Bodhisattva Csoma.
Naar hem genoemd is: Het Internationaal Instituut voor Buddhology (Budapest), gevestigd in 1956 door de Arya-Maitreya-M3.I!çlala,
evenals het Vietnamese Instituut van Buddhology (Vlmgtán) dat werkt sedert 1969 onder de
leiding van Dr. Amirudclha, Upaeárya AryaMaitreya- M 3.I!çlala.
2)

Leider van de Hongaarse Boeddhistische Zending; Upacarya Ajna.
Plaatsvervangend Hoofd van de A rya-Maitreya-Ma~c:Jala
voor Hongarije en Oost-Europa; Directeur
van de "A lexander Csoma de Körös Internationaal Instituut voor Budclhology (Budapest)
Muzeum Utca 5, Buclapest VIlT.

3) In 1969, in Teheran, werd een gedenksteen

geplaatst door het Oost-Europese Centrum
voor de Arya-Maitreya-Ma~çlalaaan de muur
van het Brits Instituut voor Perzische Studieën. De Engelse tekst luidt als volgt:
Alexander Csoma de Körös, leraar in Tibetology, in het genot van de steun van de Brilse Gemeenschap, woonde in Teheran van 14
Cktober 1620 tot 1 maart 1821.
Ter nagedachtenis van de Hongaarse Bodhisattva werd deze gedenksteen opgericht in
het jaar 1969 door het Oost- Europese Centrum van de Arya-Maitreya-MaJ!ç1ala.
4) Zijn twee Tibetaanse meesters waren:
Sans-rgyas Phun-chogs en Kun-dga'-chos-logs.
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MANEN

Er dient hier ook nog de naam van een nederlander
te wOI'den genoemd, die zich voor de tibetologie verdienstelijk heeft gemaakt en het grootste deel van zijn leven in
Brits Indië heeft geleefd. Ik doel hier op Johan van Manen
(Nijmegen 1877-CaIcutta 1(43). Een deel van zijn boekerij
en verzameling is te vinden in de afdeling die zijn naam
draagt van het Indologisch Instituut van de Universiteit te
Leiden.
Zijn belangstelling in de theosofjsche gedachtenwereld bracht
hem in 1908 in het hoofdkwartier van de Theosophical
Society te Adyar, nadat hij al enige jaren zijn werkkracht
gewijd had aan de werkzaamheden van rie nederlandse afdeling. Te Adyar werd hij aan het hoofd geplaatst van de
westerse afdeling van de bibliotheek aldaar. Vanaf dat jaar
verschijnen er geregeld publicaties van zijn hand over
indiase, chinese en tibetaanse religieuze onderwerpen in de
" Theosophist ", het te Adyar verschijnende orgaan van de
Theosophical Society. Hierin legt hij een kritische geest aan
de dag. Vlak voor de eerste wereldoorlog volgde hij mevr.
Besant, toentertijd voorzitster van de theosophical Society
in haar politieke strijd voor onafuankelijkheid van India:
hij werd in 1917 om deze redenen door het britse
goevernement gei'nterneerd.
In diezelfde tijd wendde hij zich van de heersende
opvattingen in de theosofische wereld af, en zocht, evenals
mevr. Blavatsky dat gedaan had, direct contact met tibetaanse boeddhisten. Waarschijnlijk met hulp van zijn vriend
Sir John \Voodroffe, beter bekend onder zijn pseudoniem
Arthul' Avalon als schrijver over hindoeïstisch en boeddhistisch tantrisme, werd hij in 1918 secretaris van de
"Asiatic Society of Bengal " te Calcutta. In de jaren daaropvolgende heeft hij gepoogd tibetaanse drukken en manuscripten te verzamelen: hij wilde een bibliografie van
Tibet publiceren, waarbij hij tegenslagen van verschillende
aard te verduren kreeg.
In het jaar 1926 uitte hij op een vergadering van
het Bhandarkar Oriental Research Institute de volgende
woorden naar aanleiding van een vraag over de oorzaken
van het verval van het boeddhisme in India. Van Manen zet

Als historische bijzonderheid volgt hier nog het weinige.
dat bekend is van een nederlander, die in de achttiende
eeuw in Tibet en Azië heeft rondgereisd.

Hoe lang hij in China is gebleven is onbekend; in 1737 is
hi.i weer terug in Tibet. Hij is in 1745 te Batavia gestorven. In zijn testament had hij bepaald. dat zijn papieren
verbrand moesten worden -- en dil is helaas tamelijk
grondig geschied. Van zijn reizen in Tibet zijn nog enkele
kaartjes en aantekeningen over, die uitgegeven zijn in het
"Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap" (tweede
deel. 1877. blz.4/19) door prof. P.J.Veth.

SAMUEL VAN DE PUTTE (1690_1745),
een vrijwel vergeten bezoeker van Tibet.

Uit het feit, dat hij in zo een aanzien stond bij de lama's,
dat zij bem meenamen naar China, en het feit, dat hij bij
testament bepaald had, dat zijn papieren verbrand dienden
te worden, kan men de gevolgtrekking maken, dat hij waarschijnlijk zich zozeer "bekeerd" had tot het boeddhisme,
dat hij de sporen hiervan, die voor zijn familieleden onbegrijpelijk zouden zijn geweest, hun heeft willen besparen,
en zodoende ook ons beroofd heeft van vele waardevolle
misschien wel enigszins" esoterische" inlichtingen.

Samuel van de Putte was de middelste van vijf kinderen van
de zeeuwse Vice-admiraal Carel van de Putte. Nadat hij in
Leiden rechten had gestudeerd werd hij in 1715 lid van de
raad van zijn geboortestad Vlissingen, maar begaf zich
reeds in 1718 op reis. In 1721 was hij voor het laatst in
Vlissingen; Samuel reisde via Constantinopel, de griekse
eilanden, Cairo naar Perzië en vandaar naar Hindostan.
Vaak ging hij als mohammedaans koopman gekleed zonder
gevolg door India. Hij moet Hindostan in 1729 hebben verlaten om naar Tibet te gaan. Zijn naam, verbasterd tot
"Samuel Van<.ler" (geboortig te Vlissingen j, komt voor in
de aantekeningen van een beroemde reiziger in Tibet. uit
die tijd, Frà Francesco Orazio della Penna di Bili, wiens
mémoires herhaaldelijk herdrukt zijn. Vanuit Tibet probeerde hij China binnen te komen, maar werd als christen
niet door de poorten van de chinese muur gelaten. Hij
stond klaarblijkelijk bij "de Lama's in zo een hoog aanzien,
dat zij hem later - vermomd - op een officieel gezantschap
naar Peking meenamen. Uit een brief van P. Gaubi\. gedateerd 13 aug. 1732 halen wij aan: "een nederlander, dhr.
van de Put ( ... ) stond in aanzien bij de Lama's, nadat hij
vanuit Hindostan naar Lasa was gereiscJ. Deze hebben hem
hun voornaamste tempels in Tartarije laten zien. en hem
meegenomen naar Peking en hem alles daar getoond."
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de zaak in een wijder perspectief en zegt: "Ik geloof, dat
iedere religie in wezen, zolang er nog sprake is van een
creatieve, en niet van een traditionele of historische kracht,
een boodschap van bevrijding en ontsnapping brengt.
Bevrijding uit de wereld, uit de materie, uit het lichaam:
in kort uit alle grenzen en begrensdheid. De boodschap zegt
dat de wereld een gevangenis is. Als gevolg van deze
boofischap volgt er steeds een poging om orde en reinheid
te scheppen in deze gevangenis, zo lang men er nog niet
uit ontkomen is. Deze pogingen leiden tot moraal, rituelen,
symbolen, sacramenten enz. enz. Maar naarmate religies
steeds verder van hun oorsprong afgroeien en het gevangenis - leven tot een surrogaat van vrijheid en ontsnapping
wordt, wordt deze gelijkstelling de hoofdzaak, en niet het
prototype; de gevangenis wordt zo netjes en ordelijk, dat
men haar als het "tehuis" ervaart.
Er bestaat een tegenstelling tussen natuurlijke ontwikkeling en religie. In de natuurlijke evolutie begint men
op het laagste stadium, en de hogere volgen later. In de
religie staat het hoogste stadium aan het begin, en ;1et gaal
dan om een proces van verzwakking. F:erst een Stichter,
dan apostelen, dan" vaders ". dan scholastici, dan de dorpspastoor, de modernist en de hogere criticus -- een voortdurende afname van spirituele creativiteit. Daarom wint op
de lange duur de natuurlijke evolutie steeds en godsdien~
sten verliezen altijd. omdat zij steeds vager worden."
(p.156/7).
Een kenner van het boeddhisme herkent hierin een
meer voorkomend motief: nl. dat de echte" dharma " meer
en meer verduistert en het verval hand over hand toeneemt. Een kenner van de werken van mevr. Blavatsky
vindt hierin dezelfde polariteit tussen ,. natuur" en ,. geest",
waarover zij zo vaak sprak. Deze opvattingen strookten
weinig met die van de leidende kringen in de Theosophieal
Society, waar men in die jaren ( + 1(25) hoop had op een
wederkomst van Christus en een-renaissance van het
( rooms- ) katholicisme. Hij wijdt zich dan ook vrijwel geheel aan de wetenschappelijke en organisatorische werkzaamheden van zijn ambt.
Slechte gezondheid en interne moeilijkheden hebben in 1943
een eind aan dit opmerkelijke leven gemaakt.
(Gegevens ontleend aan: ,. Appendix" van" Introduetion
to the Tibetan Collection of the Nat. Museum of
Ethnology, Leiden", door dr. p. H. Pott, 1951 p. 133/165. )
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DE BRIEVE VA
DE MEESTERS
De volgende bladzijden bevatten een studie van de bekende engelse boeddhist Christmas
Humphreys over de correspondentie van de door H.P. B. genoemde" broeders" .
Het
artikel is vertaald uit de "American Theosophist" (mei 1972), blz.1ü6 en volgg.

Het Tibetaans Boeddhisme en
de Mahatma _Letters

60

Tibet staat alleen op het gebied van wereldgodsdienst
doordat het datgene heeft wat vrijwel beschreven kan \Vorden als twee godsdiensten in concentrische cirkels op verschillende niveaus van geestelijk bewustzijn. Dit is niet een
geval van concurrerende godsdiensten in hetzelfde land, zoals bij het hindoeïsme en de islam in India, noch van concurrerende sekten van dezelfde godsdienst zoals bij het
katholicisme en protestantisme in Noord-Ierland, noch zelfs
van twee sekten van dezelfde godsdienst, diepgaand verschillend, gelukkig zij aan zij levend, zoals bij Shin en Zen
in Japan. Noch is dit, hoewel de vergelijking er dichterbij
komt, te vergelijken met India, waar de brahmanenkaste er
aanspraak op maakt esoterische waarheden te bezitten die
onbekend zijn aan en zorgvuldig weggehouden moeten worden van het gewone volle De toestand is in Tibet weer
anders en, naar wij geloven, uniek.
Er heeft in Tibet gedurende een duizend jaren een
volmaakte school van boeddhisme bestaan, met vier hoofd"tradities", de niet-hervormde Nyingmapa, de Sakyapa, de
Kargyutpa, waarvan de Karmapa nu in Sikkim het Hoofd is
en de Gelukpa, hervormd en opnieuw gegrondvest door
Tsong-kha-pa in de 14de eeuw, waarvan de Dalai Lama
en de Panchen Lama van die tijd altijd leden zijn en in
zekere zin de gezamenlijke Hoofden. Wanneer men als het
ware vertikaal naar deze scholen kijkt, vindt men aan de
basis de talrijke Vinaya regels van de Theravada die ten
minste de hogere rangen van de enorme Sangha beheersen;
dan een laag van grondwaarheden van de Theravada en
daarin verweven en deze uitbreidende de voornaamste beginselen van het Mahayana. Tenslotte is er op dit reeds
ingewikkeld mengsel, en ik aarzel te zeggen gelukkig geworteld, de hindoese tantrische school van Bengalen geplaatst. De netto uitkomst, van welk standpunt ook bezien,
toont een veelomvattend gebied van leerstukken, meditatiemethoden, rituaal, verklarende kunst en denkvermogen (mind)
- ontwikkeling.
In de zevende eeuw huwde de regerende koning
Srongtsen Gampo twee boeddhistische prinsessen van China
en Nepal en de twee echtgenoten verspreidden, nadat ze de
koning bekeerd hadden, de Buddha-Dharma het gehele land
door. De inheemse shamanen van het Bon geloof waren gebelgd over de verandering en er was veel twist over, maar
in de achtste eeuw werd de grote Padma Sambhava, "De
Lotus. Geborene", van de boeddhistische universiteit van
Nalanda ontboden om het Tibetaans b:>eddhisme te reorganiseren en hij creëerde een school van vertalers die de
Tibetaanse boeddhisten te enigertijd een uitstekende samenvatting gaven van Indiaas boeddhisme. Er werden kloosters
gesticht met de onvermijdelijke verdeling in verschillende
tradities van speciale lering en techniek, In de elfde eeuw
grondvestte Atisha, een Mahayana monnik uit India, de
Kardampa school, weldra gevolgd door Marpa, die de
Kargyutpa school oprichtte, terwijl zijn beroemde pupil
Milarepa tot aan deze dag voor de puzzle zorgde van de
goddeloze mens die een gelukkig heilige werd. In de veertiende eeuw kwam de grootste figuur van allen, Tsongkha-pa, waarlijk een Meester van Wijsheid. die dc hervormde Kardampa grondvestte als de Gelugpa Orde: "dc deugclzamen ", wier gele ceremoniële hoeden hen deze naam gegeven hebben.

Daarmee hebben we afgedaan voor wat de exoterische vorm van Tibetaans boeddhisme betreft die vroeger
aan het Westen bekend was als Lamaïsme. Hier is een
veelomvattende verscheidenheid van boeddhistische beginselen, diepe lering in de uitgestrekte reeks van schriftuur.
verzameld in de Tangur en Kanjul', en een opvolging van
Leraren van hoge rang en van groot geestelijk bereiken.
Maar, vreemd genoeg, functioneert het geheel van deze vo\-maakte godsdienst, waarvan het Westen tot nu toe slechts
een deel kent, zelf rond de buitenkant, als het ware, van
een geestelijke filosofie, waarvan het Westen een honderd
jaar geleden weinig of niets wist. Hier is in zekere zin
een kleinere cirkel binnen een grot.ere, een t.weede groep
van Leraren, een Tibetaanse Broederschap, die van een
Wij sheid zijn ouder dan "Boeddhisme", elk met enorm
ont.wikkelde geest.elijke vermogens, iede'r een toegewijd
dienaar van de verheven Meest.er, de Lord Buddha, waar
zij naar verwijzen als" de hervormer en codificeerder van
het occulte stelsel", "de grootste van de mensenzonen ",
onze Grote Patroon, "de Leraar van Nirväna en de Wet".
En dit zijn ontwikkelde mensen, geen myt.hologische goden.
Waar hWl lichamen geboren werden is het onstoffelijk,
evenals waar zij leven, want niet allen leven in Tibel. In
zekere zin zou hun buddhisme als budh-isme gespeld moeten worden, daal' het. eerder gebaseerd is op het woord
voor hun eeuwenoude Wijsheid dan op de mens die haar
het laatst aan de mensheid voorlegde. Maar we herhalen
dat hun Meester de Buddha is en in die zin zijn zij
boeddhisten, zoals H.P. Blavatsky en Kolonel Olcoll zich in
het openbaar verklaarden te zijn in Ceylon in 1880. Ook
hier zijn de leksten van enorme ouderdom, sommige ervan
voor-boeddhistisch; ook hier zijn chela's, toegewijde en
beproefde leerlingen, in staat om zoveel van de Wijsheidsreligie als zij in dat leven kunnen verkrijgen. te ontvangen
en wij selijk te gebruiken.
Waar zullen we dan meer leren van deze religie,
in een religie, die tegelijkertijd de oorsprongs-kern is van
alle godsdiensten van de mensheid? De bron is inderdaad
klein en ieder moet zijn eigen mening over zijn waarde
vormen.
H.P. Blavatsky, in 1831 in Rusland geboren met uitzonderlijke psychische en geestelijke vermogens, werd door twee
van de Broederschap uitgekozen, met toestemming van hWl
" Hoofd", de Maha-Chohan, om het Westen een korte schets
aan te bieden van de "verzamelde wijsheid dcr eeuwen",
waarvan zij gezamenlijk de bewakers zijn.
Het was hun hoop daardoor de "dogmatische theologie van de heersende christenheid en het eveneens bindende dogmatisme van de gangbare wetenschap Ie breken.
Verder, indien dit proces van bevrijding redelijk voorspoedig zou zijn, opnieuw iets te onderwijzen van de
eeuwenoude Esoterische Wijsheid met haar edel ideaal
van de algemene broederschap van de gehele mensheid.
De gekozen leraar was, zoals erkend werd, verre van
ideaal maar in de ogen van de Meesters de beste die
beschikbaar was.
Als jonge vrouw werd zij gedurende vele jaren
door hen in Tibet getraind. Twintig jaar later, na uitgebreid reizen en enige opmerkelijke avonturen, werd zij
voorgesteld aan de man die bestemd was haar partner te

zijn in deze nieuwe en nog onbeproefde onderneming. Hij
was Kolonel H.S. O!Cott, en hun gezamenlijk voertuig, de
Theosofische Beweging, werd in New York in 1875 gesticht.
Vanuit New York werden zij door de Meesters naar India
gezonden, waar zij werden voorgesteld aan een engelsman,
Mr. A.P. Sinnett, de uitgever van de Pioneer, woonachtig in
Allahabad. Mr.Sinnett, duidelijk nög een uitgekozen instrument voor het experiment, was geboeid door hun lering en
begerig meer te leren uit hun eigen bron, de Broederschap
in Tibet. Mme. Blavatsky stemde erin toe haar twee sponsors te vragen brieven te beantwoorden van Mr. Sinnett
met specifieke vragen over hun lering, die reeds sensatie
veroorzaakte in Bombay en de Meesters stemden erin toe.
ZÓ was het ontstaan van de unieke verzameling brieven
die gewisseld werden tussen Meester M. en K. H~ ,zoals
zij zich ondertekenden en Mr.Sinnett. Tussen 1880 en 1834
waren er nog andere ontvangers, zoals er ook andere
Meesters bij betrokken waren, maar zij worden hier weggelaten om een duidelijk beeld voor te leggen.
Toen Mr.Sinnett in 1921 stierf liet hij de Brieven
en de doos die hij had laten maken om ze erin te bewaren,
en die nu in bezit is van de Mahatma Letters Trust, na
aan zijn executrice Miss Maud Hoffman, die Mr. Trevor
BarkeI" machtigde ze in boekvorm in het licht te geven.
Het boek verscheen in 1924 als The Mahatma Letters to
A. P. Sinnett. Een tweede uitgave deed veel om de onver
mijdelijke overschrijvingsfouten in de eerste te verbeteren
en de overleden Mr. C. Jinarajadasa, toen president van de
Theosofische Beweging, en ik besteedden lange uren samen
met de originelen. die Miss Holfman tegen die lijd
.
aan het Brits Museum had aangeboden, om de huidige derde
definitieve uitgave tot stand te brengen. Het Ieit moet onder ogen gezien worden dat de 450 bladzijden van dit deel
Theosofie vertegenwoordigen, de naam die voor de nieuwe
aanbieding van de Wijsheid aangenomen was, of tenminste
voor negen tienden ervan. De schrijvers waren de Meesters
die H. P. Blavatsky trainden en haar hielpen Isis Unvei led
te schrijven (1877) en The Secret Doctrine (1888).
Mr. Sinnett's The Occult World en zijn later Esoterie
Buddhism, zijn ontleend aan de brieven die later in hun
geheel werden gepubliceerd. De Geheime Leer is een doorwrocht commentaar op delen van een zeer oude tekst die
zelf deel uitmaakt van de geschriften van de innerlijke
als onderscheiden van de uiterlijke kring van het Tibetaans
boeddhisme en hetzelfde is van toepassing op het uitgelezen
kleine werk, The Voice of the Silence (holI. De Stem van
de Stilte), dat bestaat uit fragmenten uit het" Book of the
Golden Precepts ", (hall. Het Boek van de Gulden Voorschriften), dat H. P. B. uit het hoofd geleerd had in de loop
van haar oorspronkelijke training.
Fundamenteel gezien is onze kennis van de Esoterische Leer als zodanig, waarvan ontdekt zal worden dat
hij de basis vormt van alle godsdiensten, dan afgeleid van
de brieven van de Meesters aan Mr. Sinnett en de geschriften van hun getrainde leerling H. P. B.
Wat is de functie van deze Meesters, in andere
godsdiensten bij andere namen bekend, maar altijd vereerd
als enorm ontwikkelde mensen? Het schijnt dat hun taak
veelvuldig is. Allereerst om de Esoterische Lering te bewaren zoals ze door de eeuwen en aeonen van 's mensen
ontwikkeling op aarde overgeleverd is. Ten tweede, haar
voortdurend te kontroleren, zodat elke generatie in staat
is uit direkte intuïtieve kennis van haar waarheid te spreken. Ten derde, aan zorgvuldig uitgezochte chela's zodanige van de .beginselen te onderwijzen als volkomen verteerd en veilig en wijs benut kunnen worden. Ten vierde,
wereldbewegingen die nuttig zijn voor de geestelijke evolutie van de mensheid te leiden (en de wet van karma
staat. hen toe niet méér te doen dan leiden) en door hun
intuïtie mannen en vrouwen te beïnvloeden die bekwaam
schijnen en bereid leiders in deze onderneming te worden.
Tenslotte vormen de Broeders gezamenlijk "een beschermende muur" rond de Lering om haar te beschermen
tegen de kwade machten, die direkt tegengesteld zijn aan

hun eig-en k rael1ten ten /-(oede. Want de wet van de tegengestelden kent g-een uitzondering en waar een kracht ten
goede is, zal een kraeht ten kwade verschijnen in het een
of ander misleid verstand, waarvan het persoonlijk karma
in toekomstige levens de verbeeldingskracht beangstigt.
lIier dan, nog- gegrondvest op Tibet. waar het duidelijk schijnt dat de grote Lama's hen goed kennen, maar
niet licht over hen 2ullen spreken, zijn zeer gevorderde
Meesters, met hun eie;en literatuur, discipelen en het altijd
klaarliggende veld van werk, waarin zij hun enorme geestelijke vermog-ens tot de beste vooruitgang aanwenden.
Wat zijn dan de schakels tussen deze twee kringen
van Tibetaans boeddh isme? lIet is duidelijk dat de buitenste nel een georganiseerde godsdiensl méér is, de innerlijke is het geestelijk tehuis van een Wijsheid, de verzamelde v ruchten van ongetelde hoog ontwikkelde mensen,
die gezien kan worden de Boom der Kennis te zijn, waarvan alle godsdiensten slechts grote en kleine takken zijn.
Onzichtbaar is daar de onsterfelijke traditie van
zulk een kollektieve Wijsheid en van Meesters, hetzij bekend als Meesters, Mahatma's, Arhats, Bodhisattva's, de
Broeders. of bij andere namen, van een elite om de Wijsheid te verkrijgen en de bewakers ervan te worden. En
deze traditie vormt een integrerend deel van hun religieuze schatten, naar ik mezelf hierover zekerheid verschaft
heb in gesprekken met sommigen van de verheven Lama' s
die uit Tibet ontsnapten en nu in de Himalaya's wonen.
Sommigen van de Meesters van deze Wijsheid worden in het Westen als" louter" mythologie geklassificeerd.
A lle Tibetaanse scholen weten van de oorspL"Onkelijke
Adi - Buddha en van de Dhyani - Buddha' s e~ Dhyani - Bodhisattva' s en hun "incarnaties". Tsong-kha-pa wordt in beide
kringen erkend als een inderdaad zeer gevorderd man,
maar wat te zeggen van Avalokiteshvara of Amida - Buddha
of de vier Aartsengelen die cIders bekend staan als de
vier Kumara's of Regenten van de aarde? Zijn dezen
mensen die zo hoog gestegen zijn dat ze nu levende, intelligente cosmische machten zijn, of zijn zij cosmische
krachten, gepersonifiëord als en inderdaad geïncarneerd in
mensen? Misschien komt het cr weinig op aan wanneer
eenmaal het veelomvattende schema van cosmogenesis in
beginsel begrepen wordt.
In de literatuur zijn de schakels moeilijker te noemen. Slechts een deel van de enorme tweevoudige Tibetaanse Canon is vertaald in de een of andere europese taal en
in de Mahatma Brieven en in De Geheime Leer staan namen van werken die door westerse geleerden maar vaag
erkend worden. Maar rijst De Stem van de Stilte niet als
een bergtop uit boven de oceaan van middelmatigheid van
het meeste van de exoterische Canon? Het werd zeker
aangenomen door de grootste moderne boeddhistische zendeling, de overleden Anagarika Dharmapala, wiens levenswerk voor het boeddhisme grotendeels op H. P. B. 's aansporing werd ondernomen. Hij sprak er tegen mij over
als "een zuiver boeddhistisch werk" en de huidige veertiende Dalai Lama accepteerde het, toen hij mijn reisexemplaar tekende, als verwant aan de literatuur van de
Yogachara school van het Mahäyäna.
Belangrijker nog is een voorval beschreven in Brief
85 van de Mahatma Brieven. Meester K. H. schrijft aan de
funktionarissen van de Londense Loge van de Theosofische
Beweging. Sprekend over zichzelf als een van" de Broeders van de Tibetaanse Goede Wet" verwijst hij naar" het
doel dat wij allen behartigen, de verspreiding van WAARHEID door Esoterische Leringen, overgedragen door welk
godsdienstig kanaal ook en het in de schaduw stellen van
grof materialisme en blind vooroordeel en twijfelzucht".
Hij laat er zich mee in uit vrees dat een afdeling van de
Vereniging, terwijl zij zich in het een of ander aspekt van
het veelomvattende veld van Theosofie toelegt, het publiek
er toe zou brengen te denken dat deze bijzonderheid op
zichzelf Theosofie is. Hij geeft daarom vriendelijk in overweging dat in de Londense Loge een innerlijke groep gevormd zal worden door zijn korrespondent MI". Sinnett van
"die leden die absoluut de leringen wensen te volgen van
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de School waartoe wij, van de Tibetaanse Broederschap,
behoren". Dus degenen "wier neiging hen ertoe leidt de
esoterische kennis van de noordelijke boeddhistische Bron
te zoeken" zouden geen verkeerde indruk aan het publiek
moeten geven over het doel van de Vereniging, dat een
studie omvat van alle aspekten van de waarheid zonder gezamenlijke voorkeur voor welk dan ook. Maakt dit het niet
duidelijk dat de Broeders het van belang achtten aan diegenen met zo'n neiging in de Londense Loge dg Leer van
de Esoterische School van het Tibetaans boeddhisme te onderwijzen, zoals deze, zover als zij daartoe in staat waren,
aan Mr.Sinnett geleerd was.
Indien deze vergelijkingen van weinig belang zijn,
de unieke aard van de Esoterische Leer zelf kon dat niet
meer zijn. Deze Lering, bewaakt, herhaaldelijk getest en
altijd met onderscheidingsvermogen door de Broederschap
onderwezen, zal stuk voor stuk in de Mahatma Brieven gevonden worden, waarin Mr. Sinnett' s eminente Korrespondenten haar trachtten mede te delen aan zijn zeer opmerkelijk intellekt. In De Geheime Leer, die door de Meesters
ontworpen was, zocht hun pupil-schrijfster. op zijn minst
in schets, sommige van de leringen aan te bieden, waarvan
de Meesters dachten dat ze het best aan de onmiddelijke
noden van het westers verstand konden beantwoorden.
Er is hier geen plaats om de bijna onbegrijpelijke
strekking van de Wijsheid zelfs maar samen te vatten.
Laten degenen die deze in enkele bladzijden wensen te
hebben de Proloog tot De Geheime Leer lezen en de Samenvatting aan het einde van Deel I van Boek I deel 2 indien
nodig in de Abridgement (beknopte vorm) van de twee delen, waar de samenvatting te vinden is op de bladzijden
119 - 124. Maar het gehele werk is een hoogst geconcentreerde beschrijving van het tevoorschijn komen uit DAT,
zoals de hindoes het noemen, van het geopenbaarde heelal
door een proces dat voor astronomen zcker I'an helan!4 is.
want het verbindt - en verbindt blijkbaar alleen - de huidige in tegenspraak zijnde theorieën van de "vaste toestand" en de "big bang" voor deze ver-verwijderde maar
periodieke gebeurtenis.

belemmerd door de voorbijgaande voorvallen van politiek
en oorlog? "De Waarheid is groots en zal zegevieren" en
degenen die ernaar streven de !leer Buddha bij te staan in
zijn dienst aan de mensheid, zullen in de eeuwen en cycli
die nog komen, geen ogenblik ophouden dit te doen.

Het is inderdaad een \'erwonderlijk feil dat er geen
werk bestaat dat met De Geheime Leer \'an H. P. Blal'atsky
vergeleken kan worden. Naar de vorm een
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de Stanza's van een zeer oud Tibetaans werk, met een rijkdom aan bekrachtigende aanhalingen uit acluele literatuur.
blijft het uniek als een snelle schets van het gehele veelomvattende proces van cosmogenesis, en de geboorte, op
de cyclus van terugkeer tot DAT, waar het vandaan kwam.
van dat vreemde wezen, een dier, bezield door het ene ondeelbare Leven van DAT, mens genaamd. Het is waar. het
proces wordt in een paar regels in het "fao Te ehing beschreven; in fragmenten, soms bedroevend verminkt, in de
bijbelteksten van de wereld; i11 de codetaal van mythologie
en in de soms opgetekende woorden van Leraren van
slechts plaatselijke vermaardheid. Maar het feit blijft, dal
als een heldere schets van het totale proces van dc "uitademing" en "inademing" van al wat is en van 's mensen
plaats erin, deze twee delen Imiek zijn-:[n haar Inleiding tol De Geheime Leer roert de
schrijfster een belangwekkende profetie aan over dc ontvangst ervan, "Deze leringen zullen in deze eeuw bespot
en verworpen worden, maar alleen in deze. Want in de
twintigste eeuw zullen geleerden beginnen te erkennen dal
De Geheime Leer noch verzonnen, noch overdreven is,
maar integendeel eenvoudig geschetst ... "
Het boeddhisme is daarom in Tibet, ondanks de gebeurtenissen van het laatste tiental jaren, verre van dood.
De essentie van "Tibetaans boeddhisme", nog levend in
Tibet, wordt aangemoedigd, te boek gesteld en ernstig in
praktijk gebracht onder de 75.000 tibetanen die op het
ogenblik in verbanning leven, en de fijnzinnigste teksten
ervan worden in andere talen vertaald. Voor wat de Meesters betreft, wie kan er aan twijfelen dat zij in staat zijn
hun Wijsheid en hun werk te behoeden, onbezoedeld en niet
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CHRISTI\IAS HUMPHREYS, geboortig uit Engeland en woonachtig in Londen is van beroep advocaat. Queen' s Counsel.
Met mevrouw Humphreys stichtte hij in 1924 de Buddhist
Society in Londen. Hij is vice-voorzitter van de World
Fellowship of Buddhists, vice-president van de Tibet Society en auteur van een aantal boeken over boeddhisme. Hij
doet met mevrouw Elsie Benjamin (ook uit Engeland) dienst
als een van de beheerders van "The Mahatma Letter Trust"
verantwoordelijk voor de controle op de publicatie van de
Brieven. Meer in de laatste tijd werkte hij samen met Elizabeth Preston bij het voor druk gereed maken van
An Abridgement of The Secret Doctrine,

Na deze systematische uiteenzetting van Chr. Humphreys,
kan de lezer kennis nemen van enkele los van elkaar
staande getuigenissen betreffende de personen en de materie, die hier behandeld worden.

ERKENN NG VAN D
ESO ERISCHE
SCHOOL EN ENKELE
GETUIGENISSEN
Men heeft al vaker opgemerkt, dat het er wel iets
van weg heeft, dat H. P. B. haar" broeders" verzonnen heeft
door ze te laten wonen in een vrijwel afgesloten land, en
ze na haar dood van het toneel te laten verdwijnen. Wie
heeft immers ooit bevestigd of maar aannemelijk gemaakt,
dat zij ooit in Tibet is geweest? En wie heeft ooit eerder
gehoord van dergelijke geheimzinnige groepen?'

Dergelijke lieden hebben bestaan, wanneer wij de
chileense diplomaat en schrijver, !vI. Serrano kunnen geloven. Uit diens werk" The Serpent of Paradise" ( Londen
1963) vertaal ik het volgende (Serrano geeft hier een gesprek weer, dat hij met de bekende indiase tibetoloog
RO,erich had.). "Ik: stelde Roerich ook vragen over Tibet.
en over de lotgevallen, die Tibet zojuist had geleden. Hij
was het 'er mee eens, dat Tibet het moeilijk had. Toch geloofde hij dat het beter was dat Tibet onder chinese invloed was gekomen en niet onder amerikaanse. De chinezen zijn volgens R. een praktisch en positief volk, dat
zich niet bepaald met religie inlaat. Hij meende dus, dat
d8 religieuze geest van het land niet zou veranderen. Als
daarentegen de "american way of life" zijn intrede gedaan
zou hebben, dan zou alles verloren zijn en de geest van
Tibet zou volkomen veranderen." Dit alles ziet Serrano
niet zo zitten, en gaat dan verder:" Ik probeerde Prof.
Roerich ook vragen te stellen betreffende de geheime
Ashrams in de Himalayas en vertelde hem iets van mijn
naspeuringen. Tot mijn grote verrassing antwoordde hij:
"Ja er bestaan zonder twijfel dergelijke ashrams. Ik heb
een onderzoek daarnaar ingesteld, en heb in sanskrit en in
tibetaanse teksten er vier vermeld gevonden. Een bij Shigatse, een vlakbij de Mount Everest, een derde bij de berg
Kailas en een vierde in Tholingmath. Dat zijn de "siddhaashrama' s", die U bedoelt. Ik geloof niet, dat mevr. Blavatsky loog toen zij vertelde dat zij in één van deze ashrams
geweest was. Sommigen beweren dat mevr. Blavatsky, de
stichteres van de Theosofie, nooit in Tibet is geweest,
maar in de mémoires van verscheidene engelse militairen
die tijdens haar leven in Tibet 'gereisd hebben, wordt herhaaldelijk melding gemaakt van verscheidene ontmoetingen
met een russische dame, die in de eenzame hooglanden
van Tibet rondreisde, slechts door enkele tibetaanse dienaren vergezeld ".. " (t. a. p. blz. 188)

Een halve eeuw geleden hebben enige theosofen,
waaronder mevr. Cleather, een persoonlijke leerlinge van
mevr. Blavatsky, met erkentelijke steun en erkenning van
de religieuze autoriteiten, de versie van het Mahäyänaboeddhisme, die mevr. Blavatsky had verspreid, uitgewerkt
en gepopularizeerd, Ik noem hier: "Buddhism, the Science
of Life", waa rin mevr, Cleather zegt ( p. 2 ) : "Ofschoon ik
( ... ) lid geweest ben van een Tibetaanse Esoterische
School gedurende bijna 40 jaar (zij schreef dit in 1926, en
in 1888 had mevr. Dlavatsky haar" Esoterische School" opgericht), ben ik pas in 1920 lid geworden van de tibetaanse
exoterische orde van de "Geelkappen ". Mijn zoon, Mr. Basil
Crump, en ik vertoefden toen in India en door de vriendelijke bemiddeling van een bekende werden wij in contact
gebracht met de bekende abt Geshe Rimpoche, van het
Donkar klooster, Chumbi Valley, Tibet. Deze in geheel Tibet
bekende Lama, een geleerd en religieus mens, placht reeds
enige jaren 's winters een relgrimstocht te maken langs
de heilige plaatsen van het boeddhisme. Deze reis gaat natuurlijk via Buddha Gäyä, waar Gautama Boeddha mediteerde onder de Bodhi - boom om de oorzaken van de menselijke ellende te vinden. Bij het altaar onder die boom,
builen de Tempel, werden wij door de abt ingewijd in de
Gelugpa of Gele Orde van het Tibetaans Boeddhisme. "
(Sec. Edilion, Peking 1928 ). Kort nadat het gezelschap in
Peking was aangekomen, kreeg men daar contact met Z. H.
de Tashi Lama, die sinds 1924 op een rondreis door China
en Mongolië was. "Een onderdeel van het werk, dat wij,
leden van zijn Orde, op zijn verzoek ondernamen was de
herdruk van dit werkje, de enige juiste weergave in het
engels van de Leer van het Hart in het Mahäylina, en het
nobele ideaal van zelfopoffering voor de mensheid"- zo
zegt mevr. Cleather in het Voorwoord van haar uitgave van
"De Stem van de Stilte". Haar uitgave, waarvan de derde
druk uitgegeven in 1931 nog verkrijgbaar is, zegt in het
Voorwoord verder:" Met grote voldoening publiceren wij
het boekje onder de bescherming van de "Peking Buddhist
Research Society", die hierin de hoogste en heiligste leer
van hun eigen" contemplatieve" school herkent. Slechts nadat wij in contact gekomen zijn met chinese en tibetaanse
boeddhisten hebben wij een zeer treffende bevestiging gekregen van de waarheid en de waarde van mevr. Blavatsky' s werk. Dit boekje is dus herdrukt met de sterkste en
meest bevoegde steun van tibetaanse en chinese zijde".
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Z. H. voorzag het boekje van een soort Boodschap, waarvan hier een facsimile volgt:
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THE PATH Of LIAERATION
W,itttn specially lly 11. H. T1w Tashî

1.3013
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(Vertaling van Drs.R.Poelmeijer)
"Wie het onverdragelijke lijden niet verkiest
Die kiest het ware woord dat zegt
Hecht geloof aan en v,erkondig de manier
Waarop de goede weg moet worden gegaan
Teneinde de oorzaak op te heffen en stop te zetten
En de vrijheid te verwerven."

Een bekend chinees boeddhist· (B. T. Chang) schreef in 1927
een nawoord voor mevr. Leighton-Cleathers uitgave van de
"Stem van de Stilte", waarin hij stelde. dat: "Mevr. Blavatsky had een diepe kennis van de boeddhistische filosofie,
en de leer die zij naar voren brengt is dezelfde die vele
grote leraren brachten. (... ) In Fragment Ir komt een passage voor, waar de geest (" mind") met een spiegel wordt
vergeleken. Dit staat bijna letterlijk in" ClllIan Têng Lu".
een beroemd chinees werk. Deze beeldspraak komt ook in
het sanskrt voor."
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Méér over de Lama, die mevr. Cleather en haar gezelschap inwijdde, vindt de lezer in het boek" The Way of
the White Clouds ". door Lama Anagarika Govinda, uitgave
Berkeley, 1971, en wel speciaal via de Index. Deze vertelt
van diens laatste jaarlijkse pelgrimsreis door India - dat
was winter 1935/1936, vijftien jaar na de door mrs.
Cleather beschreven inwijding' - . en haalt een indiase krant
aan: "Een beroemd lama. in volgorde de vierde na de
Dalai Lama, verblijft te Calcutta. De eerw. Geshey Rim-poche is op de terugreis naar Tibet na zijn pelgrimsreis
naar de boeddhistische heilige plaatsen in 1\oord -India.
Men schrijft bovennatuurlijke macht toe aan deze lama, die
71 jaar oud is. Hij brengt het grootste deel van de tijd
door met bestudering van de heilige teksten. gesprekken
met zijn leerlingen, en meditatie. Hij heeft een afkeer van
publiciteit,komt nauwelijks buiten zijn kamer, en men zegt
van hem dat hij nooit slaapt. .. " (t. a. p. blz. 112)
Het zou te ver voeren, om de interessante bijzonderheden
over het leven van deze lama verder aan te halen. Eén
ding mag niet onvermeld blijven, nl. zijn "dood".
"Later (vertelt Lama Anagarika Govinda op blz. 113) hoorde ik verdere bijzonderheden, tijdens een bezoek aan
Fungkar, het voornaamste klooster van Tomo Geshé in het
Tomo - dal in zuid - Tibet. Ooggetuigen vertelden mij. dat de
guru verteld had, dat hij spoedig zijn lichaam, dat hem tot
last werd, zou verlaten. 'Maar (zo zei hij) jullie moeten je
niet bedroefd voelen. Ik laat jullie niet in de steek en houd
ook niet op met voor Dharma te werken. In plaats van een
oud lichaam te moeten meeslepen, zal ik in een nieuw lichaam terugkeren. Dat beloof ik, en jullie kunnen in een
drie- of viertal jaren mij zoeken.' Niet lang na deze woorden trok hij zich voor een lange meditatie-periode terug,
en bepaalde, dat men hem niet mocht storen, ofschoon hij
in zijn gewone vertrekken verbleef. Al spoedig verzonk hij
in diepe meditatie, en dit duurde verscheidene dagen.
Maar na tien dagen dat de guru steeds nog onbeweeglijk
op zijn zetel zat, begon zijn gevolg ongerust te worden.

Panchen LobL;1l1g Tuil-ten ClJö-gyi Nyimi
His Serene Holilles:> The Tashi Lama.
Bom 1883.
InstalIed 1888.

Men hield een spiegel voor zijn mond - en die werd niet
beslagen. Men begreep, dat hij niet meer ademde. Hij
had zijn stoffelijk lichaam tijdens zijn meditatie verlaten
en was bewust de drempel tussen leven en dood overgegaan - of beter: de drempel tussen de éne fase van leven
en een ándere. Hij had zijn lichaam verlaten, voordat de
dood het hem ontnomen had, en zijn bewustzijn gestuurd
naar een nieuwe levenskiem, die zijn wils-impuls verder
zou dragen en een nieuw werktuig zou vormen om nader
te komen tot de vervulling van zijn bodhisattva-gelofte.
Deze kan men als volgt samenvatten:" Moge ik de hoogste
vervolmaking van de menselijke geest realiseren voor het
welzijn van alle levende wezens. Zelfs al zou ik het lijden
van allen in de wereld op mij moeten nemen, zal ik niet
versagen en mijn medeschepselen in de steek laten om
slechts voor mij persoonlijk Redding te vinden" .
Er zijn verschillende redenen waarom wij dit hier
aanhalen. In de eerste plaats vindt de lezer hier een doorlopende lijn van belangstelling van tibetaanse zijde in europese boeddhisten. In de tweede plaats vindt de lezer
hier een bevestiging van de woorden van één van de inspireerders van mevr. Blavatsky. Deze zegt :" ( ... ) Wanneer ik een volledig adept ben geworden (hetgeen ik nu
nog niet ben, jammer genoeg) kan ik de hand des Doods
door mijn wil tegenhouden. En wanneer ik dan per slot
van rekening mij daar toch aan moet onderwerpen, dan
stelt mijn kennis van de geheimen van de natuur mij in
staat mijn bewustzijn te behouden en mij als een" Zelf"
te blijven ervaren in mijn eigen bewustzijn en kennis.
Zodoende kan ik alle verstrooiing van de menselijke beginselen vermijden, die plaats vindt in hel geval van een
gewoon mens" (Mahatma - Letters derde druk p. 126, zie
ook p. 281. )

DR. J. H. DUBBINK

_

DE MAHATMA'5
OVER TIBET

Ka het afsluiten van de copie in februari 1974 is er natuurlijk
nog wel het een en ander gepubliceerd, dat voor de lezers van
deze regels van belang kan zijn. De vertraging die de druk heeft
ondervonden heeft tot voordeel, dat met iets van de latere publicaties rekening gehouden kan worden.
Wij hebben tot nu toe gesproken over de "mahatma' s", die
de leermeesters van mevr. Blavatsky waren op grond van haar
getuigenissen, en op grond van latere erkenningen van de juistheid van haar boeddhisme. Sinsdien is echter een werk verschenen, waarin een groot aantal getuigenissen uit de jaren
vóór 1900 bijeen gebracht zijn. Deze maken het de onbevooroordeelde lezer duidelijk, dat het bestaan van die" adepten",
" mahatma' s "of" broeders" bevestigd wordt door" een wolk
van getuigen", om in de taal van de bijbel te spreken.
Ik doel hier op het volgende boek: 'The Mahatma's and their
Letters', by Geoffrey A.Barborka, 1973 TPH, Adyar Madras,
India, ISBN 0-8356-7062-7. Plaatsruimte verbiedt ons dit
werk uitvoerig te bespreken: iedere lezer kan zelf de waarde
ervan nagaan 1 . )
In ieder geval zijn hiermee de nogal ongefundeerde uitlatingen
van overigens bekwame tibetoiogen ontzenuwd. Ik bedoel o.a.
hiermee verscheidene uitlatingen in een werk van prof. Agehananda Bharati "Fictitious Tibet", waar betoogd ( ? ) wordt,
dat mevr. Blavatsky een voorbeeld van "pseudo-Buddhica and
pseudo-Tibetica" is (blz. 1 ). Dit boek van Bharati is vol met
dergelijke ongegronde beweringen betreffende de "mahatma' s".
De lezer wete, dat de getuigenissen, door Barborka verzameld,
de onwetenschappelijke lichtvaardigheid van Bharati (en anderen! ) duidelijk wèerleggen.
Hoe dachten de "broede.rs" over Tibet's godsdienst?
Nu het bestaan van de "broeders" is komen vast te staan,
lijkt het van belang om iets van hun meningen en inlichtingen
over Tibet aan de lezer voor te leggen. Deze dient te bedenken,
dat die inlichtingen niet als zodanig bedoeld zijn, maar gehaald
moeten worden uit brieven en publicaties, die een geheel ander
doel hadden. Er kan dus geen sprake zijn van volledigheid, en
deze bladzijden zijn dan ook meer een aanleiding tot verdere
studie, dan een afsluitend geheel van volledig doordachte inlichtingen.
Evenals in het westen een verschil bestaat en bestaan heeft
tussen de meer mystieke ("esoterische") aanhangers van de
godsdienst en de meer traditioneel gezinden, zo was dat ook in
Tibet het geval. Bij ons waren daar bijv. de kabbalisten, joodse
mystici, die door de orthodoxen niet geaccepteerd werden. In
de christelijke kerken hebben we bijv. de mysticus J. Boehme,
die door de "officiële" kerk nogal kritisch bekeken werd.
Op soortgelijke wijze spreken de "broeders" over esoterische,
geheime overleveringen en schrifturen l. ), die aan de grote massa
der" gelovigen" van de lamaistische "kerk" öf in het geheel
niet, Of slechts ten dele bekend zijn. Tot zover gaat de vergelijking op, dan begint het verschi 1.
In het westen zijn de mystieken, de esoterie i bijna altijd als
"dissidenten" , als ketters beschouwd en behandeld. Zij zijn
als minderheid steeds vervolgd. In Tibet schijnt de situatie
anders te zijn geweest. De "esoteriei" zijn een positieve
kracht in het geestelijk leven. Zij zijn niet de vervolgden en de

miskenden, maar een gerespecteerde groep, die voor bepaalde
gedachten staan en die proberen te verwerkelijken. In de theokratische wereld, een samenleving waarin de religie en de dragers daarvan aan de macht zijn, is hier sprake van een
" monnikken-orde", nl. die der "Geelkappen " gesticht door
Tson Ka Pa:l. )
Hij was de hoogste adept onder de "broeders", en heeft hun
werk en organisatie hervormd. Wat hieronder verstaan moet
worden onttrekt zich aan onze kennis en aandacht.
Naar buiten was zijn werk klaarblijkelijk polariserend. Hij
wilde zekere hervormingen doorvoeren, die maar ten dele aanvaard werden, terwijl de weerstand ertegen bij zijn tegenstanders duidelijker geformuleerd werd. De "broeders ", uit wier
midden Tson Ka Pa stamde, beschouwen de niet-Geelkappen
(de orde van Tson Ka Pa) als hun tegenstanders. Zij zien deze
tegenstand in internationaal verband optreden.
Soms bezetten nauwe medewerkers van deze" broeders" belangrijke posities. Zo kennen wij delen van een brief van een
van hen, die als volgt genoemd wordt: "de Eerwaarde ChohanLama, het hoofd van de archief-beheerders van de bibliotheken
die manuscripten betreffende de esoterische leer bevatten en
die behoren aan de Dalai-Lama en de Tasholumpo Rim po che
van Tibet". Deze was lid van de Theosophical Society, en zijn
mededelingen zijn verwerkt in o.a. het vijfde (derde) deel van
H.P. B. 's "De Geheime Leer "4.) en in een artikel in " Lucifer".
De tegenstanders 5.) worden genoemd: de aanhangers van de
v6ór-boeddhistische godsdienst, de "Bön" en de secten
(orden) van de "Roodkappen " 6.) Laatstgenoemden worden beschouwd als gedeeltelijke bön-aanhangers 7. ) Het voornaamste
breekpunt is magie en sex. Roodkap-lama's mogen trouwen,
en in sommige zgn. linkshandige tantra kringen zijn ( ? ) waren ( ? ) allerlei soorten ván sexuele magie in zwang.
De "Geelkappen " zijn celibatair, en van de "broeders" is
bekend, dat zij geen mensen, voor wie het huwelijk en het
sexuele leven belangrijke zaken zijn, als serieuze leerlingen
willen beschouwen.
Over de concrete omstandigheden in Tibet krijgt men heel
weinig te horen, wél over de internationale politiek. Er bestond
klaarblijkelijk de vrees, dat Rusland als vervolg op de expansie
aan het eind van de zeventiger jaren van vorige eeuw, ook Tibet
zou gaan aanvallen 8. )
De lezer moet zich voor ogen houden, dat voorgaand artikel
is samengesteld uit materiaal, dat voor geheel andere doeleinden gepubliceerd is. De schrijvers probeerden hun wereldbeschouwing te verduidelijken aan kringen, voor wie deze volkomen nieuw was. Zij kwamen zo terloops op hun eigen levensomstandigheden te praten. Deze punten zijn voor ons de hoofdzaak, en hieruit weer slechts dié plaatsen,.die over Tibet en
het leven daar handelen. Daarom noemen wij een reeks plaatsen, die de lezer zelf dient te bestuderen. Wij kunnen deze niet
in hun geheel overnemen, anders overschrijden wij de grenzen van
van dit korte stukje.

DR. J. H. DUBBINK
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NOTEN:

C.W.
M.L.
S.D.

1.

2.

3. )
4.)

5. )

6. )

Gebruikte afkortingen:
The Complete Works of H.P. Blavatsky.Adyar; nog
bezil( te verschijnen; tot op heden zijn 11 delen verschenen.
The Mahatma Letters to A.P. Sinnett, third & revised
edition. Adyar 1962.
The Secret Doctrine, original edition ; twee delen.

Wij verwijzen de lezer verder naar: 'Theosophical
Notes' ,edited by V. Endersby, Box 427, Napa Califomia
94558 USA.
Geheime overleveringen: CW VI 98,105 passim; V,
249; SD I xxiv-xxx. In het vijfde deel van de Adyaruitgave = derde deel van de oude ned. vertaling wordt
hier herhaaldelijk over gesproken.
Tsong Ka Pa: SD I 108; CW IV 11/12, VI 99/100,165,
IX 158; ML,p.43/4.
SD vijfde (derde) deel passim.
CW III 419, IV 9/10 en volgende, IX 158;
Tegenstanders: ML 456, 268, 317, 289.
CW VI 94 en volgende, vergelijk CW UI 398; het materiaal zit ook verwerkt in SD derde (vijfde) deel 389390. Er waren toen dit artikel.(uit het zesde deel der
CW) geschreven werd, drie "seetions" in de Theosophical Society; zie' Theosofia' jan./febr.1975. De Lama
was hoogstwaarschijnlijk lid van de middelste of de
hoogste l!section!l.

7. )

De "geheime" geschriften vindt men ook genoemd in het
derde (vijfde) deel van de SD blz. 349 e.v. in de engelse
uitgave.
Betreffende de "Bön "religie: Tucci-Heissig 'Die Religionen Tibets und der Mongolei ',Stuttgart 1970, blz.
187,216,235/6,243,252;
Lama Anagarika Govinda 'The Way of the White Clouds'
Shambala-Berkeley 1971, blz. 220/227: A Bön Monastery.
De sexuele yoga en -magie wordt voorgestaan

door (o.a.) de autoriteiten die Agehananda Bharati ('The
Tantric Tradition " London 1965, blz. 228 e.v.) aanhaalt.
Daar leest men: "De centrale rituele aanbidding in het
Tantrisme, boeddhistisch ên hindoeistisch evenzeer, is
het beoefenen van sexuele contacten oilder bepaalde tantrische vormen, die iets van een laboratorium hebben".
Volkomen tegengesteld is de mening en de praktijk bij
de Geelkappen en bij de "broeders". In de Mahatma -
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8. )

Letters blz.17 lezen wij: "Het is waar, dat een gehuwd
man geen adept kan worden, maar zonder een Raja Yogi
te worden kan hij wel zekere vermogens verwerven en
evenveel of nog meer de mensheid helpen door binnen
de grenzen van zijn eigen wereld te blijven." Het celibaat is ook één van de voorwaarden om een leerling van
de broeders te worden( CW VIII, p. 294). Een andere
voorwaarde: "absolute geestelijke en lichamelijke zuiverheid" sluit m.i. ook iedere andere vorm van se>maliteit uit (t.a.p.). Het is bekend, dat H.P. B. zelfs tegen
één van de "regels" van een boekje, dat zij verder bewonderde nl.' Licht op het Pad', bezwaren maakte.
Zij zag in de 20e regel van het eerste deel van dat
boekje: "( ...) een occult vergif van nauwe verwantschap met Tantrische Zwarte Magie" ( Lucifer, aug.
1970, blz.231 = The Theosophical Forum, sept. 1944,
p. 420). Klaarblijkelijk nam zij aanstoot aan de woorden:" De gehele natuur van de mens moet wijselijk
benut worden door hem, die de weg wenst te betreden."
Zij was namelijk overtuigd van het tegendeel." Er zijn
lieden wier verstand zo verbijsterd is (...), dat zij
menen dat dierlijke hartstochten z6 gesublimeerd kunnen worden (... ) dat hun energie gericht kan worden
op hogere en meer heilige doelen "-zegt zij klaarblijkelijk afkeurend (CW IX 255). Neen:" Slechts wanneer alle lusten en begeerten van het vlees dood zijn
( ... ) kan de Vereniging met het Hoger Zelf plaats vinden" zegt zij twee bladzijden verder. Hier is geen
sprake van een juist gebruik van de gehele mens met
al zijn vermogens, maar van een polarisatie, die tot
verdelging van één van de twee "zelven" moet leiden.
"Het" Zelf" van stof en het ZELF van geest kunnen
elkaar nooit ontmoeten. Eén van beiden moet verdwijnen; er is geen plaats voor beiden "- zo staat in 'De
Stem van de Stilte' vs. 56. Een van de leerlingen van
H.P. B. vertelt dat H.P. B. het volgende vers opnam in
dat boekje om een aanvaarden van sexualiteit onmogelijk te maken: "Geloof niet dat lust ooit kan worden
gedood wanneer aan deze voldaan wordt of deze vervuld wordt: dit is een afschuwelijkheid door Mara ingegeven. Door de begeerte te voeden groeit deze en
wordt sterker, zoals de worm die zich voedt met het
hart van een bloem. "( vs. 76 )
Dit kan men lezen in :' H. P. B. A Great Betrayal' door
Alice Leighton Cleather, Calcutta 1922, blz. 65.
ML blz. I!.
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Tan·trisch Boeddhisme
ALGEMENE KENMERKEN
De eerste leerlingen (sriivaka ) van Säkyamuni streefden ernaar nirvä':la te bereiken door het beoefenen van zedelijkheid, concentratie en wijsheid, zich op die manier losmakende van de uiterlijke wereld van vergankelijke, onderling geconditioneerde beginselen en ontwakende in de rustige niet geconditioneerde toestand van een Arhat, d. w. z.
"waardige". Deze toestand verschilde niet wezenlijk van de
toestand van de verlichting van Säkyamuni zelf, maar uit
diepe eerbied voor hun heer en leraar waagden zij het niet
aanspraak te maken op boeddhaschap als einddoel.
De volgelingen van Mahäyäna echter streefden naar het
einddoel van laatste en volmaakte boeddhaschap, geihspireerd door de zegevierende ontwikkeling van Säkyamuni, als
bodhisattva of "aanstaande boeddha" ,die gedurende zijn groot
aantal voorgaande geboorten (jätaka) rechtstreeks gericht
was op de redding van alle levende schepselen. Daarom
verkozen zij het nirväl)a van de eerste leerlingen als een
kleiner ideaal te beschouwen, dat uitsluitend verband hield
met de persoonlijke bevrijding uit ellende en onverschillig
was ten opzichte van het lijden van anderen. Het bodhisatlvapad was zowel open voor leken als monniken, want door de
grote volmaaktheden van edelmoedigheid, geduld, wilskracht,
geestesvervoering en wijsheid te beoefenen, kon iedere man
of vrouw van welke afkomst ook zijn of haar eigen zaligheid
bereiken en onderwijl allderen ten nutte zijn.
De voortgang zou langzaam zijn en lang duren. myriaden van
wedergeboorten eisende, maar door vast te houden aan de
"gedachte van verlichting" werd het einddoel van boeddhaschap uiteindelijk bereikt. Begrippen als deze openden uitgebreide nieuwe gezichtskringen, want men nam niet zonder
grond aan, dat het heelal gevuld was met "aanstaande boeddha' s" in verschillende stadia van hun ontwikkeling en zeer
speciale aandacht werd besteed aan die "grote wezens", de
hemelse bodhisattva' s, die, het laatste stadium van uiteindelijke boeddha schap bereikt hebbend, gereed waren om
hun minder gelukkige mede-schepselen, die nog gekweld
werden door de problemen en ellende van het gewone menselijke bestaan, te helpen. Terwijl aldus het werkelijke
aantal van diegenen, die de gelofte aflegden van "aanstaande
boeddha' s" en die zich wijdden aan de discipline van een
geordend godsdienstig leven, misschien wat beperkt bleef,
was er geen belemmering çen opzichte van de toewijding van
de getrouwen aan de hemelse heil311den, die men zojuist
bedacht had en het boeddhistische p311theon nam snel een gehele schare van nieuwe goden met de rang van Boeddha of
bodhisattva op, gemakkelijk ger311gschikt in "Boeddha-families", zoals meer gedetailleerd hierna wordt beschreven.
Reeds gedurende de Mahäyäna periode merken wij een diepe
toewijding op aan speciaal gekozen goden, die in gebeden
aangeroepen w0rden en zelfs gedwongen door hun heilige
namen en dic op deze wijze dienst deden als magische formule. • ').
Terugkerende naar die ontwikkelde vormen van boeddhisme
gewoonlijk bij westerse mensen bekend als t311trisch, maar
door de werkelijke volgelingen beschreven als Mantrayä na,
de "Weg V311 Magie" of de Vajrayäna , de "Diamant-Weg",
merken we op, dat er geen werkelijke breuk is met het
.Mahäyäna, dat reeds de weg voor de latere ontwikkeling
voorbereid had. Niettemin, binnen het brede verband van
de gehele stroming V311 veranderde filosofische begrippen,
van veranderde idealen van algemeen vertrouwen en toewijding en van de meest kleurrijke en creatieve verbeelding, voerden de volgelingen van het Mantrayäna zekere
leringen in, die de gehele voorstelling van boeddha schap en
de wijze waarop dit kon worden bereikt, radicaal veranderen.
Dit werd echter zo handig binnen het verband van de meer
conventionele Mahäyäna gedaan, dat geen breuk in de traditie plaats vond en de nieuwe en oude gebruiken ontwikkelden zich verder naast elkaar.
.
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Wij zijn geneigd om aan het Indiase boeddhisme te denken
in min of meer bepaalde perioden, het boeddhisme van
de eerste discipelen (srävaka), vaak minachtend het
Hinayänä genoemd, van de 5e eeuw voor Chr. tot de Ie eeuw
na Chr., gevolgd door het Ma häyäna, bloeiende tot de
8e eeuw om tenslotte overheerst te worden door het Mantrayäna, dat optrad vanaf de 7e eeuw. In werkelijkheid
bestonden deze scholen vele. eeuwen naast elkaar, want
verschillende van de vroege (eerste) scholen bloeiden
nog in het achtste-eeuws,e India en het Ma häyäna bestond
niet alleen naast het Mantrayäna tot de uiteindelijke ondergang V311 het boeddhisme in india, maar bleef ook bloeien
in China, Japan en Tibet, alsook in de verre boeddhistische
1311den V311 zuid-oost-Azië. Daarom, indien men over de
algemene kenmerken van het Mantrayäna schrijft, moet
men tevens een groot gedeelte van het Maháyina daar bij
rekenen. Niettemin kunnen er zekere duidelijke onderscheidingen tussen deze twee "wegen" worden gemaakt.
DE TEKSTEN
Zij zijn in de eerste plaats gebaseerd op verschillende reeksen teksten, het Ma häyäna op haar sütras (a311eenrijgseis van voordrachten) en sästras (verh311delingen)
en het Mantrayäna op haar tantras (strengen van voordrachten) en de commentaren, korte verhandelingen en
godsdienstige verzen (dohä) van de grote tantrische yogi' s.
De tantras werden evenals de sütras als woorden van de
Boeddhas beschouwd. Gewoonlijk zijn het ongelijksoortige,
anonieme werken, naar men veronderstelde de gezaghebbende uitspraak van een of andere boeddha of boeddha-verschijning in de vorm van een verheven tantrische god, gegeve.1'J.
in antwoord op de twijfelende vragen van zijn omgeving.
Wat ook hun vroegere stadia van ontwikkeling mogen zijn, de
tantras komen vanaf de 7e eeuw in de openbaarheid, toen
tantrische geleerden en yogi's commentaren op hen beginnen te schrijven. De tantrische geleerden en yogi's zelf
worden beschreven als "84 grote magiërs" (Mahäsiddha ) en
hun legendarische biografiëen bestaan uit verschillende
duidelijk onderscheiden lijnen van leraren, waarvan sommige binnen zekere grenzen gedateert kunnen worden .2).
Te oordelen naar hlill literaire werken, zoals bewaard in
het van commentaar voorziene deel (Tenjur) van de Tibetaanse canon en nu en dan voorkomende in Nepalese Sanskriet manuscripten, bestaat er geen twijfel aan het historische bestaall van deze tantrische meesters, noch aan
hun literair kunnen. Het doel van hun werk is om tantrische
plechtigheden en gebruiken als geldig historische theorie
te verklaren, welke zeer zeker reeds gedurende vele
eeuwen moeten hebben behoord tot de algemene
boeddhistische traditie, maar welke voor die tijd geen
schriftelijke bekrachtiging in de kanonieke literatuur hadden
ontvangen. In feite is er geen duidelijke scheidingslijn
tussen Mahäyäna en Mantrayäna literatuur en belangrijke
kanonieke teksten zoals de Manjusrimulakalpa en de
Sarvatathägatattvasamgraha werden aanvankelijk als
Mahäyäna sütras behandeld. • 3). Daarna terugziende binnen
het grotere verband van latere tantrische literatuur werden
ze als tantras geclassificeerd. Over het geheel genomen omvat de t311trische literatuur de volgende onderwerpen:
- de beschrijving van godheden,
- hun lofspraak en aanbidding,
- hun persoonlijke magische formule om hen aan te roepen,
- de beschrijving van hun heilige verblijfplaatsen, technisch
bekend als de man~ala of de "mystieke kring",
- bijzonderheden van de rituele inwijding in de man~ala door
middel waarvan de neofiet' één wordt met de godheid V311
zijn
meester' s keuze,
- allerlei soorten magische rituelen, zoals het veroorzaken
van regen, het afwenden van hagel, het bevorderen van de
welvaart, het verkrijgen van opperheerschappij of het vernietigen van vijanden,

- de stelselmatige uitéénzetting van het boeddhaschap als
5- voudig met alle psycho-fysische implicaties, waarover
later meer geschreven zal worden,
- meditatie methoden, speciaal het oproepen door "formules"
(mantra) door middel van de voortdurende geconcentreerde
herhaling (japa) van iemands uitgekozen godheden en hun
uiteindelijk weer-opgaan van deze goden in iemands eigen
geest,
- de theorie, dat het menselijk lichaam een soort alomvattende mal)~ala is, hetgeen de manipulatie van de ademhaling er
sexuele vermogens met zich medebrengt,
- het ritueel van de vereniging met een speciaal gekozen ingewijde vrouwelijke partner bekend als yogin;, de vidyä
(toverformule), de mudrä (symbool) of eenvoudig als prajiiä
(wijsheid) maar nooit, let wel, als sakti, de overeenkomende
uitdrukking in de sivaitische traditie in het hindoeïsme,
- filosofische verklaringen, welke een geheel nieuwe betekenis gaven aan uitdrukkingen zoals prajnà (wijsheid), upaya
(methode) en bodh icitta (gedachte aan verlichting),
- het prijzen van de uiteind8lijke staat van verlichting als een
toestand van "grote gelukzaligheid" (mahasukha).
Door latere commentatoren werden de tantras vagelijk gegroepe(,rd in 4 rubrieken, welke wij kunnen vertalen als:
"magische ritueleri' ( kriyä-tantra), "rituelen van godsdienstbeoefening" (caryà-tantra), "rituelen van yoga"
(yoga-tantra), en "rituelen van de opperste yoga" (a~ut
tarayoga-tantra ). Mijn engelse vertalingen, evenals de
Sanskriet-uitdrukkingen lijken nogal willekeurig te zijn
en in ieder geval geeft de poging om verschillende tantras
onder te brengen in duidelijke categorieën slechts aan
commentatoren een ruime gelegenheid te geven voor discussie en argumenten, een noodzakelijk gevolg van het
Indiase behagen
in abstracte en vaak onbetekenende
classificatie.
Tibetaanse geleerden zetten de discussies voort, een of
ander Indiaas argument kiezende en hun methoden en
stijl kunnen nu op hun waarde getoetst worden dank zij de
mooie uitgave van mKhas-grub-rje 's "Grondslagen van de
boeddhistische tantras", in het Engels vertaald en met
nuttige verklarende aantekeningen door F. D. Lessing en
Alex Wayman (Mouton, The Hague & Paris, 1968). De
enige boeddhistische tantra, welke geheel (in de Sansluit
en Tibetaanse versie) bewerkt en in een europese taal
vertaald werd is de Hevaj ra- Tantra, een vroeg werk van
mijzelf (Oxford University P ress, 1959).
Enige andere tantrische teksten, o. a. de GuhyasamäjaTantra zijn uitgegeven en vertaald in het Frans door
Shahidullah onder de titel "Chants Mystiques" (Paris, 1928)
* 4). Sommige van deze zijn sedertdien door mij opnieuw
vertaald uit het oorspronkelIjke apabramsa (Oud Bengalees)
en Tibetaans en zijn met enige andere tantrauittreksels in
"Buddhist Texts through the Ages" (Cassirer, Oxford,
1954).
Men ziet dus. dat er opvallend weinig tantrisch materiaal
beschikbaar is voor degenen die geen Sanskriet of Tibetaans lezen. Het Tibetaans is zeer belangrijk voor deze
studie, want het Tibetaanse, boeddhistische canon omvat
22 delen van de basis-tantra (in de Kanjur jen 86 delen van
verklárende tantrische geschriften (in de Tenjur) in de Narthang editie. Gebaseerd op deze omvangrijke literatuur
uit het San skrit en plaatselijke noordindiase talen vertaald, leverden alle boeddhistische ontwikkelingsscholen
in Tibet hLill eigen uitleggingen en verhandelingen op.
Een nuchtere waardebepaling van deze grote hoeveelheirl
ongelijksoortig literair materiaal is nauwelijks begonnen.
Een van de voornaamste problemen van de Indiase en
Tibetaanse commentatoren en wat dat betreft voor elke
westerse student. van het Tibetaans. die naar de grond tantras in het Kanjur wil verwijzen, is de spontane en verwarde
presentatie van de argumenten in veel van deze werken.
V?ak verijdelt dit in hoge mate de pogingen tot classificatie
te komen en slechts een volledige en tot in bijzonderheden
gaande studie van een gekozen tantra stelt iemand in staat' er
met enige zekerheid over te schrijven. Hieruit volgt, dat om
over deze literatuur te generaliseren zonder tot in bijzonderheden aan een aanzienlijk aantal van de aanwezige werken
gewerkt te hebben, altijd een onzekere handelswijze is. * 5 ).
De gehele arbeid is in ieder geval een tour de force daar
tantras van nature op opvallende wijze schoolse uitleg weerstaan. Waarschijnlijk ontwikkelden ze zich als verzamelingen van verzen, de bovengenoemde onderwerpen beschrijvende en die doorgegeven werden als een practische leiddraad
voor de juiste uitvoering van de benodigde rituelen en yogaoefeningen. Door veelvuldig gebruik van vraag en antwoord

suggereren zij de verhouding van meester - leerling en in een
godsdienstige omgeving, waar de meester in feite erkend
moest worden als gelijke van de godheid, die hij vertegenwoordigde, was het een makkelijke overgang om de leidende
verzen over te brengen op de werkelijke godheid. Het is mogelijk de 4categoriëentantras in een deels samenvallende
volgorde onder te brengen. Zo handelen die van de kriyä
(magisch ritueel) - klasse over inwijdingen in de ma~~ala
volgens een verdeling in 3 families van de Tathägata (nI.
~àkyamuni: vertegenwoordigd door de bodhisattva Maiijusri)
de Lotus (voorgesteld door Avalokitesvara) en de Vajra
(vertegenwoordigd door Vajrapani). Deze drie-familietheorie
werd waarschijnlijk ontworpen om gelegenheid te scheppen
om binnen het zich ontwikkelende boeddhistische pantheon
vriendelijke godheden (de familie van de Lotus) en grimmige
godheden (de familie van de Vajra) op te nemen alsmede
degenen wier afkomst verbonden zou kunnen zijn met de Heer
Boeddha zelf. In dit stadium vertonen de inwijdingen in de
mal)~ala, welke slechts de heilige sfeer is van de gekozen
godheid zonder de ingewikkelde psycho-fysische correspondentie van de latere tantras, verrassende overeenkomsten met
de inwijding tot het koningschap. De aangenomen neofiet
wordt in feite gewijd aan het boeddha schap door middel van
een ritueel, dat enigzins als een magische werkelijkheid
mag worden beschreven. Hij schijnt geschikt te worden bevonden op grond van buitengewone fysieke bekwaamheden en
geen speciale psychologische training schijnt vereist te zijn.
Gebruikelijke vormen van meditatie hielden in adem-controle
alsmede concentratie op de gekozen godheden door middel
van het herhaald opzeggen van hun formules en de lofspraak
en aanbidding van de godheden maken deel uit van deze godsdiEmstbeoefening. * 6 ). Hier is echter geen duidelijke breuk
met de reeds vaststaande Mahäyäna-praktijk.
De caryä klasse (godsdienst oefening) werd gekarakteriseerd
naar het schijnt door toenemende aanbidding van Säkyamuni
in de vorm van de Boeddha Vairocana ("verlichter"), die
het opperste verheerlijkte voorbeeld is van de predikende
Boeddha. Men geloofde, dat de beoefening van de gewone
meditatie vormen met adem-controle, etc., gericht op de
vereniging (yoga) met Vairoca na, zouden resulteren in het
verwerven van wereldlijke en bovenwereldlijke vermogens
(siddhi).
De yoga-tantras schijnen een later stadium te vertegenwoordigen; Vairoca na blijft het hoofd van de Tathàgata familie,
de meest vooraanstaande Boeddha's, maar het totale aantal families, nu allen boeddha-families genaamd, wordt tot
4 vermeerderd en daarna tot 5 in overeenstemming met de
middelpuntvliedende verklaring van het waarneembare bestaan, ruimtelijk gesymboliseerd door het middelpunt en de
4 hoofdpunten. Nadat deze symboliek eenmaal aanvaard was,
wordt zij kenmerkend voor alle latere tantrische theorie
en praktijk. Daarom is het beter deze niet zo zeer te beschouwen als een specialiteit van een zekere klasse teksten
maar eerder als een ontwikkeling, welke voortsproot uit
de Mahäyäna filosofische theorie welke niet slechts uitdrukking vond in de literatuur, maar tevens in de bouwkunde
en het rituaal. Daarom is het beter dat hierna in veel wijder verband te bezien. Men nam aan, dat ieder, die tantrische yoga wilde beoefenen, krachtens zijn eigen aangeboren neigingen tot één der 5 families behoorde, die, voorzover levende wezens in hun nog altijd onzuivere toestand
verkeren gekenmerkt wordén door de 5 euvels van onwetendheid, gramschap, verlangen, boosaardigheid en jaloezie.
Theoretisch werd een neofiet opgenomen in de daartoe geeigende familie, naarmate één van deze overheerste in zijn
psychologische samenstelling. In de praktijk kon zijn boeddhafamilie vastgesteld worden door een speciale ceremonie,
nl. het werpen van een bloem in de mal)~ala en afhankelijk
van het gedeelte, waar deze neerviel, werd zijn familie
vastgesteld. Hij werd dan geoefend in de aanroepingen, aanbidding en bespiegelingen van de tot die familie behorende
godheden en door middel van deze kon hij vereniging bereiken met de speciale boeddha, die het fami liehoofd was en
tegelijk in de opperste Boeddha Vairocana opgenomen was.
Met de tantras van de hoogste yoga (Anuttarayoga) bereiken
wij het laatste stadium van de tantrische ontwikkeling waar
het fysieke lichaam van de oefenende yogi beschouwd wordt
als de mal) ~ala en alle fysieke verlangens, de sexuele impulsen inbegrepen, onder strikte controle worden gebracht
en gericht worden op de wederopbouw in iemand's eigen
persoon van het volmaakte lichaam van de gekozen godheid,
vaak voorgesteld als dat van een 16-jarige jongelin.g. Met
zo'n lichaam bezit de yogi wereldlijke en bovenwereldlijke
macht en kan hij naar eigen goeddunken de opperste zaligheid van definitieve verlichting binnentreden. In symboliek
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en werkelijke praktijk wordt de "verlichtingsgedachte"
(bodhicitta), waarvan de diepste essentie de drijfkracht is,
die de aanstaande boeddha naar het einddoel drijft, vereenzelvigd met het mannelijk zaad, dat als, aardse correspondentie het leven in de aardse sfeer vereeuwigt. De omzetting van het zaad in "gedachte van Verlichting", d.w.z.
van een lagere in een hogere macht, is dus voornaamste
bedoeling van deze vreemde ziel-lichaam-oefeningen en in
sommige inwijdingsrituelen was de daadwerkelijke samenwerking van een vrouwelijke partner hiervoor noodzakelijk.
Gebaseerd op deze, naar men aanneemt, gezaghebbende
teksten, het ware woord van de boeddha's, ontwikkelde zich
niet alleen een grote literatuur van commentaren, maar ook
kleinere werken voor practisch gebruik, speciaal de liturgische teksten, die noodzakelijk waren voor de openbare
dienst van de godheden in de tempels en verhandelingen
over meditatie en yoga, nodig voor eigen beoefening. Goed
opgestelde reeksen regels voor voorgeschreven yoga-oefeningen werden door beroemde yogi' s voor hun leerlingen opgesteld, Een van de bekendste van deze aard kan men in de
"Doctrines of Näropa', zoals door W, Y. E\'ans-\Vcnlz in zijnl
"Tibetan Yoga and Secret Doctrines" (London, 1935), blz,
155 - 252 gegeven worden, bestuderen.
Tantrische ontwikkelingen worden vaak voorgesteld als een
decadente verdraaiing van meer orthodoxe boeddhistische
vormen, teweeggebracht door yogi's uit de Siva-religie van
twijfelachtig zedelijk karakter, die weinig of niets geven om
de verheven opvattingen van de Mahäyäna filosofie, Wij vergeten, dat filosofen altijd een kleine minderheid vormden en
dat het boeddhisme, een van de vele godsdiensten, welke op
de Indiase bodem groeide en zich ontwikkelde, zoals al de andere werd beihvloed door de machtige en overdreven stromingen welke karakteristiek waren voor de middeleeuwse Indiase beschaving. Nu het boeddhisme reeds lang is verdwenen in zijn ontwikkelde middeleeuwse vormen uit India, zijn
wij geneigd het tegenover het Hindoeïsme te stellen, dat de
Moslem overheersing overleefde. Vele serieuze onderzoekers
van het boeddhisme, die een bepaalde voorkeur tonen voor
de vereenvoudigde Theravädin vormen zoals deze nog steeds
voorkomen op Ceylon en andere landen in Zuid-Oost Azië,
vergeten gemakkelijk hoe het boeddhisme van het vóór Moslem - India doordrongen moet zijn geweest van Indiase
cultuur, Indiase stijlen van bouwkunde met haar stylistische
en symbolische voorstellingen waren toen boeddhistisch
want zij maakten deel uit van dezelfde culturele erfenis.
Op dezelfde manier behoorden tempel- liturgieën en yogatechnieken tot een Indiaas erfdeel gedurende eeuwenlang
door generaties aanbidders en godsdienst beoefenaren ontwikkeld en verrijkt en de vaklieden die de beelden. godsdienstige voorstellingen en tempelversieringen en rituele
voorwerpen maakten, werkten in hetzelfde artistieke
klimaat en met dezelfde stijlen. Siva - tantrisme en
boeddhistisch tantrisme ontwikkelden zich waarschijnlijk
door sectarische verschillen beperkt als de verschillende
kanten van een algemeen indiase ontwikkeling in het
filosofisch denken, in benadering der goden, in bouwstijl
en al het overige. Het is daarom een misleidende verklaring van gebeurtenissen, indIen men aanneemt, dat het
boeddhisme nu opeens vervuild en bedorven werd door het
Hindoeïsme. Gedurende de gehele 1700 jaar van zijn
lange geschiedenis in illdia bevatte het boeddhisme slechts
uitdrukkingsvormen die deel uitmaakten van de Indiase
omgeving.
MIDDELPUNTVLIEDENDE VOORSTELLINGEN BETREFFE 'DE HET UITERLIJK BESTAA J I DE MAl DALA
Mahäyäna en Mantrayäna hebben een fundamentele
filosofische opvatting gemeen nl. de volkomen éénheid van
bestaan in zijn gelouterde, zuivere vorm. Alle denkbeelden
van ik en de ander, van geven en ontvangen, van rein en
onrein. van verlicht en onverlicht, van nirväna en samsära,
hebben hoogstens een betrekkelijke waarde en uiteindelijk
bestaat er geen totaal verschil. De toestand van zaligheid
wordt beschreven als ongescheidenheid, waar de aanbidder
wordt opgenomen in de aangebedene en de mediteerder in
de waarheid, waarover hij gemediteerd heeft. Op deze
wijze wordt het gehele uiterlijke bestaan a Is een soort
onjuiste verbeelding (parikalpita ) beschouwd, ogenschijnlijk
afhankelijk (paratantra ) van onvermijdelijke wetten van
oorzaak en gevolg, in werkelijkheid echter in zijn absolute
toestand (paral)ispa n n a) heeft het geen eigen bestaan, Het
heelal werd aldus gemakshalve voorgesteld als een soort
emanatie uit een absoluut middelpunt, hetwelk in zekere zin
het onverwoestbare hart vormde van al het zijnde en niet-
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zijnde. Het middeleeuwse christendom ontwikkelde een
zelfde soort symboliek door de kruisberg te beschouwen als
het absolute middelpunt van de wereld in tijd en ruimte. Op
die wijze legde men nadruk op de centrale historische werkelijkheid van Christus, wiens heilboodschap werd geopenbaard door de vier evangelisten, zinnebeeldig voorgesteld
dool' de vier dieren van de openbaring. De Romaanse kW1Sl
beZit vele prachli~e beeldhouwwerbm van zo een symmetrisch zinncbeeldige \'erldaring \'an Christus in heerlijkheid geopenbaard naar de vier windstreken. door het
mensenhoofcl. de adelaarskop. cle leeUl\'cl,OP ell de ossekop " 7). Wanneer men de uitleg der leerstellingen buiten
beschouwing; laal, merkt men wèl dezelfde symbolische
a~U1pak. Deze ontwikkelde zich op \'eel uitgebreidere en
buitensporig'e wijze in het boeddhisme; dit was immers \Tij
\'an alle controle in orthodoxe ZÎll, met zijn theorie \'an
een cenlrale boeddha geopenbaard door middel \'an \'iel'
boeddha's. gcrichtnaar de wÎlldstrcken.
\'001' de boeddhisten was het middelplmt van cle wereld de
stcen te Bodhgayä, waar Säkyamuni had gezeten. toen hij
\'olkomen verlichting bel'eik:e. Deze plaats was bekend als
Vajräsana, de "Diamantcn zetel" of
de" zetel van de donderkeil" , af11ankelijk \'an de wijze, waarop wij het Sanskriet woord "vajra" vertalen. De \'ajra was
e\'enals Jupiter's bliksemschicht, het onverwoestbare wapen
der goden in de Indiase mythologie en het woord we)'(1
door de Indiase boeddhisten ovel'genomen als symbool
\'an de volstrekt onverwoestbare aard van het anders niel
te omschrijven absolute. Het werd algemeen door de
tantrische yogi's gebruikt en komt voor Îll namen als
Vajradhara de "houder van de vajra", betrekking hebbend
op opperste boeddhaschap. als Vajrasattva. het "vajrawezen", betrekking hebbende op de aanstaande boeddha en
daarom op de neofiet, die op het punt staat het boeddhaschap binnen te treden door middel van het inwijdingsrituaal . l\Ien heeft het ook in "Vajrayäna", de "vajra-weg",
hetwelk een synoniem werd voor Mantrayäna. Het kwam als
\'oorvoegsel aan de benaming van rituete voorwerpen om
de \'olmaakte heiligheid van het gebruik aan te geven, evenals aaJl namen VaJl (woeste) grimmige godheden zoals
Bhairava en Värähi , om hlUl funktie als machtige, tantrische
godheden aan te duiden.
liet idee van een heilig centrum van het bestaan had Îllvlocd op de architectuur. De stüpa, het hoogste symbool van
boeddhaschap, werd ~ezelfder tijd voorgesteld als het absolute centrum van het bestaan. De vier toegangspoorten
aangebracht in de omrÎllgende balustrade zagen uit op de
vier windstreken en de vier boeddhabeelden, welke in
de tempeltjes geplaatst werden op de vier punten, werden
beschouwd als ruimtelijke uitingen VaJl de hoogste boeddha,
die in het centrum van de tempel aanwezig was. De theorie
VaJl cIe vijf opperste boeddha's is in de eerste plaats een
schematisch begrip VaJl het absolute boeddhaschap. zoals
dit zich in de ruimte openbaart en deze eenvoudige bouwklmdige voorstelling vormt de achtergrond van de ingewikkelde symboliek van de man<:lala. Tempels werden beihvloed door dezelfde opvattingen en de vierkante tempel
verscheen met vier deuren en de vier wanden gericht naar
de vier windstreken en de godheid in het midden gezeten en
naar het oosten, de belangrijkste windstreek, waar de zon
opkomt, kijkend. De tempel werd bedekt met een reeks
daken boven elkaar. zoals de stüpa, uit eerbied voor het
boeddha lichaam. dat het bevatte, versierd was met een
serie zonneschermen Îll afmeting afnemend om een spits te
vormen. Evenals de stüpa werd het oplopende tempeldak
ecn gemeenschappelijke erfenis VaJl alle Aziatische laJlden,
die Indiase kWlstvormen üvenlamen. l\U het echte bijna
geheel uil ,,"oord-India verdwenen is evenals het boeddhisme,
wordt de Indiase oorsprong zelfs in twijfel getrokken.
De malldala, onbetwist van Indiase oorsprong, is slechts
een schematische weergave van de oude Indiase 4 - zijdige
tempel, zoals deze er van boven bekeken uit zou zien.
Zij wordt getekend met vier deuren en vier tot versierÎllg
dienende bogen horizontaal afgebeeld vanwege de schoonheid en symmetrie van het ontwerp. De \'oornaamste godheid
wordt op een lotusbloem afgebeeld Îll het midden van de
tempel en het gehele gebouw wordt omrÎllgd door een ronde
beschermende muur, die het binnenste heilige gebied geschieden houdt van de gewone profaJle wereld. Op dit in
wezen eel1l'oudige ontwerp welke op stof geschilderd of
slechts met kleurkrijt voor de speciale inwijdÎllgsceremonie
werd aaJlgegeven. werd de meer ingewikkelde symboliek
VaJl de groep van vijf boeddha's met hun psycho-somatische
aspecten geplaatst * 8 ).

Mahäyäna filosofie en Mantrayäna (of Vajrayäna ) godsdienst
stemden overeen in hun verklaring van het absolute als
een niet-tweevoudige toestand en de ruimtelijke symboliek
van het middelpunt, dat het "vaste middelpunt" van het
bestaan vertegenwoordigde en de vier hoofdpunten, die
de emanatie van het bestaan in zijn uiterlijke vorm verbeeldden, waren in verband gebracht met zekere andere
fundamentele vijftallen. Deze kunnen voor de duidelijkheid het best schematisch voorgesteld worden; (hier volgt
de tabel op p.133 van het engelse origineel= p. 73, ned.).
De zaken in de verschillende vijftallen konden van plaats
in de ma~~ala veranderen, afhankelijk van de voorkeur
van de verschillende scholen door verschillende boeddha's.
De meeste tantrische cycli zijn gebaseerd op Vairocana of
Ak~obhya en hun wisselende openbaringen, dat wil zeggen
de grote tantrische goden die door hun te aanbidden vereenzelvigd werden met deze boeddha' s. De grote keuze van
vijftallen godheden ontwikkelde spontaan uit individuele
keuze en dit maakte dat het gehele begrip van de mandala ingewikkelder scheen dan het in werkelijkheid is. In zijn
eenvoudigste vorm symboliseert de mandala door middel
van zijn centrum en de vier hoofdpunten vijf zaken. Dit
zijn ( I ) de gehele uiterlijke wereld, voorgesteld als de
vier elementen aarde, water, vuur en lucht, uit de ruimte
voortkomend, (Il ) de menselijke persoonlijkheid op oude
boeddhistische manier voorgesteld als de vijf "hopen"
(skandha) zoals boven beschreven, (lIl) de vijf voornaamste onheilen voortkomend uit fundamentele onwetendheid
en te zelfder tijd ( IV ) wij sheid met haar vijf aspecten en
( V ) het boeddh[\schap in vijfvoudig aspect. De beide genoemde vijftallen stellen de gezuiverde bestaansvormen voor
waarin de voorafgaande onreine moeten worden omgezet.
De tantrische yogi' s geloofden dat een op de juiste wIjze
uitgevoerd rituaal in de ma~9ala, gegeven aan een goed
onderrichte neofiet, de verlangde omzetting zou bewerkstelligen en hem (om de gebruikelijke uitdrukking te gebruiken) van aangezicht tot aangezicht met de goden der
wIj sheid zou brengen.
Hier raken wij het fundamentele verschil tussen de meer
algemene vormen van boeddhistische relig'ie en de Vajrayana
De eerste discipelen (sravakas) mochten verwachten nirväl)a
te bereiken door eigen krachtige inspanning na vijf of zes
opeenvolgende wedergeboorten. De volgelingen van Mahäyäna
met hun veel eerzuchtiger doel van universeel boeddhaschap,
keken vooruit naar ontelbaar mogelijke wedergeboorten.
Immers, het pad van bodhisattva., ofschoon open voor iedereen, leidde door lanen eindeloos· van ruimte en tijd.
In sterke tegenstelling hiermede beloofden de tantrische yogi' s het boeddhaschap in de loop van één enkel leven aan hen
met een scherp verstand, die bereid waren om alles te zetten op de overwinning. Zij trokken de logische gevolgtrekkingen uit de Mahàyàna filosofie. Indien samsà ra inderdaad
identiek is met nirvàl)a dan bestaat de verlichting hierin, dat
men dit duidelijk inziet. De lange weg van "aanstaande boeddha" wordt dan niet alleen onnodig, maar uiteindelijk zinloos.
De Tibetaanse traditie vereenzelvigt voortdurend de grote
Mädhyamika filosoof Nagarjuna met een grote tantrische
yogi van dezelfde naam. Het verschil in datering (ongeveer
G eeuwen) maakt eerder dan hun leerstellingen deze identificatie onaanvaardbaar. Spontane realisatie van boeddhaschap
als een soort aangeboren (sa haja) eigenschap. die men
slechts te onderkennen heeft om hem te verwezenlijken is
gemakkelijk te combineren met filosofische leringen die
de uiteindelijke leegte van alle begrippen zonder uitzondering predikte. Zoals algemeen bekend is, maakte de Ch'an
school van boeddhistische oefeningen met het geloof in de
sporli:ane verwczen lijking van verlichting in de loop van een
enkel leven. reeds opgang in China gedurende de Ge eeuw
en wat het ook dankte aan Taoistische leringen, haar
grondbeginselen werden geheel gerechtvaardigd in de
Mahäyàna filosofische leringen. liet is niet onwaarschijnlijk.
day deze gehele beweging haar ware oorsprong vond in
Mahäyänisten in noord-west-India, van waaruit het zich
tezamen met andere boeddhistische tradities O\'er centraal
Azië naar China en tenslotte naar Japan verspreidde. waar
het bij de westerse lezers beter bekend staat onder de naam
Zen. In ieder geval lijkt het zeker. dat de idee om boeddhaschap te verkrijgen in de loop van één enkel leven door
middel van het beoefenen van zekere vormen van fysieke
en mentale training, die de grondslag vormt van de tantras.
niet uitsluitend tantrisch is.
De tantrische yogi' s aanbaden hun gekozen godheden vanaf
de 7e eeuw, zij gebruikten formules en manc:lala's en beoefenden yoga. Hierdoor en door l1lill literaire publicaties

van commentaren en verhandelingen brachten zij Vajrayäna
tot aanzijn: een speciale boeddhistische weg. Hierdoor
brachten zij vooral machtige stromingen typisch in het
Mahäyàna -boeddhismé tot verdere ontwikkelIng.
Met de g'odsdienstige gebruiken van de eerste discipelen
( sravaka ) is het echter mogelijk scherpe contrasten aan te
geven. l\lagische krathtcn worden in ccn deel \'an de vroegste
literatuur vermeld, want men nam aan. dat deze een natuurli.jk beg'eleidend verschIjnsel waren \'an heiligheid.
Säkyamuni zclf maakte er \'aak gebruik van om de superioriteit van zijn leringen over concurrerende asceten te bewijzen en zi.in leerlingen wonnen vaak de steLU1 van leken
door gelijke middelen. J\Ia§iische kennis wordt echter als
onnodig en ongewenst afgekeurd. want indien deze nage.jaagd wordt als doel op zichzelf, vormt deze een belemmering voor de oprechte beoefening van moraliteit. concentratie en wijsheid.
1\Ien kan in het vroege boeddhisme ook een duidehjke reactie opmerken togen hct ritualisme van de vormelijke relig·ie. want deze wordt beschouwd als on\Tuchtbaar en bereikt géén bruikbaar resultaat. Elke vorm yan rituele
magie wordt beschouwd als zuiyere dwaasheid. Ondanks de
afkeer van boeddhisten en andere asceten ging men \'oort ritualisme cn magie te beoefenon en voordat de boeddhistische leer 100' jaar oud was. verschenen zij weer in
boeddhistische kringen. daar zij zo nauw betrokken waren
bij de aanbiddiJlg van nieuwe godheden en de \'erwachtingen
die op deze gevestigd werden. Dit is verklaarbaar en de
zuivere boeddhistische leringen konden daarnaast grotendeels onbesmet verder bestaan. Alle hogere godsdiensten
van de wereld houden rekening met dergelIjke behoeften Vall
gewone mensen door middel \'an zegingen. speciale
gebeden etc.
De Tanli'ische meesters volgden echter een nieuwe koers.
toen zij oproepingen en rituelen gingen gebruiken niet alleen om de stelU1 van de godheid te verkrijgen ter bevordering van wereldse verlangens maar om verlichting
zelf te verkrijgen. Dil wordt theoretisch mogelijk, indien
uitgekozen godheden tot de rang van boeddha worden
verheven en hun gevolg als een gestyleerde symbolische
stem wordt be;;chouwd, een soort speciaal middel waardoor de beoefenaar zich tot de gelijke van de centrale godheid opheft. Zoals we reeds gezien hebben, werd dit gebruik door de Ma häyäna filosofie geheel gerechtvaardigd.
Indien al het uiterlijke uiteindelijk niet werkelijk bestaat,
kall men alles, wat de speciale verlangens eisen als hulp
gebruiken. waarbij men aan de structuur van beelden en
vormen zó een betekenis toeschrijft via een soort van
zelf-hypnose als in zijn straatje te pas komt.
Wanneer men dan uiteindelijk het doelwit bereikt heeft.
laat men het gehele steunende bouwsel uitéénvallen. als
iets. dat uiteindelijk zinloos is. De tantrische theorie
is zeker vol prachtige verbeelding, wat wij ook mogen
denkpn over de bereikte resultaten.
DE BEOEFEl\'ING VAl\' OPPERSTE YOGA
De hoogste klasse van tantras, die welke gerangschikt werd als anuttarayoga, of "opperste yoga". duiden
op een verdere afwijking van de meer orthodoxe boeddhislische gewoonten, doordat zij vormen van "zware yoga"
(bathayoga) i'.1.troduceerde in het reeds zeer uitgebreide
leerplan. Deze meer gewelddadige soorten fysieke en
mentale yoga, vaak afstotend, wanneer zij terloops uitgelegd worden aan degenen. die niet van plan zijn ze te
beoefenen, werden door Indiase yogi' s ont wikke ld uit de
Hindoe èn uit de boeddhistische traditie. Nu het boeddhisme uit India verdwenen is, bestaan zij tot op heden nog
voort bij zekere Hindoe-yogi-broederschappen. *9) Voor
ons doel is het voldoende om de theorie \'an deze oefeningen
te beschrij\'en zoals deze door boedhhistische yogi's
in yerballd werden gebracht met hlU1 traditionele filosofische theorieën.
In theorie en praktijk werd de mal)c;lala in het lichaam van
de yogi overgebracht. zo doende stelde men zich het
boeddhaschap in het Mahäyäna voor als de opgaande
stadia van een menselijke boeddha. Deze verschijnt iJl
de uiterlijke wereld als nirmal)akäya , dan een verheerlijkte boeddha, die gekroond en versierd in de hemelen
verschijnt tot een hemels publiek predikende een soort
wederzijdse vreugde (sambhogakaya) en tenslotte de boeddha
in zijn absolute toestand van dharmakllya. Hierbij voegde
de tantrische theorie het vierde lichaam "Grote Zaligheid"
( Mahäsukhakllya) en plaatste deze op de vier hoofdpunten
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van het lichaam van de yogi. De uiterlijke vorm Inirmänakäya ) van de inwendig'e yoga, zoals beoefend door generaties tanwordt aan de wortel vail het geslachtsorgaan geplaatst, het
trische yogi's, Indiaas en Tibetaalls, ook beschouwt, men
lichaam van wederzijdse vreugde in de keel. het dharmakan nauwelijks de erotische aard van de symboliek ontkenkäya in het hart en het lichaam van "grote zaligheid" in het
nen, die zich nog steeds kenbaar maakt door overdreven
voorhoofd. Deze knooppunten zijn de centra van uitstralende
voorstellingen op stenen tempels in India en oplopende dak"aderen", die het gehele lichaam doorstromen. Zij worden
tempels in Nepal.
door een hoofdader verbonden, gewoonlijk Avadhüti genaamd
Het is waar, dat deze in het algemeen behoren tot de
of met een andere naam die van toepassing is op de yoginï
Sivaïtische traditie en er zijn geen boeddhistische tempels uit
of de vrouwelijke partner. Het moet opgemerkt worden, dat
het middeleeuwse tijdperk overgebleven om hWl verhaal te
deze vrouwelijke partner, waaraan velen aanstoot namen,
vertellen. Echter fresco's, die de binnenmuren van de Tibeniet noodzakeLijkerwijs als een werkelijke vrouw bestond,
taallse tempels versieren, verschaffen de ontbrekenae inofschoon zij dit zonder twijfel in sommig'e gevallen was en
formatie, Wal1t in inhoud en in stij I zetten zij de boeddhistische
zeker in die kringen van yogi's, waar de tantras uit aftradities Vall de IOde tot de 12de eeuw in India voort. De
komstig waren. Het is echter duidelijk uit de teksten, dat
traditie van afzonderlijk afgebeelde godheden blijft zeer
de algemene boeddhistische tendens was, om dat wat oorzeker bestaan, maar de meeste hebben ook hun vader-moeder
spronkelijk uiterlijke rituelen waren in oefeningen van in(yab-yum) . Van de grote grimmige godheden zijn dil de
wendige yoga om te zetten. De Hevajra- tantra en de Indiase
enig mogelijke voorstellingen. Typerend voor de latere tanverklaringen ervan maken dit proces van verinnerlijking
trische ontwikkelingen is de vreemde eredienst voor deze
zeer duidelijk, zelfs voordat deze vreemde le ..ingen en
vreesaanjagende goden. Zij zijn waarschijnlijk niet door tanoefeningen naar Tibet werden overgebracht. Men mag
trische yogi's uitgevonden, maar integendeel Ul het boed'echter niet de speciale opvattingen van zekere Tibetaallse
dhistisch patroon opgenomen tezamen met de aanbiddende
lama's als waar aannemen, dat deze opvattingen slechts
bekeerlingen. In veel werelddelen heeft de mens op de een
symbolisch en niets meer zijn.
of al1dere tijd bovennatuurlijke machten in de vorm Val1
Men denkt, dat de centrale ader wordt geflallkeerd door
monsterachtige goden a.anbeden, die slechts gunstig gestemd
twee nevenaderen, die naar links en rechls afdalen en
konden worden door bloedoffers en zelfs door mensenoffers.
zich aan de basis van de centrale ader verenigen. De linkse
India bezat zeer zeker dergelijke erediensten en overblijfsewordt Lala na genaamd en wordt gelijkgesteld mel de Zon,
len bestaan nog steeds. Ofschoon niet door hen uitgevonden,
met de Sanskriet medeklinkers en met de methode. De
namen de tantrische yogi's deze bewust over als passende
rechtse heet Rasanä en wordt gelijkgesteld met de maan, met
vertegenwoordigers Vall opperste boeddha schap op de manier
de Sanskriet medeklinkers en met de methode. De vereniwaarop zij dit doel benaderden, Aldus hebben wij in hun
ging van enige dezer paren of de toestalld Vall "twee-in-één".
Tibetaanse vorm de tantrische rituelen en liturgieën van
zoals dit meestal genoemd wordt, vertegenwoordigt het tozulke goden van boeddha-rang als Vajrabhairava, Heruka,
tale bestaall. De zon en de maall vertegenwoordigen de eenHevajra, Samvara, Kalacakra, Yamantaka, allen met
heid van tijd of dag en nacht. De klinkers en de medeklinkers
vreesaanjagend uiterlijk, met kransen van schedels en
waaruit alle mantras bestaall, vertegenwoordig'en de eenmensenhuiden, die hun even ongewone partners in stevige
heid van klank, gesublimeerd in de mystieke lettergreep OM.
omarming omvat houden. Eenmaal tot het boeddhisme toeWijsheid en Methode, die de twee aspecten vertegenwoordigelaten, werden hun ijzingwekkende en onplezierige offers
gen van het bodhisattva - pad, vloeien tezamen in de laalste
veranderd in onschuldige vervangingsmiddelen, maar desstaat van verlichting (bodhi). De gedachte van verlichting
ondanks beschouwen de liturgieën hen zoals ze eens waren.
bestaat als een subtiele vloeistof in het hoofd en als
Over deze goden hebben zachte en heilige lama' s speciaal
grove vloeistof (mannelijk zaad) in de wortel van het malldie van de oudere orden van het Tibetaallse boeddhisme genelijk orgaan. Het schema is verallderlijk en er kWlI1en
mediteerd. De toverformule van dwang reciteerden zij en
vijf knooppwlten zijn, nl. de geslachtsdelen, de navel, het
concentreerden zich op de heilige vormen totdat hWl streven
hart, de keel en het voorhoofd, op deze wijze de plaats van
verwerkelijkt werd en de gekozen godheid zich openbaarde
de vijf boeddha in het lichaam van de yogin aanduidende.
en zich met zijn aanbidder verenigde. Slechts een zeer
Door de top van het hoofd toe te voegen worden zij vermeerkleine minderheid, degenen met een speciaal "scherp gederd tot zes en op die manier wordt ruimte gemaakt voor de
voel" hebben de technieken van de meer heftige vormen van
Ge boeddha, welke alle alldere vijf iJl zich bevat.
yoga, zoals boven in het kort beschreven, beoefend * 10).
De schema's van de yoga-scholen verschillen. maar zolang
In overeenstemming met de Sivaitische traditie merkt men
de hoofdbestanddelen van de mandala binnen het lichaam
ook hier een voorkeur op voor begraafplaatsen als gegezien werden als een symbolisch patt'oon, schijnen de beschikte plaatsen om te mediteren. Hier kan men een ditrokkenen tevreden geweest te zijn. lIet hele systeem kan
recte verbinding met het boeddhisme Vall de vroegste pemen op één lijn stellen met dat van de liindoese Sivaïlische
rioden opmerken, toen de onzuivere aard van het fysieke
tantras, waar dezelfde yoga onder andet'e woorden beoefend
lichaam en de rotheid van een zich ontbindend lichaam alwerd.
gemeen aanvaarde onderwerpen voor meditatie waren: legden
Daar ik geen practische ervaring heb met deze yoga, kan ik
zij de nadruk op de vergallkelijkheid Vall alle samengeslechts een zeer algemene indruk gp.vcn Vall dit' proces.
stelde dingen. Al deze onpLezierigheden dienden om de
Door ritmische ademcontrole op en neer gaallde langs dc
miserabele toestand Vall het uiterlijke leven te benadrukken
twee lichaamszijden en voorgesteld als een snoer klinkers
en richtte de aandacht van de monniken op de hogere geaall de ene en een snoer medeklinkers aan de anc\el'c zijde.
bieden. Begraafplaatsen waren klaarblijkelijk plaatsen,
als de twee stromen van "geestelijke adem". \'oorgestcld
waar allerlei soorten yogi's kwamen en de grote god Siva
als Zon en l\Iaan. Wijsheid en l\Iethode. \Touwelijk en manals "Heer van de yogi's" troonde temidden Vall een afzichnelijk worden tot een toestand van verenig'ing aan dc basis
telijke begraafplaats. De grote goden van het tantrisch
van de centrale ader gebracht. Dit \'enmdcrt de "grol'e
boeddhisme worden ·op soortgelijke wijze voorgesteld en
gedachte Vall veL'1 ichling". well;e omhoogst roomt in dc
indien zij psychologisch verklaard moeten worden, mag
centrale ader. die zoals men zich herinncl'cn zal. I'onrgemen a=emen, dat zij de afkeer van het uiterlijke besteld wordt als de yoginï of \Tllllwelijke pal'lncr en \'erstaan vertegenwoordigen, zoals dat opzettelijk uitgelokt
enigt alle boeddha-lichamen in de toestand \'all \'olkol1lell
en gevoeld werd door de asceten, die besloten zijn hWl
boeddhaschap. \'erenigt samsära met nirväna. kortom het
gedachten van de wereld af te wenden, Dit blijft echter
gehele uiterlijke bcslaall in zijn centrale plUlt [bindu).
slechts een gedeeltelijke verklaring, want volgens de
Dit is de toestand \'all Grote Zaligheid / mahasukhal. waarlatere talltrische theorie ervaart men de "grote'Zaligheid"
o\'er de lant ri schc yogi s zo ~?:raap: zingen.
van uiteindelijke "erlichting door bewustwording van de
De neofiet kan voorbereid wonlen op de prakt ijk \'an deze
overeenkomst van de fysieke en metafysieke sferen. In
inwendige yoga door zekere uiterlijke rituelen \'elTichl
plaats van de fysieke krachten te verwerpen, zoals de
onder toezicht Vall zijn meester in een op de gTond geteeerste discipelen trachtten te doen, maakten de tantrische
kende ma.ndala. In deze l'ituelell mag een wcrkeli.ike
yogi's er aanspraak op deze om te zetten in de essentie'
ITouwelijke pat·tner. die op de juiste mallier illgewijd is.
Vall bovenaards leven.
\'001' de verrichting gebruikt worden. In dat ge\'al speelde
de meester de rol I'all opperstc boeddha (en wordt da:lrom
Na de Moslemse verovering Val1 noord India bleef het
gewoolllijk aangesproken als Vajradh<'ira. de Ilaam I'an de
tantrische boeddhisme in verspreide plaatselijke erezesde en alles-bevattende boeddha) en dc neofiet cn zijn
diensten bestaan, voomamelijk in Bengalen, maar de volpartner speelden de l'ollen \'an ;'I[elhode en \\ïjshcid. I'all
komen ondergang van het gehele georganiseerde boedde twee coëfficiënten. wier \'erenig'illg tot de grote zaligdhisme deed de hoog ontwikkelde bouwkunde en kunstvormen
heid \'an verlichting voerden. [[oe serieus men hct proces
H
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punten van de
windroos

elementen

menselijke
zwakheden
persoonlijkheid

5 aspekten van
Boeddha
wijsheid

centrum

ruimte

bewustzijn

onwetendheid

zuivere,
absolute

verlichter
(Vairocana)

oost

aarde

vorm

gramschap

wij sheid als
een spiegel

onverstoorbaar
(Ak~obhya)

zuid

water

gevoelens

verlangen

onderscheiden- edelsteende wijsheid
geborene
( Ratnasambhava )

west

vuur

waarneming

kwaadaardigheid

homogene
wijsheid

grenzeloos licht
(Amitabha)

noord

lucht

driften

jalouzie

actieve
wijsheid

onfeilbaar succes
(Amoghasiddhi)

voor altijd verdwijnen. * 11). Grote stUpa's en oplopende
daktempels werden niet meer gebouwd.
Nepal werd echter nauwelijks beroerd door de Moslems
en hier overleefde de Hindoe-boeddhistische beschaving
tezamen met de Indiase stijl van tempelbouwkunst en
Indiase schilderkunst. De voornaamste erfgenamen waren de Tibetanen, die het kloosterboeddhisme, evenals
de gehele reeks Mahäyäna en Vajrayänaleringen overnamen. Ook verbreidde vanaf de eerste eeuw A. D. het
boeddhisme samen met de Brahmaanse godsdienst, zijn
invloed in de landen, die nu bekend zijn als Burma, Thailand, Siam, Cambodja, Laos en Vietnam, alsmede Sumatra,
Java en Borneo. Op deze wijze ontvingen deze landen na
elkaar, ofschoon enigzins achterlopend alle latere ontwikkelingen van de boeddhistische theorie en praktijk.
Ondertussen verspreidden over land en in willekeurige
volgorde boeddhistische leringen zich geleidelijk van
noord-west India door Centraal Azië naar China, Korea
en Japan. Terwijl het boeddhisme bijna geheel uitgeroeid werd
in zuid-oost Azië door de uitbreiding van de macht van de
Moslems over de Indische Oceaan; bleef het leven in
Burma, Siam en Indo-China, voornamelijk in zijn Theraväda
vorm, want in deze gebieden was de invloed van Ceylon
overheersend, wat betreft de godsdienstige ontwikkeling.
Het Vajrayäna bleef slechts in Tibet en in mindere mate in
China en Japan volledig bestaan.

* 1) Een

interessante verzameling kan gevonden worden in
de Sädhanamäla, Gaekwad's Oriental Series, XXV and
XLI, Baroda (India 1925/8).

* 2) Ais

voorbeeld kan men mijn pogingen zien om de vroege commentatoren te dateren van de Hevaj ra-Tantra
(Londen, 1959),in deel I, blz. 12-15.

* 3) Voor

een kort overzicht van de inhoud van deze werken
verwijs ik naar mijn artikel" The Notion of Divine Kingship in Tantric Buddhism" in Studies in the History of
Religions (Supplements to Numen) IV, "La Regalità Sacra,"
Brill, Leiden, 1959, blz. 204-218.

* 4) Voor

een lijst van uitgegeven Boeddhistische Tantrische
teksten, zie mijn Hevajra - Tantra, deel I, blz. XIII - XIV.

* 5) De

enige geleerde, die een betrouwbaar overzicht van de
Boeddhistisch - tantrische traditie heeft geschreven, gebaseerd op de directe verwijzingen naar de beschikbare
Sanskrietteksten, is S.B.Dasgupta in zijn Introduction to
Tantric Buddhism, Calcutta 1950.

* 6) Zie

de interessante introductie tot de uitgave
Sekodde§atikä of Nädapäda, uitgegeven door M. E.Carelli,
Gaekwad's Oriental Series, XC Baroda 1941, alsmede mijn
artikel "The Notion of Divine Kingship", zoals boven
reeds genoemd.

* 7) Beroemde

DR.D. L. SNELLGROVE

voorbeelden zijn het tympanum van Moissac
-en dat van Saint-Trophime d' Arles.

* 8) Zie

G.Tucci, Teoria e Pratica del Mandala, Rome, 1949.

* 9) Zie

b.V. het interes.sante werk door G.W.Briggs, Goraknath and the Kanphata Yogis, Calcutta, 1938.

*10) Zie b.V. D.L.Snellgrove, Four Lamas of Dolpo, (Oxford,

1967) en speciaal het leven van Lama" Merit Intellect",
blz. 100 -104.

* 11) Voor

een indruk van de verspreide overblijfselen, zie
S.B. Dasgupta, Obscure Religious Cults, 1950.
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Dr. D. L. Snellgrove, lid van de" British Academy" is
professor in het Tibetaans aan de "Univ'ersity of London",
en directeur van het Tibet Instituut.
.
Dank zij veelvuldige bezoeken aan India en landen in de
Himalaya, heeft hij veel over boeddhisme en Tibet gepubliceerd. Bovenstaande ..al (in enigszins gewijzigde vorm)
deel gaan uitmaken van een boek, dat eerstdaags zal verschijnen.
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omnzs comparatio claudicat

De Zeven Menselijke Beginselen
in het werk van H.~Blavatsky
en
het Tibetac;Jns Buddhisme
Een ieder die enigszins is ingevoerd in het werk van

dit 'derde deel' (een verzameling nagelaten geschriften van

H. P. Blavatsky, de stichtster van de Theosophical Society,

H. P. B. en een hoeveelheid materiaal dat oOl'spronkelijk be-

weet dat zij een groot deel van haar informatie ontleende

doeld was voor het derde en vierdè' deel van' The Secret

aan wat zij noemde: 'het Boek van Kiu-te'. Algemeen is

Doctrine 'l hebbe!1 in de ' Esoterie Instructiolls' zeer veel

steeds aangenomen, dat dit boek alleen in handen was van

veranderingen aangebracht. Dit is de oorzaak van het feit

haar leraren en in ieder geval niet toegankelijk voor' ge-

dat deze uiterst belangrijke teksten niet door de epigonen van

wone mensen'. Deze overtuiging leek bevestigd te zijn dooL'

H. P. B. a Is uitgangspwJt zijn gebruikt. Dit is temeer jammer,

het feit dat H. P. B. 's specifieke leringen, o.a. die betreffen-

omdat de ' Instruetions' een totaal ander beeld geven van de

de de menselijke beginselen, niet in overeenstemming leken

aard en de betekenis van de menselijke beginselen dan in de

te zijn met de stellingen in de steeds weer verschijnende

openbare geschriften van H. P. B. het geval is. AIs voorbeeld

nieuwe vertalingen van oosterse geschriften in deze eeuw.

kan dienen het begrip Ätman (Tibetaans: bdag), dat in de
, 1nstruclions' wordt onderverdeeld in drie hypostasen ( dit

Ongeveer een jaar geleden heeft schrijver dezes
ontdekt dat het woord Kiu-te (spreek uit Kjuute) niets anders
was als het Tibetaanse l' Gyud - sde (zelfde uitspraak, sde

laatste in de theologische betekenis van het woord).
Wij zullen de ' ES0teric Instruetions' meerdere malen

=

deel), dat Tantra betekent. Men d!ent bij het woord Tantra te

aanhalen, omdat zonder deze· teksten een vergelijking met de

bedenken dat zowel de lIindoes als de Buddhisten deze term

l' Gyud -literatuur niet mogelijk is. Elke aanhaling is echter

gebruiken om een bepaald soort gescluiflen aan te duiden. In

zorgvuldig vergeleken met de oorspronkelijke uitgaven van de

dit geval wordt alleen gedacht aan de Buddhistische Tantras.

drie' Instructions " hoewel steeds zal worden verwezen naar

Het zou te ver voeren om in dit artikel de complete
bewijsvoering voor de hierboven gegeven stelling op te nemen.

de paginanummers van het' derde deel' van' The Secret Doctrine'. Dit laatste is noodzakelijk, omdat slechts weinigen over de oorspronkelijke uitgaven beschikken.
H. P. B. kent de mens zeven beginselen toe, die tot nu

Een groot deel van de betreffende bewijzen heb ik ( in de
loop der tijd) besproken met mijn goede vriend Prof. Dl',

exoterische literatuur. Eén dergenen met wie zij samen-

J. H. Dubbink. Deze samenwerking is aanleiding geweest tot

werkte, de geleerde Brahmaan T. Subba nao, heeft een over-

o.a. het terugvinden van onge\'eer 200 van de 315 verzen van

zicht gemaakt van het verband tussen de namen van de men-

, The Voiee of the Silence', zoals H. P. B. aangeeft onderdeel

selijl~e

van' het Boek van Kiu-te'. Overigens zijn veel meer zaken

van Ir. P. B.. de Vedanta -literatuur en hel Tilraka - naja-

beginselen zoals die

gevonden worden in de werken

terug te vinden in het rGyud-gedeelte van de Tibetaans-

Yoga - systeem. Het betreffende schema werd oorspronkelijk

Buddhistisehe literatuur, waarop nader kan worden ingegaan

gepublic'eerd in 'The Theosophist' (vol. V, nr. (J, jw1i i884,

als de omstandigheden zich daartoe lenen.

blz. 223 - 225) en door Ir. P. B. met instemming overgenomen

In dit artikel hoop ik aan te tonen dat de leer van de
zeven menselijke beginselen, zoals die door H. P. Blavatsky in

in 'TheSecret Doctrine'(\'oI.I. blz.157,

lHi:lfi-edili~).

In dit artikel zal het bedoelde overzicht worden ge-

haar werk is gegeven. volledig terug te vinden is in de

bruikt als uitgangspunt voor de vergelijking met het Ti-

l' Gyud -literatuur.

betaans Buddhisme. In de eerste plaals omdat de Vedantijn-

De leer van de menselijke beginselen is eigenlijk

se 'kosas' algemeen bekend zijn bij diegenen die weten-

veel ingewikkelder dan meestal uit de geschriften van de

schap bedrij\'en in verband met de oosterse sac rale litera-

epigonen van 11. P. Blavatsky te voorschijn komt. De reden

tuur en in de tweede plaats omdat het genoemde Taraka-Il.äja-

daa rvan is dat het werk van H. P. B. in twee delen kan worden

Yoga-systeem volkomen identiek is met het

gesplitst, t.w. (1) het openbare deel en (2) het oorspronke-

bla-na-med- l' Gyud (zie P.(7).

lijk niet' openbare deel. 1\let dit laatste bedoel ik haar' Eso-

Tibetaans~

Het schema kan echter niet zonder meer gebruikt

terie Instructions', waarvan zij er drie heeft uitgegeven van

worden. De oorzaak hiervan is dat H. P. B. heel wat meeT

1888 t/m l890. De ' Instructions ' waren bedoeld als studie-

termen gebruikt in haar geschriften dan in het schema wor-

materiaal voor een beperkte groep leden van de ' Theosophi-

den gegeven. Deze additionele termen kunnen alle worden

cal Society'. In 1897 echter verscheen het L;ogenaamde
'derde deel' van' The Secret Doctrine', dat

ongeve~r

90 ct

van de tekst van de ' Instructions ' bevatte. De uitgevers van
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toe niet compleet zijn teruggevonden in wat zij noemde de

teruggevonden in het Tibetaans Büddhisme. Voorts heeft
H. P. B. nog nadere verklaringen gegeven t.a.v. dit schema,
die moeten worden verwerkt.

Het oorspronkelijke schema ziet et- als volgt uit:

!3Jlj,~lj,~~I~
7. Atman
6_ Buddhi
Manas[HOger Manas
5.
Lager ManaS)
4. Kama 'IHlpa
3. Prana
)
2. Linga Sarîra
1. Sthûla Sarîra

Ätman
Änandamayako~a

Pral)amayakosa
Annamayakosa

ill ' Thc Co1lected Wrilings ' (vol. IV, blz. 582). Inmiddels heb-

Ätman
Kll.ranopádhi

ben we voldoende gegevens om het meer complete schema

Sûkshmopadhi

samen te stellen:

VijiiilnamayakoSa]
Manomayakoiia

" lIet eerste omhulsel genoemd Änandamaya ... is het
Manas of .vijfde beginsel van de occl1ltisten, wanneer
het verbonden is met Buddhi."

1Slhûlopadhi

]3Jayats~l~y

BlaY]1t~hx..

( eenvoudige
vOI'm)

( complete
vorm)

JArll.!'lUt!i<i
XoZa

.\tmft I e hypostase
Zoals men ziet correspondeert het Vijîfänamayakoiia

7. Ätman

Ätmll 2e hypostase

met het Hoger Manas. In H. P. B. 's verklarende tekst wordt

Älman

Ätma :lehypostase

gezegd ( , The Secl'el Doet rine'. vol. I. blz. 15k. 1HKS-edil ie) :
"Er moet worden vastgesteld. dat het Vijîiänamayako~a
gescheiden van het Manomayakosa gedacht wordt. daar
er na de dood als het ware een scheiding plaats vindt
tussen hel lagere deel van hel denkvenllo;:en (la;:er
Manas) .,. en het hogere deel daarvan (Iloge I' Manas of Viji'ill.na) ... "

Ätman

Almll-fluddhi (Jî'va,]
Buddhi
Monade) Anandamayako§::

li. Buddhi

Buddhi-Manas

G. Manas

Hier wordt uitdrukkelijk gesproken over een scheiding' van

.

Kflranopädhl

Hogel' Manas
(Vijnfina)

Vijiiflnamayako§a

Lager Manas

Manomayakosa

j

1
J

Sûkshmopfldhi

de twee beginselen n1l de dood. helgeen een vereniging inhoudt tijdens het leven! Hieruit zou opgemaakt kunnen worden

4. Kflma RQpa

Käma RQpa

dat het Vijnll.namayakosa deel uitmaakt van het l'l'lanomayakosa tijdens het leven van de mens, hetgeen wordt bevestigd
door H. P. B. in 'The Theosophical Glossary' (blz. 2Ll5) :
"Manomayakosa ... een equivalent voor de vierde en
vijfde beginselen in de mens. In de esoterische filosofie correspondeert dit 'Kosa' met de tweevoudige
Manas. "
Ook is het in overeenstemming met H. p. B. 's verklaring in
'The Theosophical Glossary' (blz. 312):

3. Präl)a

Präna
2. Linga Sarîra Linga Sarîra

1Prfll)amayakoiia ]

J. Sthûla Sartra SthUla Sarîra

SthOlop1l.dhi

Annamayakosa

Er zijn natuurlijk nog meer te rmen bij H. P. B. in gebruik in verband met de menselijke beginselen, maar deze
zullen nog behandeld worden.
Alvorens wij kunnen overgaan tot het maken van een

"SUkshmopll.dhi. In de Tll.raka Rll.ja Yoga het' beginsel'
dat zowel het hoger en lager Manas als het Käma
(Rûpa) bevat. Het correspondeert met het Manomayakosa n.n de Vedantijnse onderverdeling
"
Hiermede is de zaak wel afdoende verklaard.

vergelijking van de bovenstaande termen met de te rmen in
gebruik bij het Tibetaans Buddhisme, dient eerst nog een andere kwestie behandeld te worden.
Het Tibetaans kent twee woorden die voor deze ver-

In het schema correspondeert het Anandamayakosa

handeling n.n groot belang zijn. namelijk Lus en sKu. Beide

met Buddhi. H. P. B. zegt echter in 'The Theosophical Glos-

woorden vindt men vaak vertaald met het woord lichaam,

sary' (blz. 20):

hoewel dit geenszins juist is. Lus betekent slechts in één

"Änandamayakosa ... identiek met ons Älma-Buddhi. .. "
Atma-Buddhi is een bestaande lenn in H.P. B. 's geschriften.
Zo zegt zij in 'The Secret IJoct rine'

(\'01.

I. blz.

G~J

):

"Ätmä-Duddhi ... de twee\'oudige :'Ilonade
Het woord l\lonade wordt door H. P. D. als \olgt toegel icht
, The Secret Doctrine'. f. blz. 179) :
.. Streng metaphysisch beschouwd zou het een fout
kLulIlen zijn Ätmä-Buddhi een l\IOl\ADE te noemen.
aangezien zij uit een materialistisch oogpunt beschouwd twee\'oudig en derhalve samengesteld is.
Evenals echter Stof Geest is en omgekeerd en e\'enals het Heelal en de Godheid die het bezielt. niet
als van elkander gescheiden g'edacht kunnen worden.
evenzo is hel gesteld met Atmä-Buddhi. ..
Atmä-Budclhi. de Monade. "'onlt ook nog met andere

samenstelling lichaam, namelijk Rag-Lus (letterlijk grof
lichaam. dus sto'ffelijk lichaam). In alle andere samenstellingen moel de term beginsel als vel-taling worden gebruikt.
Het woord sKu betekent nooit lichaam' Zelfs het woord beginsel is een te stoffelijke vertaling voor dit begrip. Indien
men sKu in het i\ederlands zou moeten vertalen zou misschien de olllschrij\'ing 'kern \'an het beginsel' enigszins in
de buurt komen. liet \\'oord is \'o1ledig equivalent met het Sanskrit Käya. al is dat tevens in gebruik als vertaling voor Lus.
In hel algemeen kan men stellen dat Lus wordt gebruikt als aanduiding

\'001'

de vier lagere beginselen, terwijl

sKu (Káya ) in gebruik is in \'erband met de drie hogere beginselen \'an 11.1'. B. 's indeling. l\lerk op dat dil volledig in

termen aangeduid, zo zegt H. P. B. in 'The Thcosophical Clos-

o\'ereenstemming is met wat H. P. B. leerde. immers de drie

sary' (blz.J65):

hogere beg'inselen zi.in bij de gewone mens alleen maar in

.. Jf'va. Leven alS het Absolute: de :\Ionacle. derhah'e
ook Ätmä-Buddhi."

de kern aanwezig. terwijl de lagere beginselen reeds zijn
opgebouwd in \'ool'bije tijdperken.

Er bestaat nog een dergelijke tel·m. namelijk Buddhi-:'Ilanas :
" ... het ... Käranopädhi correspondeert in de Tä raka
Räja Yoga met Buddhi en het Hoger l\Ianas .....

Een ieder die ook maar iets gelezen heeft over het
Duddhisme kent hel woord Dharmakäya (Chos-sKu). In de

zoals H. P. B. opmerkt in 'The Theosophical Glossary' (blz.

Tibetaanse Buddhistische literatuur wemelt het van omschrij-

173). Reeds hebben wij gezien dat het Änandamayakosa cor-

vingen en beschrijvingen van het Chos-sKu (Dharmakäya).

respondeert met Ätmä-Buddhi. H. P. B. zegt echter ook:

Een van de meest treffende (naa I' mijn oordeel) vindt men in
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de Phal- po - che (Avata'1lsakasQtra) :

'The Sacred Books of the East' (vol. VII). Zelf stelt zij zeer

"Het Chos-sKu (Dharmakäya), hoewel het zich manifesteert ( ! ) in de drle werelden, is vrij van onreinheden en begeerte. Het ontvouwt zichzelf hier, daar,
en overal in antwoord op de roep van Las (Karma).
Het is geen individuele realiteit, het is geen valse
existentie, maar het is universeel en puur. Het komt
nergens vandaan, het gaat nergens naartoe; het laat
zich niet gelden, noch is het onderhevig aan vernietiging. Het is voor immer zuiver en eeuwig. Het is
het Ene, vrij van alle beperkingen. Dit Chos-sKu
(Dharmakliya) heeft geen grenzen, geen bepaalde
plaatsen in de ruimte, maar het is belichaamd in
alle lichamen. Zijn vrijheid of ongedwongenheid is
onbegrijpelijk. Er is geen plaats in het w1iversum,
waar dit sKu (Kliya) niet de boventoon voert. Het
universum wordt, maar dit sKu (Käya) blijft voor
eeuwig bestaan."

duidelijk dat de term ÄtmaJi in de Theosofie niet als een persoonlijk Ego dient te worden opgevat (' The Secret Doctrine',
vol.II, blz. 79):
" ... het menselijk Ego is noch Ätman noch Buddhi
... etc. "
Men kan niet in het kort

bestek van een tijdschrift-

artikel alle bewijsmateriaal aanvoeren voor de stelling dat
het Ätman uit de geschriften van H. P. B. hetzelfde is als het
Chos-sKu (Dharmakliya ) der Buddhisten. Een ieder kan echter dit bewijsmateriaal zelf vinden.
Wat niet duidelijk wordt in de geschriften van de Tibetoiogen is de ' plaats' van het Chos-sKll (Dharmakiiya) in

Deze (Engelse) vertaling vindt men o.a. bij D. T. Suzuki in

het gehele Tibetaans Buddhistische Tantrische systeem. Im-

zijn' Outlines of MaMyiina Buddhism' (blz. 223 - 224).

mers er zijn nog andere namen om dil begrip aan te duiden,

Een kenner van de geschriften van H. P. Blavatsky

te weten:
rDo - rje - sKu
Vajrakäya
No - bo - iiid - sKu
Sväbhävikakäya
Lhan - eig' skyes - pa - SKll = Sallajakäya
bDe-ba-chen-po-sKll
Mahäsukhakäya
Ye - ses chos - SKll
- Jnänadharmakliya

zal bij deze beschrijving direct opmerken dat dit volledig
van toepassing is op de term Ätman. H. P. B. immers zegt
( resp.

' The Secret Doctrine', vol. I, blz. 227 ; , Esoterie

Instructions', nr. 2, 'S. D. " vol. Hl, 469; 'The Secret Doc-

Een aantal Tibetoiogen gaat uit van het standpunt

trine', vol.II, blz.I08,109):
"Ätman is één - en onverdeeld
Ätman is één
... met de
Universele Geest
de ongeschapen kracht
Ätman
Ätman
de levende
geest der natuur
Ätman, de AL-GEEST."
Zo zou men nog bladzijden lang door kunnen gaan, iedere
keer de teksten van het Tibetaans Buddhisme vergelijkend
met de uitspraken van H. P. B., waarbij men steeds weer tot
de conclusie zou komen dat het Ätman van H. P. B. volkomen
gelijk is aan het Chos-sKu (Dharmakäya) der Buddhisten.

dat dit slechts andere namen zijn voor het Chos-sKu (Dharmakäya) en deze termen slechts een aanvullende betekenis
hebben. Deze opvatting vindt men voornamelijk in de oudere
literatuur (ongeveer tot 1940). In de vertalingen en commentaren van de Tibetolog'en na die tijd is een andere opvatting
merkbaar. Met betrekking tot twee van de genoemde termen
zegt H. V. Guenther bijvoorbeeld (' Buddhist Philosophy in
Theocy and Practice', blz. 220) :
"Indische teksten maken niet altijd een duidelijk onderscheid tussen Dharmakiiya en Dharmajfiänakliya.
Dit heeft belangTijk misverstand geschapen bij hen
die het Buddhisme van buitenaf bestuderen. Veel
westerse vertalingen moeten worden hervertaald met
betrekking tot het dubbelzinnig gebruik van' Dharmakäya '. en opnieuw geïnterpreteerd in overeenstemming met de functionele en ontologische betekenissen
van deze term."

Dit is overigens zeker geen stelling van de schrijver van dit artikel. In de aantekeningen van Mrs. CooperOakley, gemaakt tijdens de bijeenkomst van 7 januari 1891 van
de 'Inner Group' van de ' Esoterie School' ( zie' The Theosophist', november 1931, blz. 157) , spreekt H. P. B. van:

De nieuwere opvattingen van de Tibetoiogen met be-

" ... de Ätmische, of Dharmakiiya toestand ... "

trekking tot deze termen geven drie stages te zien van het

Bij de Tibetoiogen zal men grote tegenstand ontmoeten bij het poneren van deze stelling. De kern I'all deze tegenstand wordt duidelijk omschreven in de woorden \"an

II. \'.

Guenther, waar hij zegt:

Dharmakäya, in die zin, dat alle termen nog steeds betrekking
hebben op het C'hos-sKll ( Dharmakiiya J. Guenther wil ze beslist niet zien als een afzonderlijke reeks. Sprekende over
het Svlibhlivikakäya zegt hij ( '.Jewel Ornament of Liberalion "

"bdag (Ätman). Dil wordt verschillend omschreven in
diverse filosofische systemen. Voor zOI'er dit betrekking heeft op niet-Buddhistische systemen is het de
tendens Ätman te zien als een Zuil'er [go. Dit ontkennen de Buddhisten."
Aldus Guenther in ' The Jewel Ornament of Liberation ' (blz.

blz. :-;) :
(het) SI·libhävikakiiya ... moet niet worden gezien
als een afzonderlijk Kliya. ,.
.
Toch maakt hij aan de andere kant wel een zeker onderscheid
waar hij zegt:

226). De Tibetoiogen gaan uit van het standpunt dat de term

,. ,\ls proces is het i Dharmakäya) bekend als Dharmajfiänakäya; ontologisch bekeken wordt het het SväbMvikakliya. ,.

Ätman afkomstig is uit de Hindoe -literatuur - voornamelijk
de Upanishads - en de omschrijvingen die zij daar aantreffen.
Dit kan men echter niet doen als men spreekt over de term
Ätman zoals die omschreven wordt door 11. P. B.

Z ij geeft

een veel onpersoonlijker omschrijving van het begrip. In de
Hindoe -literatuur is haar idee voornamelijk terug te vinden
in de kleinere (de zogenaamde apocriefe Upanishads). Deze
zijn voor een groot deel gepubliceerd tijd~ns haar leven in
'The Theosophist' van 1888 tot 1890. Ook kan men haar stellingen aantreffen in een werk als de AQug1tä, gepubliceerd in
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I'

13uddhist Philosophy in Theory and Praclice'. blz.l03}. Zo

ktumen we eigenlijk eindeloos doorgaan, steeds weer andere
autorileiten aanhalend die steeds weer wat anders zeggen.
Bijvoorbeeld S. B. Dasgupta (' An Introduction to Tàntric
Buddhism', blz. 11 ) :
,. ... het Dharmakäya ... wordt ook wel genoemd als
Sviibhävikakäya ... maar wij zullen later zien (in zijn
boek) dat SväbMva - käya of Sahaja - kliya of Vajrakäya een ander kliya is ... "

Men ziet het, de geleerden zijn het oneens. Toch is er een
mogelijkheid uit de verwarring te komen.
In het bekende geschrift, de Byari-chub-sems-dpa' i sa

l\u dienen wij nog na te gaan hoe deze drie káyas
zijn in te passen in het schema der beginselen van H. P. B.
Zoals reeds opgemerkt stelt H. P. B. in haar' Eso-

(BodhisattvabhOmi). worden de tien Bhû.mis beschreven, de

terie Instructions' (zie' The Secret Doctrine', diagram I,

tien treden die leiden tot het Buddhaschap. Deze tien treden

vol. III) dat Ätman in werkelijkheid bestaat in drie hypo-

hebben te ..maken (o.a.) met het opbouwen van de diverse men-

stasen. waarbij zij voor elke hypostase de term Ätma ge-

selijke beginselen. Guenther beschrijft in zijn vertaling van

bruikt (dit doet zij consequent in de gehele' Secret Doc-

de biografie van

'äropa (' The Life and Teaching of 'äropa',

trine'. Het is een van de particuliere grapjes van H. P. B.

blz. 96) hoe l\äropa aan het einde van de tiende trede het

dat zij een andere schrijfwijze gebruikt om een gewijzigde

Dharmakäya verwerft en tijdens de twaalfde trede het

betekenis aan te duiden, al is het grammaticaal ook onzin.

Sväbhávikakáya ...

1

Dit geeft toch een zeker onderscheid en

l\atuurlijl, kan men dit alleen terugvinden in de OOI'spron-

dat in de geschriften van de Tibetaanse Meester 1\ä !'Opa, die

kelijke 188B-editie van H. P. B., die in fotocopie te krijgen

een zeer bijzondere plaats inneemt in het Tibetaans Bud-

is). In het genoemde diagram schrijft H. P. B. :

dhisme. Een andere l\leester \'an gelijke grootte is l\1ilarepa.
Zijn verzameld werk: de l\Ii-La-Ras-Pahi-mGur-hBum
(kortweg Mila G rubum) is door Garma C. C. Chang vertaald

"Älman, hoewel exoterisch als het zevende beginsel
gerekend, is in het geheel geen individueel beginsel
en behoort tot de Universele Ziel; 7 is het Aurisch
Ei ... "

(twee delen) onder de titel: ' The Hundred Thousand Songs

In de originele tekening (alleen in zijn originele vorm in

of Milarepa'. Op blz. 350 vertaalt Chang:

het zogenaamde 5e deel van de 6-vols. -editie, in het zoge-

" De dertiende trede bereikt hebbende, zal hij de grote rDo - rje - chari (Vajradhara) zijn geworden."
In een noot behorende bij deze tekst zegt Chang:
"In het algemeen accepteren de volgelingen van het
Mahtlyäna slechts tien opvolgende trappen van verlichting van een Bodhisattva, bekend als de tien
BhÛ.mis; wanneer de tiende trede bereikt wordt, is
het Buddhaschap bereikt. Daarom is het Buddhaschap genoemd als de elfde trede. Maar volgens
sommige Tantristen is het hoogste Vajra-Buddhaschap nog twee treden verder dan de elfde trede.
Derhalve is de trede van rDo - rje - chail genoemd
als de dertiende trede. "
Uit de vele aanwijzingen die we vinden in de werken van Meesters als l\äropa en l\1ilarepa kunnen we een
volgorde vaststellen van de káyas. De hoeveelheid bewijsmateriaal is te groot om hier te herhalen, zodat de lezer
er op zal moeten vertrouwen dat de volgorde van de Káyas
op de juiste wijze is vastgesteld. Deze volgorde is:
1. rDo-rje-sKu (Vaj rakäya) of bOe-ba-chen-po sKu (l\Iahäsukhakáya)
2. l\o-bo-nid-sKu (Svábháv ikakäya) of Lhan-cig skyes-pa
sKu (Sahajakáya)
3. Chos-sKu (Dharmakáya): de term Ye-ses chos-sKu
(.Jiiánadharmakäya) is in gebruik voor het stadium dal
men zou kW1I1en aanduiden mel 'het leren kennen \'an het

Terzijde kan nog worden opgemerkt dat G. Tucci in
zijn boek' Die Religionen Tibets lInd der I\Iongolei' (blz. 70
(2)

een inwijdingsweg beschrijft - bla-na-med-rGyuJ

(zie P.74) - die geheel gelijk is aan het uit de g'eschriften
van H. P. B. bekende Täraka-Räja-Yoga-systeem. dal. zoals men weet, uit vier trappen bestaat (de Bráhmaan T.
Subba Rao beschrijft deze trappen in het boek' Esoterie
Writings of Subba Rao', blz. 300- 315. 2e editie blz.] 06114 en verdeelt elk weer onder in drie trappen, zodat er
negen zijn plus de laagste is tien). Op de \'ierde trede
wordt het Chos-sKu (Dharmakäya) volledig bereikt en
wordt het zaad gelegd voor het l\o-bo-îiid-sKu (Sväbháv ikakáya). Daar T. Subba Rao in het genoemde boek ook
spreekt over nog

dat de 1e hypostase van Ätman de bedoelde 7, of het Aurisch Ei is. In de bij het diagram behorende verklarende
tekst noemt H. P. B. dit Aurisch Ei het Hiral}yagarbha.
Dit is het sleutelwoord waarmee we de betrekking tussen
de eerste hypostase van Ätman met het hoogste der Káyas,
het rDo-rje-sKu (Vajrakáya) kunnen vaststellen. Het
woord Hiral;yagarbha bestaat uit twee gedeelten, t.w. :
( 1 ) Hiral.lya en (2) Garbha. Het laatste betekent letterlijk
ei, maar ook wel schoot of baarmoeder. De eerste term
wordt meestal vertaald met het woord goud.
H. P, B. kent echter in verband met de inwijdingen
(de treden) ook een andere betekenis aan het woord Hiral;ya toe. waar zij zegt ( , The Collected Writings " vo I. Il,
blz. 285) :
.. Het woord Hiral;ya betekent niet 'goud', maar het
gouden licht van goddelijke kennis, het eerste beginsel in wiens schoot is vervat het licht van de
eeuwige waarheid dat de bevrijde ziel verlicht
wanneer zij haar hoogste doel heeft bereikt. "
l\1en z:ll hel wel met mij eens zijn dat dit volledig past
op de hoogste van alle Káyas, het rDo-rje-sKu (Vajrakáya ), de laatste en de dertiende trede volgens Milarepa.
Dat hel fliral}yagarbha inderdaad een van de drie

Dharmakáya' .

t/m

naamde derde deel is de tekening veranderd! ) ziet men

h~gere

treden in het Täraka-Rája-Yoga-

systeem is hiermede deze kwestie wel rond.

hypostasen is blijkt wel uit de volgende teksten van
H. P. B. (resp. 'The Secret Doctrine', vol. I, blz. 18 en 66):
"Hiral}yagarbha, Hari en Sal;kara - de drie hypostasen van de gemanifesteerde' Geest van de opperste
Geest'. "
"lIet lichtende ei (Hiral)yagarbha), dat in zichzelf
drie is ... de drie\'oudige hypostasis ... etc ...
Ik geloof niet dat we te ver gaan als uit het gegeven
het volgende schema wordt samengesteld:
.i\tmä 1e hypostase - rDo-rje-sKu (Vajrakäya)
Ätman - };'tmá 2e hypostase - No-bo-fiid-sKu (SväbMvika.i\tmä 3e hypostase - Chos-sKu (Dharmakäya) kä,Va)
Merkwaardig is dat nu een ieder gelijk krijgt, welke
mening hij ook heeft over de káyas. liet begrip hypostase
houdt een eenheid in van alle drie en ook een verscheidenheid.
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Het beginsel dat in het schema van H.P .B. volgt op
de term Ätman is Buddhi. Het Ànandamayakosa corres-.
pondeert ook nog met Atma-Buddhi en Buddhi-Manas, de
additionele termen.
Vergelijking van het begrip Buddhi of het corresponderende Änandamayakosa met een term uit het

nen we volstaan met de volgende aanhaling ( 'The Secret
Doctrine', Vol. 1, blz. 243 - 244) :
" Manas is onsterfelijk, omdat het na elke nieuwe
incarnatie iets van zichzelf aan Ätmlt-Buddhi toevoegt en zodoende, door zich met de Monade te
assimileren, de onsterfelijkheid daarvan deelt."
Dat Manas het beginsel is waarmee kennis wordt verkregen

Rurldhisme wordt ons wel heel gemakkelijk gemaakt.

en gehanteerd mag algemeen bekend verondersteld worden,

Een van de grootste autoriteiten beU'effende het Tibetaans

zowel in kringen van Theosofen als Tibetoiogen. Voorts

Buddhisme, de Lama Anagarika Govinda, zegt in zijn boek

betekent het woord Ran (Sva) zelf (' ) en H.P.B. merkt op

'FoW1dations of Tibetan Mysticism' (blz. 148 ) zeer

( , The Key to Theosophy', 3rd ed., blz. 82) :

duidelijk:
" (het) Änandamayakosa ... correspondeert in de
terminologie van het Mahayitna .. met het
Sarhhhogakitya ...
Duidelijker kan het niet' In het Tibetaans vindt men het
woord Sarhbhogakaya als Lons-sKu, Lons-spyod-sKu of
Lons-spyod-kyi-sKu. Een goede vertaling is blijkbaar niet
te geven, daar vrijwel alle Tibetoiogen iets anders zeggen
over de betekenis. Lons betekent waarschijnlijk zoiets als
vreugde, uiteraard in de spirituele betekenis van het woord,
terwijl het woord spyod mogelijk volbracht of daaromtrent
beduidt. Het tussenvoegsel kyi heeft alleen een grammaticale betekenis en is voor de vertaling niet van belang
(bijvoorbeeld Chos-sKu wordt ook geschreven als Choskyi-sKu, zonder dat daardoor aan de betekenis iets verandert). In dit artikel zullen wij voor Sarnbhogakaya voortdurend Lons-sKu gebruiken.
Zogoed als er drie soorten Buddhi zijn, ÄtmaBuddhi, Buddhi en Buddhi-Manas, zo zijn er ook drie
soorten Sarhbhogakäyas. Buiten het gewone Lons-sKu
(Sarhbhogakäya) zijn er nog twee. Zo zegt Lama Govinda
( , FOW1dations of Tibetan Mysticism', blz. 214) :
..... twee soorten Sambhogakaya zijn te onderscheiden ... het Svasarilbhogakaya en het Parasarhbhogakäya."
In het Tibetaans kennen we deze käyas als Ran-lons-sKu
(Svasarhbhogakaya) en Dam-pa-lons-sKu (Parasarhbhogakaya). Vastgesteld dient te worden hoe deze drie käyas
corresponderen met de drie soorten Buddhi. Lama Govinda
neemt enige passages over uit de Vijnaptimatratasiddhi
van dbYig-gnen (Vasubandhu) uit de Franse vertaling van
L. de la Vallée Poussin (' Viji'\aptimatratasiddhi, la Siddhi
de Hiuan-Tsang', blz. 705-706, deel

IJ) :

.. Sväsambhogakaya ... hetgeen is buitengewoon \'01maakt, zuiver. eeuwig en universeel, h~twelk i"
grenzeloos en ware kenmerken bezit. te danken aan
de gevolgen van de onmetelijke kracht en kennis,
verzameld door al de Tathagatas tijdens de duur
van talloze kalpas. Het zal zonder rimpeling blijven
bestaan tot het einde van de tijd: het zal \'001' immer in zichzelf de zegening van de Dharma ondervinden ...
liet is bepaald niet noodzakelijk om met \'elc teksten \'an
Il.P.B. te sta\'en dat met het Ran-loils-sKu (8disalllbhoga-

...A.tma-Buddhi, genoemd als de tweevoudige M~nade.
die het individu is, of de goddelijke mens ... Atman
is het Universele AL en wordt het Hoger Zdf van
de mens alleen in samenstelling met Buddhi, zijn
voertuig ...
De vermelde aanwezigheid van de ' Dharma ' (het Dharmakltya) in de tekst van de Vijiiaptimätratltsiddhi (het Ätman
van H.P .B. ' in' het Ätmlt-Buddhi) leidt tot de slotconclusie:
het Ran-lons-sKu (Svasambhogakaya) is gelijk aan dc
term Ätmlt-Buddhi in de werken van H.P .B. (Boze tongen
hebben ooit gezegd dat de uitdrukking Ätmlt-Buddhi een
verzinsel is van H.P.B., wij mogen deze lieden verwijzen
naar o.a. Th.Stcherbatsky,' Buddhist Logic', vol. I1, blz. 34,
oorspronkelijk gepubliceerd in het Russisch, Leningrad
1930). Uit de Vijnaptimlttralasiddhi (eveneens vertaling

va~ Vallée Poussin, blz. 705 - 706) geeft Lama Govinda
de volgende aanhaling:
.. het Parasarhbhogakltya ... is het subtiele kltya met
het kenmerk van reinheid, dat alle Tathltgatas bezitten wegens hW1 kennis van ~amata."
Het Sanskrit woord Samatlt (Tibetaans i!i-gnas) wordt door
D.T. Suzuki in zijn' Studies in the Lankavatltra-sütra' (blz.
444 -445) als volgt omschreven:
.. de praktische kennis van het gelijkmoedig houden
van het bewustzijn (mind) ongesloord door slechte
gedachten en passie ... "
Vergelijken we dil alles nu eens met wat H.P.B. zegt over
het Buddhi en andere termen die met Buddhi verband houden (' The Secret Doctrine', vol. I, blz.

XIX) :

.. Bodha betekent het aangeboren bezit van goddelijk
verstand of het vermogen om te 'begrijpen' ;
'Buddha' het verkrijgen daarvan door persoonlijke
inspanning en vcrdienste, terwijl Buddhi hel vermogen is om zich bewust te worden van het kanaal,
waardoor de goddelijke kennis het' Ego' bereikt,
om goed van kwaad te onderscheiden; het is ook
het' goddelijk geweten' en de 'Geestelijke Ziel'.
het voertuig van "\lma. "
Dit is alles wel vergclijkbaar, ook de laatste opmerking
van H.P.TI.waar zij zegt dat Buddhi het voertuig van Almlt
is. Lama C;ovinda I)esluil namelijk zijn hierboven gegeven
aanhalingen met de woorden (' Foundations of Tibetan
1\lystil.:ism', blz. 215) :
.. Dil is de realisatie van het Dharmakaya in het
menselijk bewustzijn."
Ook hier geldt weer dat vele andere teksten zouden kW1nen

kaya) het Àtma-Buddhi identiek is ..\tm!i-Buddhi immers

worden aangeclragen om -aan te tonen dat Buddhi gelijk is

is de Monade (zie het scliema) en alles wat II.P .13. daar-

aan Dam-pa-loils-sKu (Parasambhogakaya), hiervoor zou

over zegt is zonder meer op de bovenstaande lekst van

echler een boek nodig zijn, geen tijdschriftartikel.

toepassing. Men zou eventueel nog kW1nen vragen of 11.P .B.

Dan volgt nog het Lons-sKu (Sarhbhogakltya) sec

in dit verband ook gesproken heeft over de opgezamelde

dat dus zou moeten corresponderen met Buddhi-Manas.

kennis in het .:i.tma-Buddhi. Vooruitlopend op de stof kW1-

Wat is volgens H.P.B. Buddhi-Manas precies? Zij zegt
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hierover o.a. (' The Secret Doctrine', vol. II, blz. 230) :
f,

het Geestelijk Ego - het Hoger Zelf - dat gevormd
is uit de onverbreekbare vereniging van Buddhi
(het zesde), met de geestelijke bloesem van Manas,
het vijfde beginsel. "

Guiseppe Tucci zegt ( 'Die Religionen Tibets und der

Ook in het Tibetaans Buddhisme kennen wij dit Mahat, al is

Mongolei', blz. 92 noot) :
"Het
zelf

"Mahat ... is de Universele en Intelligente Ziel, de
Goddelijke Ideatie, die alle ideële plannen en prototypen van alle dingen zowel in de geopenbaarde, objectieve als in de subjectieve wereld samenstelt ...
Mahat is bezield door K§etrajna ... In de Esoterische
filosofie is K§etrajna de naam die gegeven wordt aan
onze bezielde Ego's."
het dan onder een andere naam, namelijk Kun-gzhi mam-par

(Lons-sKu) ... is het wezensbewustzijn
"

!les-pa (Älaya-Vijnána). D.L.Snellgrove zegt over deze term

Het lelijke germanisme 'wezensbewustzijn zelf' geeft

(' The Hevaj ra Tantra', vol. I, blz. 3) :

zeker het eerste gedeelte van H.P.B.'s uitspraak weer en
het tweede deel wordt bevestigd door Guenther in zijn boek
'The Life and Teachings of Náropa , (blz.267):
"Sarhbhogakáya representeert een integrale eenheid
van het noëtische en het communicatieve. "

" ... het absolute als een' opslagplaats van bewustzijn'
- álayavijnána (the absolute as a ' store-consciousness ') . "
Het is een moeilijk te omschrijven term en eigenlijk niet te
vertalen. In de loop der tijden zijn alle mogelijke woorden

Het communicatieve heeft (uiteraard) o.a. betrekking op

bedacht om dit begrip weer te geven. De mooiste vertaling

de stoffelijke hersenen (het brein), en als aanvullende op-

die ik ooit onder ogen heb gekregen is van E.Frauwallner

merking van H.P .B. kan worden aangehaald ( , The Collected

(' Philosophie des Buddhismus ' ), die het woord 'Schatz-

Writings', vol. VIII, blz. 335 noot) :

kammerbewusstsein' invoert. Volkomen parallel met H.P. B's

"Het Hoger Zelf of Buddhi-Manas ... houdt het ondergeschikte brein-bewustzijn onder controle. "
Recapitulerend kunnen we weer een stukje van het
schema samenstellen:
Ätmá-Buddhi
Buddhi - Buddhi

- Ran-lons-sKu (Svásarhbhogakáya)
- Dam-pa-lons-sKu (Parasarhbhoga-

Buddhi-Manas - Lons-sKu (Sarhbhogakáya)

káya)

De volgende drie beginselen in ons schema, corresponderend met het Manomayakáya (het Buddhistisch-Sanskrit-equivalent voor het Hindoe-Sanskrit Manomayako§a ;
Tibet9.ans Yid-kyi ran-Min-gyi lus) zijn Hoger Manas
(Vijnäna), Lager Manas (ook Káma Manas) en Káma ROpa
(ook wel Káma).
Deze zelfde opstelling vinden we terug in de Lan-kar

verklaring betreffende Mahat loopt de verklaring van Th.
Stcherbatsky (' Buddhist Logic', vol. TI, blz. 173) betreffende
Kun-gzhi mam-par !les-pa (Älaya-Vijn§.na) :
"het á:laya-vijnäna dat de opslagplaats (store-house)
is voor de kiemen van alle toekomstige ideeën en voor
de bijdragen achtergelaten door al degenen die bestaan
hebben (farmer ones ). "
Het tweede gedeelte van H.P.B. 's uitspraak vertelt ons dat de
menselijke Ego's van Mahat afkomstig zijn. Dit wordt bevestigd door Garma C.C. Chang in zijn' Hundred Thousand Songs
of Milarepa' (blz. 55, deel I) :
"de bewustzijnen (consciousnesses) van gevoelende
wezens worden tot gelding gebracht door de kracht
van gewone gedachten. Verstand en gevoelens zijn
alle ontstaan door de opgeslagen' psychische inhouden' die goed bewaard zijn in het Älaya-Viji'i§.na. "

gsegs-pa'i mdo (LankávatárasOtra). D. T. Suzuki concludeert

Het is speciaal het Hoger Manas (Vijnána) in de mens dat

( 'Studies in the LankávatárasOtra', blz. 210) :

afkomstig is van het Mahat / Älaya-Vijnána, zo tenminste

"Drie soorten van het Manomayakáya zijn te onderscheiden in de Lankávatiira."
Hij vervolgt dan met een opsomming van deze drie soorten,
die wij zullen vergelijken met uitspraken van H.P .Blavatsky.
Zo zegt Suzuki (' Studies', blz. 210) over de derde in de rij:
" ... het beginsel waarvan de daden niet berekenend
zijn, daar het is geboren temidden van de heiligen."

wordt het gesteld in de Lan-kar gllegs-pa'i mdo (Lankávat§.raso.tra) , waar Suzuki vertaalt ( 'Studies', blz. 171) :
"De Älaya-oceaan onafgebroken bewogen door de wind
der individuatie rolt voort, dansende op de golven van
de diverse Vijn§.nas. "
Vijnána is in het Tibetaans rNam-par !les-pa en dus de term
die in gebruik is voor Hoger Manas. Wat wij hier missen is

Volgens H.P.B. is dit inderdaad het geval, zo zegt zij (' The

het achtervoegsel sKu of eventueel Lus. Wenden wij ons eerst

Secret Doctrine', vol. Il, blz. 608):

tot het Lager Manas. Dit is de tweede soort van het Mano-

"de Manasaputras, de Zonen van Wijsheid, die de
denkvermogen loze mens bezielden en hem zijn denkvermogen, Manas, schonken. "
Op een andere manier zegt zij dit nog eens (' The Secret
Doctrine', vol. II, blz. 513) , waar zij het Manas een 'gevallen
engel' noemt:
"De' Gevallen Engel' onderwees hem (de mens) ...
Wijsheid en verborgen kennis, die engel was ... zijn
Manas, Denkvermogen en Zelfbewustzijn.geworden."
Beide bronnen laten het Manas afkomstig zijn van de heiligen
(de engelen). Dit doet de vraag opkomen van welk gebied dit
Manas - de gevallen engel - afkomstig is. H.P.B. merkt up
(' The Secret Doctrine', vol. II, blz. 301) :
"Manas, een directe straal van het Universele MAHAT
- een straal die niet door stof belemmerd wordt. "

mayak§.ya; waarvan Suzuki zegt (' Studies', blz. 210) :
"het káya van de wil, geboren uit de kennis van de
zelf-aard van de Dharma. "
Deze wat duistere uitspraak vinden we nader verklaard door
Lama Govinda, al is het dan in een andere context ( , Foundations of Tibetan Mysticism', blz. 74) :
"Bemiddelend tussen het universele en het individueelintellectuele bewustzijn is het spirituele bewustzijn
(manas), die deelneemt in beide delen. 'Het representeert het stabiliserende gedeelte van het bewustzijn
(mind), het centrale punt van evenwicht ... het is ook
de oorzaak voor de samenstelling van het ego (egohood) in het onverlichte individu die op onjuiste wijze
dit betrekkelijke referentiepunt voor het ware en permanente centrum van zijn persoonlijkheid houdt. Dit
is het wat de Mah§.y§.na-Samparigraha-Sástra noemt
het' bevuilde bewustzijn' (kli~~a manas) ... "

Wat is Mahat ? Volgens H.P .B. (' The Collected Writings',

Dit is zeker datgene dat H.P .B. het Lager of K§.ma Manas

vol. X, blz. 313 - 314) :

noemt, bijvoorbeeld ( , The Theosophical Glossary', blz. 202-
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-203) :

Of, zoals wordt gezegd in 'The Theosophical Glossary' (blz.

"Käma Manas - ... genoemd Kli~ta, de spirituele perceptie van dat wat dit lager Manas bevuilt·, de ' menselijk-animale ziel', zoals de Occultisten het noemen
- terwijl het Hogere Manas of het Ego direct verbonden is met Vijnäna. "
Verder merkt zij op (' The Collected Writings', vol. X, blz.
246) : " ... het lager Manas wordt gewoonlijk genoemd de
animale ziel. Het is de straal die emaneert uit het
Hogèr Manas of permanent Ego en het is dát beginsel dat het menselijk bewustzijn veroorzaakt - in de
dieren het instinct. "
Eigenlijk zijn Hoger en Lager Manas één, zoals H.P.B.zegt
(in de reeds genoemde aantekeningen van Mrs.Cooper-Oakley, 'The Theosophist', februari 1932, blz.507-508, bijeenkomst van 28 januari 1891) :
"Het Lager Manas is een emanatie van het Hoger
Manas en is van dezelfde aard als dit hogere. "
Het behoeft hier niet bewezen te worden, dat H.P .B. leert dat
het lager Manas moet worden' opgetrokken' tot het hoger
Mä)13 s. Dit vinden we ook in hel Tibetaans Buddhisme. Het
Tibetaanse woord voor Manas is Yid, Manas als beginsel is
Yid-lus. Dit optrekken van het lager Manas tot het hoger
wordt ook beschreven door Guiseppe Tucci, die zegt (' Die
Religionen Tibets und der Mongolei ',blz. 72 en 73) :
"Middel$zijn meditatie, ervaring en oefening kan de
Yogi ult"'Yid-lus veranderen in een voertuig van gesublimeerd bewustzijn - Ye-~es-Ius."
Het woord

Ye-~es-Ius

kan dus gebruikt worden om het hoger

Manas aan te duiden, terwijl het lager Manas vertaald kan
worden met Yid-Ius. Dit is echter meer een kwestie van gewoonte, daar in andere teksten de term Yid-Ius wordt gebruikt voor het gehele, tweevoudige Manas. Typisch is dat
Tucci op blz. 73 van de hierbovengenoemde plaats de term
Ye,-~.es-Ius gebruikt

voor het hoger Manas, terwijl hij dit op

blz'. 72 (voetnoot) Ye-~es-sKu noemt, wat meer in overeenstemming is met H.P.B. 's stellingen. Lama Govinda gebruikt
andere termen (' Foundations of Tibetan Mysticism' ,blz. 79) :
"De dubbel-natuur van Manas, dat deelneemt in het
empirisch-intellectuele zowel als in het universele
(intuïtieve) bewustzijn, is de oorzaak waarom manas
en manas-vijnäna dikwijls worden verward of behandeld als synoniemen - in het Tibetaans worden beide
aangeduid met 'yid' ,respectievelijk met yid en
yid-kyi-rnam-par-~es-pa. "
Zoals we reeds weten is

rnam-par-~es-pa

Vijiiäna, dat wij

steeds hebben aangeduid als Hoger Manas. Recapitulerend
kunnen we dus va8tstellen dat het schema als volgt kan worden aangevuld:
Manas =
Yid-Ius

Nu rest ons nog het derde gedeelte van het Yid-kyi
lus (Manomayako§a of Manomayakäya) ,door

.H.P .B. genoemd het Käma Ro.pa of Käma. Hierbij dienen wij
ons eerst bezig te houden met de vraag wat H.P.B. precies
onder de term Käma verstaat. Zelfs in kringen van kenners
van' de geschriften van H.P .B. is dit niet geheel duidelijk

I

Wat is Käma ? Volgéns H.P. B. (' The Secret Doctrine', vol.
Il, blz. 254 noot) :
"Käma ... de zetel van de aardse en dierlijke begeerten en hartstochten. "
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"Käma. Slechte begeerte, wellust, verlangen; de neiging tot bestaan. "
Deze mening vindt men vele malen herhaald in H.P .B. 's geschriften. Men vindt echter ook andere omschrijvingen, zoals
in ' The Theosophical Glossary' (blz. 170 - 171) :
" ... Käma is een zeer mysterieus en metaphysisch
onderwerp. De vroege Vedische omschrijving van
Käma geeft als enige de sleutel tot wat hij symboliseert (emblematize:;;). Käma is de eerste bewuste
(conscious), allesomvattende begeerte naar het universeel goede, liefde; en voor alles wat leeft en voelt
hulp en vriendelijkheid nodig heeft, het eerste gevoel
van oneindig tedere compassie en genade dat ontstond
in het bewustzijn van de scheppende ENE KRACHT, op
het moment dat zij tot leven en zijn kwam als een
straal uit het ABSOLUTE. De ' Rig-Veda' zegt: 'Begeerte ontstond het eerst in HET, dat de allereerste
kiem van denkvermogen (mind) was en dat de Wijzen,
die met hun verstand zoeken in hun hart ontdekt hebben als de band die Zijn ( Entity) met niet-Zijn (nonEntity) verbindt', of Manas met zuivere Ätmä-Buddhi.
Er is geen idee van sexuele liefde in die opvatting.
Käma is bij uitstek de goddelijke begeerte naar het
scheppen van geluk en liefde; en het was eerst eeuwen
later, toen de mens door anthropomorfisatie zijn
grootste idealen tot afgesneden en verdorde leerstukken begon te verstoffelijken, dat Käma het vermogen
werd dat begeerte op het animale vlak bevredigt. "
Het is dus de mens die de oorspronkelijke goddelijke kracht,
die Käma is, heeft gebracht tot het animale bewustzijn in de
mens. Het is de taak van de mens die kracht weer om te
scheppen tot zijn oorspronkelijke staat. De hierboven gegeven aanhaling wordt door H.P .B. als volgt besloten:
"De allegorie betreffende Siva, de 'Grote Yogi', geeft
ons veel te denken; want hij liet Käma opgaan in as
door het vuur van zijn centrale (of derde) Oog, omdat Käma hem, Mahädeva, aan zijn vrouw liet denken
terwijl hij in meditatie was, zoals gezegd bracht hij
daardoor Klima terug tot zijn oorspronkelijke geestelijke vorm. "
Deze allegorie wordt op diverse plaatsen in H.P .B. 's werken
verklaard, al is het niet regelrecht. Siva's vrouw is Sakti en
in haar aa.rdse gedaante Käma.
Reeds enige malen hebben wij de term Kärna gelijk
gesteld aan Käma Ro.pa. Inderdaad wordt in de brieven van
de Mahatmas gezegd ( , The Mahatma Letters to A. P.
Sinnett', blz. 7'1, 3rd. ed.) :
"Käma Ro.pa zal zich herenigen (recommingle) met
de Universele Sakti - de kracht van de wil, of universele energie. "
Het woord Sakti is geen Buddhistisch, maar een Hindoe-

Hoger Manas
- Ye-~es-sKu' of Yid-kyi(Vijnäna)
rnam-par-~es-pa.
- Yid-Ius.
Lager Manas
( Käma Manas)

ran-b~in-gyi

170) ;

woord. Een Sakti is de echtgenote van een god, de personificatie van zijn kracht. In de Buddhistische literatuur heet een
echtgenote van een god (bijv. een Dhylini-Buddha) een J;)likil)i,
terwijl zij als kracht Prajfiä (Tibetaans Ses-rab) wordt genoemd. In de afbeeldingen wordt het echtpaar voorgesteld in
omarming .
Käma is dus hetzelfde als Sakti = Prajffli (Ses-rab),
zij het dan in verbijzonderde, aardse vorm. Het is niet moeilijk vast te stellen welke Tibetaanse term correspondeert
met Käma, al is het niet de vertaling daarvan (men moet
bedenken dat wij hier spreken over Käma in de betekenis
die H.P .B. er aan toekent! ). Het is het woord Sems (Päli
Citta). Aanwijzingen hiervoor vinden we in bijv. ' The Jewel

Ornament of Liberation '( blz. 84) en 'The Life and Teachings

trokken' moet worden tot het Aurisch Ei ( rDo-rje-sKu) is

of Näropa ' (blz. 272), aldaar vinden we 8ems (Citta) genoemd

wel duidelijk. Zo zegt Tucci (' Die Religionen Tibets und der

als verbijzondering van Bes-rab (Prajfiá).

Mongolei " blz. 72 noot) :

Alvorens verder te kunnen gaan met onze bewijsvoering, moeten we noodzakelijk eerst een andere term invoeren.
In het schema van H.P .B. vinden we als één van de beginselen
genoemd de term Prál}a. De Tibetaanse vertaling van dat
woord (zie elk willekeurig woordenboek) is rLun. Met dit
woord kunnen we aantonen dat Káma gelijk is aan 8ems.
H.P .B. zegt over Káma (aantekeningen van Mrs.
Cooper-Oakley, 'The Secret Doctrine', vol. lIl, blz. 550) :
"Käma hangt af van Präl}a, zonder Prál}a zou er geen
Käma bestaan. "
Tucci deelt mede ( , Die Religionen Tibets und der Mongolei "
blz. 72) :
"Beide, rlun en sems, zijn van identieke aard ... hun
betrekking is ongeveer die als tussen vuur en
warmte. "
Daar nu wel voldoende aangetoond is dat het Käma
(zoals dit wordt gehanteerd door H.P .B.) gelijk is aan het
Tibetaanse Sems, kunnen wij nu de term Käma als beginsel
in de mens nader bezien.
Het begrip Käma-Rüpa kennen we ook onder een andere naam. Zo zegt H.P .B. (' The Collected Writings " vol. Il,
blz.443): "
" ... Käma-Rüpa of Mäyävi-RÜpa ... "
Dit wordt op diverse plaatsen in haar werk herhaald. Het zijn
dus twee namen voor één begrip, in die zin, dat het MáyäviRüpa heet tijdens het leven van de mens en Káma-Rüpa na de
dood (' The Collected Writings', vol. X, blz. 261) :
"het lichaam van illusie, Mäyávi-Rüpa, wordt KámaRüpa, als het ( stoffelijk) lichaam dood is. "
In de meeste gevallen echter gebruikt H.P.B. beide termen
zonder onderscheid door elkaar. Dit werkt natuurlijk verwarrend, maar gewaarschuwd als wij zijn, kunnen vergissingen worden voorkomen. De term Máyávi-Rüpa is ook bekend in het Buddhisme. Het wordt daar Máyäkáya genoemd.

" ... het sGyu-Ius, Máy:'i-lichaam, dat zich tot ...
rDo-rje-sKu kan sublimeren. "
Dat staat daar heel eenvoudig, maar is in werkelijkheid een
heel proces dat gelijk loopt met de reeds besproken 10 (of
13) treden van het Pad tot Buddhaschap. In de volgende
passage van Tucci wordt het proces beschreven (' Die Religionen Tibets und der Mongolei " blz. 74 - 7;;) :
"Uit Sems komen gedachten momenten en denkreacties
voort (8ems-'byun ). Zoals reeds aangetoond, is 8ems
niet los te zien van de door ons lichaam vloeiende,
van natuur zeer fijne luchtstroom ( rLun = Pr:'i!)a), de
adem of trillingsmogelijkheid, wezens- en van aard
gelijk aan de Universele Adem, luchtstroom, die als
, rijdier' van het 8ems zelf wordt gebruikt.
Deze geestelijke energie - Sems - verandert zich in
gesublimeerd bewustzijn middels een verandering,
die in bepaalde toestanden en denkrnomenten zijn oorzaak vindt: denkrnomenten die wezenlijk zijn doortrokken van de overtuiging, dat zich daarin een overwinning uit deze illusorische wereld, een bevrijding,
voltrekt. Om dit beslissende punt met andere woorden
te omschrijven: de van zeer fijne aard zijnde adem
(rLun= Präl}a) en de in ons ingeboren gffug-mai-sems
(gnug- ma betekent echte, derhalve échte Sems) zijn
van nature identiek (no-bo). Zij coexisteren derhalve
in ieder van ons in alle Sarpsära (wereld) - momenten.
Middels meditatie en oefening wordt de verwerkelijking van het Mäy:'i-lichaam - sGyu-Ius verwezenlijkt
... Met andere woorden: het Máyá-lichaam - sGyulus - bevrijdt zich langzamerhand van iedere bevlekking ... In op elkaar volgende steeds hogere treden
verandert het Máyä-lichaam zich in het subtiele
Mäy:'i-lichaam -sGyu-lus-p'ra-mo, in het gesublimeerde bewustzijn van het Máyá-lichaam - sGyulus-pai-ye-lles, in het heldere (reine) Máyä-lichaam - Dag-pai-sgyu-Ius. Tijdens de opstijging
naar de tiende trede, het moment van het einde van
het Pad van Lering, wordt de sublimering tot absoluut bewustzijn voltrokken, tot het klare lichaam sKu-dag-pa-zun-'jug ... en eindelijk (de elfde trede
! ) tot het Käya van grenzenloze geestelijke potentialiteit - Chos-sKu (Dharmak:'iya)."
Zoals wij reeds hebben gezien in een andere tekst van Tucci
is de allerlaatste stap het bereiken van het rDo-rje-sKu

Guenther bijvoorbeeld zegt ( , The Life and Teachings of

(Vajrakäya). Min of meer hetzelfde proces vinden we be-

Niiropa " blz 175):

schreven in de verklaringen van Snellgrove in zijn 'Hevaj ra-

"Datgene wat wordt aangeduid met de technische term
sGyu-Ius - M:'iyäkáya - en wordt vertaald met' verschijning' (apparition) ... etc."
In H.P.B. 's werk wordt het M:'iyávi-ROpa zo vaak aangeduid
als de' verschijning' dat hier geen plaats als bewijsmateriaal behoeft te worden toegevoegd.

Tantra'. Hij geeft als einddoel het bDe-ba-chen-po sKu
(Mahäsukhak:'iya), zoals wij reeds in dit artikel hebben gezien het volkomen equivalent van het rDo-rje-sKu(Vajrakáya). Op blz. !l5, deel I, voetnoot, stelt Snellgrove het Mahäsukhakäya gelijk aan Prajnä (is Sakti Ses-rab), zodat ook
hier onze cirkel van redeneringen geheel rond is.

Daar nu enigsz ins het verband tussen al deze termen
in kort bestek is vastgesteld kunnen wij een stap verder
doen. Zoals reeds bekend is het hoogste menselijke beginsel

Op dit moment zou het mogelijk zijn ons reeds ver
gevorderde vergelijkingsschema verder uit te breiden en

resp. de Ie hypostase van Ätman, het Hira(lyagarbha of :\u-

zou kunnen worden overgegaan tot de bespreking van de laat-

risch Ei in H.P.B.'s terminologie, oftewel het rDo-rje-sKu

ste beginse.len van ons schema. Alvorens dit echter te doen

(Vajrakäya) in de terminologie van het Tibetaans Buddhisme.

zullen wij eerst een andere term die vaak door H.P .B. wordt

Met betrekking tot dit allerhoogste beginsel en het M:'iy:'ivi-

gebruikt bespreken.

ROpa (sGyu-lus), merkt H.P .B. op (' Esoteric Instruction',
nr. 1, , The 8ec ret Doct rine ' , vo I. lIl, blz. 445) :
" ... het hoofd-'beginsel' van alle (beginselen) ... is
het' Lichtende Ei '- HiraJ;Jyagarbha, ofwel de onzichtbare magnetische sfeer waarin ieder mens is gevat
(enveloped) ... het is, strikt genomen, datgene wat
tijdelijk het Mäyävi-RÜpa wordt ... "
Dat dit sGyu-Ius (Mäyäkäya of Mäyävi-RÜpa) weer' opge-

Uit de lange aanhaling van Tucci zien we de diverse
beginselen te voorschijn komen als een reeks 'parels, geregen
aan een draad, die aan de laagste zijde sGyu-Ius (MäyáviRÜpa), en aan de hoogste zijde rDo-rje-sKu (Vajrakäya) of
bDe-ba-chen-po sKu (Mahäsukhakllya) heet, terwijlde 'materie' van de draad, de geestelijke energie, zowel 8ems als
rLun (Prál}a) is. De bedoelde term die H.P .B. hiervoor ge-
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188 -189 noot) :
bruikt is SOträtman. Zo zegt zij (' The Collected Writings "

"Nirmäl}akäya is de naam die wordt gegeven aan de
astrale vormen (in hun volledige vorm) van Adepten
... ' (het zijn) ... complete monaden samengesteld
uit de 3de, 4de, 5de, 6de en 7de beginselen. "

vol. IV, blz. 582):
"het wortel-'beginsel' (sheath) ... het Ätman of de
geest, gaande door al deze subtiele etherische lichamen als een draad, wordt genoemd als de ' draadziel ' of Süträtman ... of Präl}ätman. "
En op een andere plaats zegt H.P .B. (' Esoteric Instruction "
nr. 1, 'The Secret Doctrine', vol. Ul, blz.446):
"De reden waarom het niet geoorloofd was openlijk
melding te maken van het Aurisch Lichaam (het
rDo-rje-sKu dus i), was omdat het zo heilig is. Dit
is het lichaam dat bij de dood de essentie van Buddhi
en Manas assimileert en het voertuig van deze spirituele beginselen - die niet objectief zijn - vormt, en
dan, met de volle uitstraling van Ätmä op zich als
Manas-Taijasi (het stralende Manas, namelijk
Buddhi-Manas) tot de devachanische toestand opstijgt.
Daarom draagt het vele namen. Het is de Süträtmä,
de zilveren 1 draad' die van het begin tot het einde
van het Manvantara ' incarneert' en de parels van
het menselijk bestaan aan zich rijgt, met andere
woorden het geestelijk aroma van elke persoon Iijkheid die hij door de pelgrimstocht des levens volgt.
Ook is het de stof waaruit de Adept zijn astrale lichaam vormt van de Augoeides en het Mäyävi-RÜpa
benedenwaarts. "

Hiermede is de zaak van het Sems-nyid (Süträtman) verklaard als draad waaraan de beginselen als parels zijn
geregen. Immers vinden wij in ons schema dat het 7de beginsel het Ätman is, d. w.z. de drie hypostasen, en het 3de
beginsel het rLuiI (P rär:la ) , dat, zoals wij hebben gezien een
onverbrekelijke eenheid vormt met het sGyu-lus (MäyàviRüpa ). Alies wat daartussen ligt is bekend.
Als afsluiting van onze stelling dienen wij nu nog aan
te tonen dat H.P.B.'s stelling over de samenstelling van het
Nirmä':lakäya ook teruggevonden kan worden in het Tibetaans
Buddhisme. Dit kan inderdaad bewezen worden, al is het dan
ook via een omweg. Wij hebben reeds aangetoond dat het Yidkyi

ran-b~in-gyi

lus (Manomayakosa of Manomayakäya) be-

staat uit het Yid-kyi-mam-par-!les-pa (Hoger Manas) plus
het Yid-Ius(Lager Manas) plus het sGyu-Ius (Mäyävi-Rüpa
oftewel Käma of Käma-RÜpa), voorts dat het rLUÎl (Präl)a)

Een andere plaats waar H.P .B. spreekt over het Süträtman

met het laatste onverbrekelijk is verbonden. Verder hebben

(of Präl}ätman ) is in 'The.Theosophical Glossary' (blz.314),

we gezien dat de wortels van het Mäyävi-Rüpa liggen in het

waar zij een andere naam voor dit abstracte' beginsel'

hoogste beginsel in de mens en dat vanuit dat hoogste begin-

invoert:

sel alle tussenliggende beginselen aan een' draad' zijn ge-

"Süträtman. Letterlijk 'de draad der geest' ; het onsterfelijke Ego, de individualiteit die incarneert in de
mens, het ene leven na het andere, en waarop, zoals
parels aan een snoer, haar talloze persoonlijkheden
geregen zijn. De universelé leven-gevende lucht,
Sama~ti Präl}a; universele energie. "
Het woorcl Sama~ti vinden we terug in het Tibetaans als
Sems-nyid, al is het geen vertaling van dit woord. Wat betekent precies Sems-nyid ? Guenther haalt in zijn boek 'The
Tantric View of Life' (.blz. 17) sGam-po-pa aan die zegt iJl
zijn s1\gags-kyi spyi-don tzhangs-dbyangs 'brug-sp'a:
"Sems-nyid is equivalent met de ingeboren geest
(Ihan-cig-skyes-pa) als Chos-kyi-sKu (Dharmakäya),
Bestaan is equivalent met de ingeboren geest als
licht van het Chos-sKu (Chos-sKu' i'ocl). "

regen. Welnu, het is D. T. Suzuki zelf die zegt (' Studies in
the Lallkävatarasütra " blz. 145) :
"Manomayakäya, 'het lichaam gemaakt uit bewustzijn
of' wils-lichaam'. Dit is een soort NirmälJakäya. "

I

Waarmede is aangetoond dat H.P .B.' s theorie over het
Nirmäl!akäya juist is en de verbintenis met het Tibetaans
Buddhisme eveneens. In zijn' Studies' (blz. 318) geeft
Suzuki zelfs een speciale naam aan deze samenstelling:
" ... Manomaya-Dharmakäya ... in dit geval is het
Dharmakäya aldus genoemd niets anders dan het
Nirmäl}akäya. "
Alvorens door te gaan met de behandeling van het
sPrul-sKu (Kirmäl!akäya), dienen wij eerst terug te keren
(Präl~a)

Dit geeft weer waar het Süträtman (Sems-nyid) is geplaatst

tot het schema. Het rLUÎl

en bovendien wordt het genoemd als' ingeboren geest' (het

ons hebben gesteld, reeds voldoende behandeld. Het volgende

Ego van H.P.B.). Merk op dat Lhan-cig-skyes-pa als term

beginsel in hel schema is het Linga Sarfra.

reeds bekend is in dit artikel' Immers het Lhan-cig-skyespa-sKu (Sahajakäya) is gelijk gesteld met de 2e hypostase

is voor het doel dat wij

In het Tibetaans Buddhisme is het bekend onder de

naam hJah- lus, letterlijk regenbooglichaam. Waarom dit zo

van Ätman, oftewel het No-bo-iiid-sKu (S"àbhävikakàya ).

wordt genoemd is niet moeilijk te raden. Men behoeft slechts

Wederom halen wij Guenther aan, die zegt (' Bi.lddhist Philo-

te denken aan de veelkleurige etherische Chakras, de tegen-

sophy in Theory and Practice', blz. 223) :
" ... Het Sväbhävikakäya, dat hier wordt voorgesteld
als de kennis-faculteit van het absolute - Semsnyid ... "
Wat wij nog niet hebben gevonden is Sems-nyid (Süträtman)
in de betekenis van. de draad waaraan de beginselen zijn
I

geregen'. Ook dit vinden we terug bij de Tibetoloog Guenther

(' Buddhist Philosophy in Theory and Practice', blz. 230) :
"Sems-nyid is een index-woord dat niet staat voor iets
concreets ... (het is) ... Chos-sKu (Dharmakäya) ...
Lons-sKu (Sarhbhogakäya) .. ~ sPrul-sKu (Nirmäl)akäya ) ... (tesamen). "
De term sPrul-sKu (Nirmäl)akäya) is in dit artikel nog niet
behandeld. Wat is dit? Volgens H.P .B. is het sPrul-sKu
(Nirmäl)akäya) (' The Collected Writings " vol. VII, blz.
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hangers van o.a. de endocriene klieren van het stoffelijk lichaam, om de aard van de naam te begrijpen. Nu dienen wij
eerst onze naamgeving te bewijzen. Wat is volgens H.P .B.
het Linga Sarîra ? Het is ( 'The Secret Doctrine', vol. IT, blz.
593) : " Linga Sarîra, het inerte voertuig of de vorm, waarnaar het lichaam gebouwd wordt, het voertuig van het
leven (P räl}a). Het valt zeer spoedig na de ontbinding
van het (stoffelijk) lichaam uiteen. "

E.n op een andere plaats ( , The Collected Writings " vol. X,
blz. 218) :
"Gezien vanuit stoffelijk aspect is het gedurende het
leven het vitale dubbel van de mens, na de dood, alleen maar de gassen die het bedervende lichaam verlaten. Maar betreffende zijn oorsprong en essentie is
het meer. Dit 'dubbel' is wat wij hebben afgesproken
te noemen Linga Sarîra, maar wat ik zou willen voor-

stellen te noemen, voor groter begrip, het altererende
(protean) of plastic lichaam (plastic body) ... altererend (protean), omdat het alle vormen kan aannemen. "
Hier is gezegd dat na de dood het Linga Sarïra uiteenvalt.
Dit is echter niet <tltijd zo. In 'Esoterie Instruction', nr.l

ontdekkmg dat zij diverse soorten Nirmä1Jakäya vermeldt.
Dit is aanleiding geweest tot scherpe kritiek en zelfs spot,
geuit door bekende Tibetoiogen uit het eind van de vorige
eeuwen het begin van deze eeuw. Laten wij nu eens zien hoever het onderzoek van de Tibetoiogen inmiddels gevorderd

(' The Secret Doctrine', vol. lIl, blz. 446) zegt H.P .B. ;
"Wat betreft de Devachani (nI. de gewone mens), blijft
het Linga Sarïra ... dicht bij het dode lichaam en
daarbuiten, en lost zich spoedig op. Bij de volkomen
Adept gaat alleen het lichaam tot ontbinding over. "
Deze laatste uitspraak is in overeenstemming met wat wij
vinden bij Guenther ( I The Life and Teachings of Näropa',
blz. 84 -85):
" Een man met botte zintuigen ondervindt, onmiddelijk
nadat rLun (PräIfa) opgaat in het stralende licht, een
tussenbestaan dat bestaat uit zes bepaalde en onbepaalde kenmerken (hier wordt gesproken over bardo, dat nu niet aan de orde is). Door de deugdelijkheid van zijn geschiktheid om het stralende licht in te
gaan, steeds weer vanuit deze positie, die is gekarakteriseerd door zeven eigenschappen, verwerft hij
het regenbooglichaam (hJah-Ius) als rLun (PräVa)
opgaat in het stralende licht in de tweede week na de
dood. Vanuit deze situatie ontwaakt hij tot het Buddhaschap. "
Dat rLun (Präl}a) terugkeert na de dood tot zijn bron (hier
het stralende licht genoemd) zegt ook H.P .B. (' Esoterie Instruction " nr. 3, I The Secret Doctrine " vol. lIl, blz. 493):

is. Wij vinden bij Guenther de volgende passage (' Buddhist
Philosophy in Theory and Practice I , blz. 225) :
11

Drie soorten (Nirmävakäya) zijn te onderscheiden:
skyes-pa sPrul-sKu, oftewel de verschillende vormen
door welke de latere Buddha ging voorafgaand aan
zijn verlichting ... ; het bzo-pa sPrul-sKu van de begenadigde ktmstenaar ; en als laatste het mChog-gi
sPrul-sKu ( lett. het meest sublieme Nirmävakäya)
van de Buddha die de twaalf treden heeft doorlopen. 11

Dit artikel heeft slechts één doel, duidelijk te maken welke
verbij sterende hoeveelheid kennis verborgen ligt in H.P .B.' s
werken en hoezeer die kennis overeenstemt met het Tibetaans Buddhisme. Slechts één stap is gezet. Het hangt af van
de omstandigheden of de volgende stappen kunnen worden
neergeschreven.
Het schema dat inmiddels is ontwikkeld, ziet er als
volgt uit;
Beginselen volgens
H. P. Blavatsky

Beginselen volgens
Tibetaans Buddhisme

Ätmll Ie hypostase
(Hira(lyagarbha etc.)

rDo-rje-sKu (Vajrakllya) of
bDe-ba-chen-po-sKu (Mahäsukhakàya)

Ätmll 2e hypostase

No-bo-nid-sKu (Svllbhllvikakäya) of Lhan-cig skyes-pa
sKu (Sahajakáya)

hod-gsal). In I The Life and Teachings of N äropa I (blz. 274-

Ätmä 3e hypostase

Chos-sKu (Dharmakáya)

275) brengt hij het in verbinding met de uitdrukking Lhancig-skyes-pa (Sahaja). Zoals wij reeds weten is het Lhan-

Ätmll-Buddhi (Jïva,
Monade)

Ran-lons-sKu (Svásambhogakáya)

cig-skyes-pa-sKu (Saha;akäya) gelijk aan de 2e hypostase

Buddhi

Dam-pa-lons-sKu (Parasambhogakáya)

"Na de dood van een levend wezen, wordt Präna wederom Jïva. "
.
De uitdrukking' stralend licht', welke door Guenther wordt
gebruikt, luidt in het Tibetaans 'od-gsal (ook wel geschreven

van Ätman, oftewel Sems-nyid (Sàträtman), het Aurisch Ei,
Buddhi-Manas

Lons-sKu (Sambhogakáya)

Hoger Manas (Vijî'läna)

Ye-~es-sKu of

Lager Manas (Kllma
Manas)

Yid-Ius

Káma (Káma Ràpa,
Máyávi Ràpa )

Sems (sGyu-Ius)

H.P.B. opmerkt (' Esoterie Instruction ',nr. 3,' The Secret

Präl}a

rLun

Doctrine', vol. lIl, blz.493):

Linga Sarïra

hJah-Ius

Sthula Sarïra

Rag-lus

etc. H.P. B. zegt (' Esoterie Instruction ',nr. 3, , The Secret
Doctrine', vol. lIl, blz.493):

Yid-kyi-rnam-par-~es-pa

" Linga Sarira ... de tijdelijke emanatie van het Aurisch Ei ... "
Hetgeen de verbondenheid aantoont van rLun (Prä(la)
gsal (Jïva) met het Linga Sarïra

11

= hJah-Ius,

~

'od-

want, zoals

Ätmä, of Jïva ..... en ..... Aurisch omhulsel; want
de grondslag van de Aura rondom de mens is de door
het universum verspreide primordiale en zuivere
Äkä~a, het eerste vlies op de grenzenloze en oeverloze uitgestrektheid van Jïva, de onveranderlijke
Wortel van alles. 11

Hetgeen al wordt gezegd in H.P .B.' s opmerking (' Esoterie
Instruction

I,

nr. 2, 'The Secret Doctrine', vol. lIl, blz. 460) :

Linga Sarïra is gedefiniëerd als het voertuig van
Prä(la, of Jïva. 11

11 • • •

Het stoffelijk lichaam is reeds iJ1 de aanvang van dit artikel.
genoemd als het Rag-lus en verdere bewijsvoering en vergelijking is niet noodzakelijk.
Hiermede is het dus mogelijk geworden ons vergelijkende schema op te zetten. Rest ons nog iets dieper in te
gaan op het sPrul-sKu (Nirmä1Jakäya). Uit welke onderdelen
het is samengesteld hebben wij reeds gezien. Wat nu volgt is
slechts een aanwijzing tot besluit: Wie via de index van
H.P .B.' s werken het woord NirmAl)akàya zoekt, komt tot de
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INDEX

waarin opgenomen korte verklaringen van in de tekst
onvoldoende verduidelijkte termen.
Zie ook het HISTORISCH SCHEMA p. IJ en III.

.\bhayakil'ti:

18

,\bhidamma (pali) ~ Abhidharma (sanskrit) ; deel van de
pali - kanon, z.a.
,\der (zie Avadhilti)
.\di - Buddha; eerste of oorspronkelijke Boeddha:

61

.\kshobhya (zie, Dhyäni - boeddha)
Alaya - vijMna:

78/9

.\miUlbha (zie: Dhyäni - boeddha)
.\moghasiddhi (zie: Dhyäni - boeddha)
.\nagarika Dharmapala:

61

.\naga l'lka Govinda ( Lama) ; pseudonym van Ernst Lothar
Hoffmann, geb. 17 mei 1898, korte biografie in "Wege
ZUl' Ganzheit", Festschrift zum 75. Geburtstag van
Lama Anagarika Govinda, Almora/India 1973. Van hem
drukten wij af een artikel op blz.15; ook wordt hij herhaaldelijk aangehaald.

Bodhisattva (vervuld van bodhi; bezig de bodhicitta (z.a.)
45;
te verwerkelijken): blz. 7 e.v. ; 32; 37 e.v.; 42 e.v.;
(gelofte van een ... ): 61; 64; 68 ;71.
Boeddha (Buddha) ; Geen eigennaam, maar het betekent:
"ontwaakte", tot volkomen inzicht gekomene. In het
zuidelijk boeddhisme de betiteling van prins Siddharta,
die kaste en status van kroonprins verliet om de verlichting te zoeken, nadat hij die verlichting bereikt
had. In het noordelijk boeddhisme wordt de naam
meer gebruikt om verschillende andere wezens aan te
duiden, die krachtens hun verlichting een rol spelen
bij het verkrijgen van geluk en verlichting door alle
wezens. Passim.
Boeddha - zonen: (noot) 43 ;

10

Bon: (zie schema)

60 ;22

Buddhi:

75 e.v.

C(h)akra:
Cakrasamvara:

6

18

Anandamayakosa:

75 e.v.

Carya - tantra:

69

.\nnamayakosa:

75 e.v.

Centrum-cakra:

25

.\nuttarayoga:

69/71

Chan.:

15

.-"I.pabramsa :

69

Chela (leerling, dienaar) :

61

Arhat (= Arhant; Arahata) ; betiteling vooral in het zuidelijke of hinayäna boeddhisme gebruikt. Twee vertaling'en worden gegeven, n1. "eerwaarde" of "doder van
de vijand" - d.w.z. van de dwaling der zinnen -. Ook de
Boeddha werd een "arhat" genoemd. In de strijd tussen
het mahayäna en hinayäna werd de "arhat" door eerstgenoemden beschouwd als een nogal egocentrische
figuur, die zich niet bekommerde om het leed van anderen en zich beperkte tot het wegnemen van de
oorzaken van eigen leed om zo voor zichzelf bevrijding
te bereiken.
7 ; 36 ;
45 ;61.
Asura:
Atisa (zie schema) :

14
42

Chenrezig, zie ook blz. 50 e.v.

7

Chikra Bardo:

24

Chönid Bardo:

24

Chos (chö) en samenstellingen: zie Dharma.
Citta:

80

Däka (godheid) :

21

D!l.kini (godin) :

80

Däna (het Geven) (één van de p!l.ramit!l.'s, z.a.) :

45 e.v.

Deva (godheid) ,

14

Dge - Mes (uitspraak: geshe) ; guru of leraar,

43

Átman (tib. "bdag"). Ofschoon het één van de grondstellingen van het boeddhisme is, dat een litman in de
gewone - hindoeïstische zin niet bestaat, mag men niet
zeggen, dat dit woord in het boeddhisme taboe is. Zo
spreken de esoterische boeddhisten bij monde van
mevr. Blavatsky en haar "Meesters" van een "Zelf TI.
Ook zen - meesters beginnen dit woord te gebruiken,
zo bijv. Kosho Uchiyama Roshi in zijn "Weg zum
Selbst; Zen - Wirklichkeit "( Weilheim, 1973).
39;
74 e.v.
Avadho.ti ; één van de "aderen", twee andere worden genoemd "Rasanä" en " Lalanä ".
71/72

Dharma. Een woord met verschillende betekenissen. Iets
heet een dharma, wanneer men kan vaststellen, dat het
specifieke kwaliteiten heeft, die het tot iets "eigens"
maken. Soms moet men het woord vertalen als
"kwaliteit", soms als "ding". Het woord wordt ook gebruikt om de leer van de Boeddha (boeddha's) aan te
duiden. Hierin worden n1. de kenmerkende eigenschappen van het bestaan (lijden, ontstaan van het lijden en
de weg tot opheffing van het lijden) gegeven.
Tib. Chos,Chö. blz.46 e.v.32

Dhy!l.na (pali Jhlina). In het boeddhisme: meditatieoefening om de invloed van de zintuigelijke prikkels
te boven te komen. Zie: Conze, Het Boeddhisme
Avalokitesvara. Hierover gaat het artikel op blz.50 e.v. ; 7; 14;
blz.105; De Stem van de Stilte vs 279.
l6e.v.;
Wanneer men de verschillende stadia ervan beoefent,
32; 61 ;
komt men door een staat, die in de westerse mystiek
69.
"de woestijn der godheid" wordt genoemd - het Niets.
Avatamsakaso.tra
76
Van dit woord is het chinese "chan" (z.a.) afgeleid,
en daarvan weer het japanse "zen".
Bardo; periode tussen twee "geboorten" van de mens; uitvoerig behandeld blz.21 e.v. ;
83
Dharmak!l.ya (zie: Trikäya).
Batha Yoga:

71

dhyäni - bodhisattva:

Bhairava:

70

Bh1l.mi:

77

61

Bodhgayä :

70

Bodhi:

25

Dhy!l.ni - Buddha's; vijf in getal, tabel blz.73 en wel:
Vairocana (~verlichter);Ak!?obhya(= onverstoorbaar);
Ratnasambhava (= edelsteengeborene) ; Amit!l.bha (=
grenzeloos licht) ; Amoghasiddhi (= onfeilbaar succes).
Zie ook blz.3 ;23; 73 ;42; 50e.v.;61 ;80;45;69;71;
Volgens de leraren van mevr. Blavatsky bestaan er
"eigenlijk" zeven; twee zijn "geheim", d.W.Z. dat er
in deze eon geen "authentic communication If met hen
voor ons mogelijk is. (Guenther, Life and Teachings
of Naropa, blz.267 en The Letters of HP B to
A.P.Sinnett, blz.243.)
.

Bodhicitta: 43 e.v. ;

6ge.v.

Dionysus:

Blavatsky, H.P. (1831 -1891), ook aangeduid als HPB.
Onder supervisie van de tibetaanse "Meesters" opgeleid, was zij één van de 17 oprichters van de
.
"Theosophical Society" te New-York in 1875. blz.31 e.v.;
blz. 60 e.v.; blz. 65/66; 74 e.v.
.

20

85

Doha:

68

Dmyal-ba:

14

(r) Dorje: zie Vajra.

KarÜlla (zie "Grenzeloze Toestanden"):

51

Kllya (lichaam) :

24 e.v.

74e.v.
65

Khelan:

Ego:

38

Kli ~ta :

79

Elementen:

71

Kriya (Tantra) :

69

Esoterische School:

61/62; 63e.v.

Existentie,
Existentiëel :

Kruisberg van Christus:

70

K~anti(geduld):

45:47

Families:

37
69;70

Gedachte van Intreden v.h. Pad:

44

Gedachte van Toewijding:

44

Lama ( tib. bla - ma) ( leraar - guru, die gemachtigd is door
inwijding (dban) de Leer door te geven) :
passim

45

Lam - Rim - Chen - 1'110 (titel van een werk van Tsongkapa,
dat de stadia van het Pad behandelt; ook anderen
hebben onder dezelfde titel geschreven) :

Geduld (zie :Pllramitll's).
Gelofte van een bodhisattva:
Geheime Leer (De) ; titel van een werk van
H.P. Blavatsky :
Gelug-pa's; zie schema:

61 e.v.
42 e.v.

Geschiedenis van het Boeddhisme in Tibet:

74e.v.
60
60

Kumära:

ol

Lage re Voertuig (= Htnayftna; z.a. ) :

4/

Lam (=pad; zie Lam-Rim-Chen-Mo)

Leegte (zie sÜllya (ta» :

24;

42 e.v.
33; 45

Levensrad :

13 e.v.

Lha ma yin; Lha :

14

Lha-mo:

51

God (hindoe: deva; sanskrit - boeddh. : daka; tib. : lha).
Volgens het boeddhisme zijn "goden" schijnbaar gelukkiger dan de mensen; zij kunnen zeer lange tijd in
een "hemel" verblijven. Zij zijn in zeker opzicht de
mindere van de mens: zij kunnen nooit Nirvllna bereiken (zie blz.12 e.v. ). In Tibet zijn er "grimmige"
en "vriendelijke" goden; "esoterisch" worden zij gezien als scheppingen van de mens; "exoterisch" als
objectief-bestaande wezens, die aanbeden en gunstig
gestemd moeten worden.
Grenzeloze Toestanden. 4: die van liefde (maitri)
" mededogen (karunä)
" altruïstische vreugde
( muditä)
" onverstoorbaarheid
(upeksha)
43 e.v.

Lus (tib. "lichaam") :

75 e.v.

1'11 (voorletter van de naam van de'Meester" van HP B):

61

(r) Gyud:

74 e.v.

Ma

13

77

Mädhyamika' s (wij sgerige school; zie Schema) :

Hari:
Heruka:
Hevajra:
Hevajra - Tantra:

72
18; 72
69 e.v.; 79

Hierophant ( schenker van het licht bij inwijding) :

45

Hînayäna; eig. "kleine voertuig", benaming door de noordelijke boeddhisten gegeven aan het boeddhisme zoals
dat beleden en gepraktiseerd wordt op Ceylon, in
Burma, Thailand en het vroegere Indo - China. 43;
68 e. v.
Hiranyagarbha:

77

Hypostase:

78 e.v.

Incarnatie:

7

Lhasa ; hoofdstad van Tibet.
Licht (tib. 'ad) ;

kleurloos
secundair
grote

24
24
83

Linga Sarîra :

75 e.v.

Lokesvara:

51/2

Lons- slm:

79

Lotus:

51/3

rig:

38 ; 48; 71

Mahachohan:

60

Mahasiddha:

68

Mahasukha:

69

Mahasukhakäya :

71; 76 e.v.

Mahat:

79

Mahätma (sanskrit; titel, "Uwe Excellentie". Politici in
India hadden die titel, bijv. Gandhi. Men kan ze echter
ook aan een chef - kok geven) :
60 e.v.
Mah'àyäna (= grote voertuig); benaming voor het boeddhisme beleden in Nepal, Tibet, China en Japan.
40; 43; GO; 68

52

Maitreya: in het maháyäna boeddhisme een bodhisattva
(z .a.) die binnen afzienbare maar zéér lange tijd, een
boeddha zal worden, op aarde zal verschijnen en opnieuw de Leer verkondigen.

Japa:

69

Manas:

Japanse patriarchen:

15

Manasapfttra :

Jätaka:

52

Mandala:

Inzicht (twee soorten) (cf. paramärtha - satya
samvritti - satya ) :

48

'Îsvara. Hindoeïstische naam ;"Heer" in religieuze zin :

Jiva:

75; 82/3

Manen (J. van) :
MaÏljusrt:

75 e.v.
79
17; 68 e.v.
58
51.',68; 69

Jnänadharmakäya:

76

Jo nang pa's (zie Schema):

40

Manomayakoéa: 75 e.v.;

82 e.v.

Juwelen (Drie) ( Boeddha - Dharma - Sanga) :

47

Mantram:

72

K.H. (voorletters van de naam van één van de Leraren
in het begin der Theosophical Society) :

61

Mantrayäna (vorm van het boeddhisme dat veel gebruik
van mantrams maakt) :
40; 68; 70

Kailas(a) (naam van een berg):

63

Kälacakra:

72

Käma :

8 0 e. v .

KlimarOpa:

75e.v.

Kanjur (kenjur) (deel van de kanon van het boeddhisme
in Tibet):

GO; G9

Käranopadhi:

75e.v.

Kargyutpa' s (z ie Schema) :

38 ; 60

86

Mära (deva of demon van de" dood "; verleider van Boeddha
en diens" zonen".) :
18; 48
Marpa (zie Schema):

60

Mäyävi - rftpa, .
Mäyävi - käya: .

81

Meditatie (zie Dhyana) :

48

Milarepa:

60; 77

Moeder:

43

Moksha:

23

Monade:

83

Sakyamuni :

Mongolië:

55; 63

Samädhi:

Mount Everest :

63

Samatha:

Mudra (handhouding) :
Mudra (symbool) :

50/1
69

Sambhogakllya :

NIETS (zie sûnya):

32

Nägärjuna:

48; 71

Naropa :

18; 70;77

Niet - iets (vertaling door Guenther van Sûnya; z.a.) :
Nirmänakäya:

32 e.v.

25 e.v. ; 71 ; 82/3

Nirväna. Sanskrit woord bestaande uit twee delen: "nir" =
"uit", "weg" en de werkwoordswortel "vä"=waaien.
De betekenis is dus "uitgedoofd". Wanneer de blinde
drang om als een afzonderlijk "ik" te blijven bestaan,
doorzien en uitgedoofd is, is de mens pas een volkomen, geihtegreerd wezen, "ontwaakt" en bereikt hij
het nirväna. Boeddha hoedde zich ervoor deze toestand
als" zijn" of als" niet - zijn" aan te duiden.
7; 68; 70
Nying - ma - pa (school van Lama' s ; zie Schema) :
Om mani padme hum:

60
41; 51

Ontologie:

Samvara

14; 51 ; 68 e.v.
46
78
25 ; 71 e.v.
72

:

Samyaksambuddha :

45

Sangha (Samgha). In het hînayäna: de orde van monniken
(bhikku' s) die het Pad begaan; in Tibet ook: al degenen
die "in de geest" behoren tot de bodhisattva's (z.a.) en
de wereld niet willen verlaten omdat zij niet tot de staat
van" eenling - boeddha" (pratyeka - buddha, z.a.)
willen overgaan.
21
Sa - skya - pa' s (bepaalde orde; zie Schema) :

60

Sans1îra (Sams1îra). De steeds stormachtige levenszee ; het
proces van geboren worden en sterven, waaraan geen
einde komt tenzij men het Pad betreedt om eraan te
ontsnappen.
20; 23; 40 ; 52; 70
Samsk1îra (vormende, conditionerende kracht; zie
" skandha ") :

13

Samvritti - satya :

32

Sankara:

77

Sarvästivadin :

39
68

Orpheus, orphisme:

37
26

Pad ( zie ook Lam - rim ) :

3; 36

Sastra :

Padmapäni:

51

Schmidt I. J.

55

Padmasambhava (leraar) :

26; 60

Sems:

80/1

Panchen Lobzang Tub - ten Chö - gyi Nyima :

64

Pali - canon. Deze bestaat uit :
Sutta - pitaka= de "mand" met woorden, aan Boeddha
toegeschreven.
Vinaya ; regels voor de monniken.
Abhidhamma; psychologische en metafysiche
beschouwingen.
51

Sems nyid:

82

Serrano (M.; schrijver):

63

Shigatse (plaats van een geheim ashram) :

63

Siddha; siddhi. Beide woorden zijn afgeleid van een
sanskrit - wortel "sidh"; deze betekent "bereiken; verkrijgen door eigen inspanning". "Siddha" is dan gelijk
aan het latijnse "adeptus" = hij, die bereikt heeft.
"Siddhi" is het verkregen vermogen - meestal min of
meer occult. Zie ook Mahasiddha. :
15

Pandit (Indiase geleerde) :

42

Paramärthasatya (cf. : Inzicht) :

32

Pàramitä ("deugd", "volmaaktheid") ( zie ook 'De Stem
van de Stilte'vs.198 e.v. ):

Siddhäshrama :

63

44 e.v.

Sidpa Bardo:

24

Sinnett (A. P. bekend auteur uit de eerste jaren van de
Theosophical Society. Hij had een uitvoerige briefwisseling met enige van de leraren van H PB) ;

61

Siva (hindoei'stische god) :

70;80

Päramitàyäna :

40

ParaI].ispanna:

70

Parasambhogakäya:

78

Paratantra :

70

Parikalpita :

70

Pho- wa:
Prajna ( tib. Bes - rab) :

28; 64
43 ;45; 50; 78 e.v.

PrajnapäramWi:

23; 69

Prajna - päramitä hridaya sütra:

32

Präna:

75 e.v.

Pränamayakosa:

75 e.v.

PräwlI1gika's (filosofische school; zie schema):

37 ;38

Pratyeka - Buddha. Volgens het mahayäna boeddhisme is
dit de staat, waartoe het hînayäna - stelsel leidt; nl.
die van "eenling". In 'De Stem van de Stilte' is deze
staat het einde van het uiterlijk Pad, de Leer van het
Oog, en wordt aan de mediteerder als minder - waard
getekend dan het pad van Bodhisattva.
34 ; 37/8 ; 43 ; 46

50 e.v.

Skandha (lett: "hoop", troep, massa.); hiermee worden de
vijf aspecten aangeduid, waaronder het boeddhisme de
fysieke en mentale zaken samenvat. De onwetende mens
ziet hierin zijn "zelf", zijn "ego". Zo heeft men:
a) rüpa-skandha: waarnemen en leven in vorm en
kleur e.d.
b) vijîiäna-skandha: het bewust worden daarvan;
c) vedan1î-skandha: het voelen, opkomen van genot en
afkeer e.d.
d) samjna-skandha: zelf - bewustzijn: "Ik wil dit";
e) samskära-skandha: de uit de voorafgaande voortkomende conditioneringen.
Volgens H PB zijn er nog twee, die nog niet onder
woorden gebracht zijn, "esoterisch" zijn.
6; 32 ; 33; 71
Sr1îvaka ( sanskrit : "hoorder", beginneling op het Pad) : 37 ;43 ; 46 ;
68; 71.
Stem van de Stilte (titel van meditatie-boekje van de hand
van HPB):
60 e.v. ; 63
Sthüla - Sarîra :

75 e.v.

Purna (= volheid) :

23

Stfipa:

70

Putte (S. van der) :

59

Sukhäväti ("paradijs") :

52

Rasana (zie Avadhüti) :

72

Sükshma - up1îdhi :

75 e.v.

Rigs (familie) :

43

sûnya (ta);( leeg; leegheid) Een van de moeilijkste grondbegrippen van het mahll.yäna - boeddhisme.
Een woordspeling die in onze taal opgaat: vol- ledigheid;
verschillende benaderingen vindt de lezer op de aangehaalde plaatsen; Guenther vertaalt met "niet - iets".
Tibetaans: stong-pa-nyid.
15; 24; 32 e.v.

Roerich (tibeto loog) :

63

Roodkappen :

26

Rüpa (= vorm):

13,33

Sahaja:

71

Sahajakäya :

76 e.v.

Sfitra ( sanskrit : draad; aaneengeregen voordrachten
van Boeddha) :

32; 68.

Sakti :

69;80

Süträtman :

82

87

__J

Svabhavikakäya:

76 e.v.

Vajrapäni:

Svasarnbhogakäya:

78

Vajräsana:

70

Svàtantrika (filosofische school; zie Schema) :

37; 38 ; 39

Vajrayäna:

68 ;71

Tantra (eig. sanskrit: "weefsel") :

16; 28; 68

51

Varahi:
Vätsîputriya 1 S

70

Tanjur (deel van de tibetaanse kanon) :

60;69

TàrA:

50 e.v.

Vedanta:

Tàràka - Yoga:

74 e.v.

Verdienste:

37

Tashi Lama:

63

Vidya:

69

:

39
74 e.v.

Tathágata ( sanskrit woord; betekenis" net zo gegaan of
net zo teruggekomen", nl. als zijn voorgangers.
Benaming van een Boeddha). Het pad tot Nirväna is
niet een eenmalige weg. Deze weg staat open voor
allen en is reeds door velen betreden en in tegengestelde zin naar ons voor onze redding begaaJl. 45 e.v. 69

Vijîi.äptimätr:l.siddhi:

78

Virya:

45;47

Theravàda (eig. : "Leer van de Ouden"). In het hinayäna
meent men dat deze leer in de pali - kanon bestaat.

Volmaaktheden (zie Paramita' s) :

47

70

Waarheden:

39

Tholongmath:

63

Weg (zie: Pad):

32

18

Yab-Yum:

72

47/48
64

Yaksa (hindoese god) :

52

Yamantaka:

72

Tilopa :
Toewijding:
Tomo Geshe:

Vijîiänamayako§a:

75 e.v.

Vijnänavadin (filosofische school; zie Schema) :

37/38

Trikáya (de leer van de drie lichamen van een boeddha;
deze zijn: Dharmakäya, Sambhogakàya en Nirmanakáya).
25; 74 e.v.

Ye - §es (tib. "kennis"; sanskrit: jfiäna).

Tsong - ka - pa ( 1357 - 1419; stichter van de Gelugpa-orde ;
zie Schema):
40; 42 e.v. ; 60

Yoga ( stroming uit het hindoeïsme ten tijde van Gotama
Boeddha, die een direkte vereniging met het Al nastreefde door allerlei technieken. In het hinayäna
boeddhisme vindt men hiervan weinig terug, wél in het
mahayàna: zie het artikel van Snellgrove). 25 e. v. ;69 e.v.; 80.

Tulku (geschreven sPrul- sku = Nirmanakäya; zie Trikäya).
Tusita - hemel:

51

Upanishat (hindoe - geschriften, die de esoterische betekenis van de Veda's proberen te verduidelijken):
23
Upaya:

69

Uttara Tantra:

45

Vajra (veelduidig symbool; eig. "donder"):

34/5; 69; 70

Yi - dvags :

14

Yoga - Tantra:

69

Yogini:

69 e.v.

Yogacàra (filosofische school; zie schema) :

38

Zelfrealisatie :

40

Vajrabhairava:

72

Zen (japanse verbastering van Dhyäna; bekende vorm
van meditatie) :

15 e.v.

Vajradhära:

72; 77

Zhi-gnas:

78

Vajrakàya:

75 e.v.

Zoon: zie Boeddha - zonen:

46

LIJST VAN ADRESSEN
In Europa is het officiële orgaan van de Dalai Lama:
" Tibetan Messengel' ", v erschijnt viermaal per jaar.
Postbus 1276, utrecht.

Algemeen - boeddhistisch is :
"Stichting Nederlands Boeddhistisch Centrum",
secretariaat: Storm van 'sGravesandeweg 75
Wassenaar.
Speciaal voor .tibetaans boeddhisme:
"Arya Maitreya Mandala";
geesteiijk leider is Lama Anagarika Govinda.
vertegenwoordiger in Nederland: T.D. Berghuis,
Heerenveenseweg 70, Wolvega.
Er bestaat een groep, die probeert een centrum voor
beoefening en studie van het mahayäna boeddhisme
in het algemeen te stichten, waarin uit de aard der
zaak ook het tibetaans boeddhisme een belangrijke
plaats zal krijgen.
Correspondentie-adres: P. J. Berger.
Rodenburghlaan 15, Amstelveen.
Verder bestaat er een groep die speciaal toegewijd is
aan Z. H. de Karmapa, en voor zijn werk een
centrum wil stichten. Adres:
mej.A.Stade, Faustdreef 121, Utrecht.
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NAWOORD

Het plan voor deze publicatie heeft tijdens het bezoek van de
Dalai Lama aan ons land vaste vorm aangenomen; het
resultaat ligt thans voor U.
Wij hebben gemeend de spelling en de transcripties, die
de verschillende auteurs, die ons met een bijdrage vereerd
hebben, gebruikten, onveranderd te moeten handhaven.
Wij vertrouwen erop, dat de Index plus de daarbij
behorende schema's de bruikbaarheid van het werk voor
ernstige belangstellenden in het boeddhisme en in de klassieke theosofische literatuur zal vergroten.
Wij willen besluiten met een tibetaanse voorspelling,
uitgesproken door de Dalai Lama:
"In één van de Sütra' s van Boeddha vinden wij de voorspelling, dat 2500 jaar na zijn Parinirv§.na de Dharma tot
bloei zal komen in het land van de roodgezichten. In het
verleden meenden geleerden in Tibet, dat dàt land daarmee
bedoeld was. Eén echter, Sakya Shri, meende dat deze
voorspelling op Europa slaat. Enige tekenen daarvoor kan
men nu waarnemen. "
( Rede van de Dalai Lama gehouden op 29 november 1956
in New Delhi, en afgedrukt in ' Tibet, a political History'
door Shakabpa. 1967, blz. 329/331.)
MOGEN ALLE WEZENS GELUKKIG WORDEN

89

UITGEVERIJ van de THEOSOFISCHE VERENIGING NEDERLANDSE AFDELING
Amsteldijk 76, telefoon 020 -719192, postgiro - rekening 513564, Amsterdam-1 008
Geopend op Dinsdag en Donderdag van 10 -16 uur, en volgens -tevoren- afspraak.
Gaarne leveren wij boeken over het boeddhisme in het algemeen, en speciaal de
werken van de aangehaalde schrijvers.
H. P. Blavatsky. The Secret Doctrine; 2 dl. in één band,
facsimile edition of the original ed. from 1888
f40.-id.
De Geheime Leer; ned. vertaling van bovenstaande. . . .. f 49.50
id.
The Voice of the Silence; A verbatim reproduction of
the original edition
geb. f 13.50
ing. f 9. --id.
Is is Unveiled ; met Index, 2 dIn. .
geb. f 42. -id.
The Voice of the Silence; Centenary Edition, with
a Message and portrait of H.H.the..Tashi Lama Peking 1931,
prijs op aanvraag.
id.
Collected Writings; thans tot en met deel XI leverbaar,
prijs op aanvraag.
id.
The Key to Theosophy; diverse uitgaven
prijs op aanvraag.
The Mahatma Letters to A.P. Sinnett (Adyar)
f20.-H.H.The Dalai Lama, The Opening of the Wisdom Eye (Quest Book) .. geb. 1.27.50
Het Tibetaanse Dodenboek, Ankh - Hermes
f 27.50
'The Tibetan Baok of the Dead, W. Y. Evans-Wentz, London
'"
+ $ 8.-Mary K. Neff, Personal Memoirs of H. P. B. (Quest Baok)
+ f 12.50
Chögyam Trungpa, Praktische Meditatie
~ f 9.90
Garma C.C. Chang, The Buddhist Teachings of Totality
f39.-A. David Neel & Lama Yongden: The Secret Teachings,
City Lights Books
+ f 10. -G.Tucci & W. Heissig, Die Religionen Tibets und der Mongolei, Stuttgart f 70.--

f

VAN ALGEMENE AARD.
L. Adams-Beck, Het leven van de Boeddha
"
ing.f 7.50
Geoffrey A. Barborka, Het Goddelijk Plan, 2 dln
geb. f 75.-id.
H. P. B. Tibet and Tulku
geb. + f 28.-M. B. Byles, Footprints of Gautama the Buddha (Quest Book)
~ f 9.-N.Sri Ram, Buddhism, Northern and Southern
(ing.)f 1. 50
H.S.Olcott, Buddhist Catechism
f 5.50
id.
Boeddhistische Catechismus
f 5.90
S.G. Venkataramanan, Fundamentals of Buddhism
'" (ing.)f 1. 25
A. Besant, Buddhism
(ing.)f 2.50
C. Jinarajadasa, Buddha and his Message
(ing.)f 1.-F.L.Woodward, Buddha's Path and Virtue
(ing.)f 2.25
Dr. T .Kurpershoek, Er is geen zelf; Boeddha' s boodschap van het Geluk,
.
(geb.) f 14.-Ir.J.A.Blok, Woorden van de Boeddha (met de voll.Dhamma Pada) ..... f 14.-Erich Frauwallner, Die Pbilosophie des Buddhismus, Berlin,
/
Akademia Verlag ... .::'=. f 20.-A. Leighton-Cleather & B.Crump: Buddhism, the Science of Life, Peking 1928,
(prijs op aanvrage)
WERKEN VAN AUTEURS,DIE AAN DEZE PUBLICATIE HEBBEN BIJGEDRAGEN;
Treasures on the Middle Way
(ing.) f 20.-Buddhist Philosophy (P elican Books)
" f 7. -The Life and Teaching of Naropa, Oxford
f 13.-(vertaler) s-Gam. Po. Pa The Jawel Ornament of Liberation,
(London) f 12.-Lama Anagarika Govinda, Foundations of Tibetan Mysticism, New York
f 18. -id.
The Way of the White Clouds (Berkeley)
f 17.-id.
The Psychological Attitude of Early Buddhist Philosophy,
New Yorkf 12.-De prijzen van buitenlandse boeken zijn aan veranderingen onderhevig! ! ! ! ! ! ! !
Herbert V.Guenther,
id.
id.
id.
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