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De Overleveringslijn: 
Je Tsongkhapa (1357-1419),  
een biografie 

Inleiding 

 

Je Tsongkhapa wordt beschouwd als een 

manifestatie van Manjushri (de Bodhisattva van 

Wijsheid), Avalokiteshvara (Bodhisattva die de 

compassie van alle Boeddha’s belichaamt) en 

Vajrapani (vernietiger van de dood, vernietiger 

van de conventionele conceptuele wereld). Hij 
is de oprichter van de Gelug-school van het 

Tibetaanse Boeddhisme. Tsongkhapa wordt 

gezien als een grote hervormer van het 

Boeddhisme in Tibet. Tevens was hij een groot 

geleerde en heilige. Zijn naam Tsongkhapa 

betekent 'de man uit de uienvallei' en zijn naam 

als monnik was Lozang Dragpa. Dit kon 

vertaald worden in 'de altijd toenemende geest 

van goedheid.  

 

Profeten 

Boeddha Shakyamuni voorspelde de geboorte 

van Lama Tsongkhapa en zijn verworvenheden. 

In de tijd van Boeddha Shakyamuni 

presenteerde een jonge jongen, die een vorige 

incarnatie was van Tsongkhapa, een kristallen 
rozenkrans aan de Boeddha. Hij kreeg een 

schelphoorn terug. Boeddha riep zijn leerling 

Ananda en voorspelde dat Manjushri geboren 

zou worden als een jongen in Tibet, die het 

Gandenklooster zou vinden, en die in Lhasa een 

kroon aan zijn beeld zou aanbieden. Boeddha 

gaf de jongen de toekomstige naam Sumati 

Kirti (Lozang Dragpa in het Tibetaans). Duizend 

jaar daarna voorspelde Padmasambhava, de 

oprichter van de Tibetaanse of Tantrische 

Boeddhistische school in de achtste eeuw, dat 

een volledig ingewijde Boeddhistische monnik, 

genaamd Lozang Dragpa, in het oosten vlakbij 

China geboren zou worden. De monnik zou 

gezien worden als een manifestatie van een 

Bodhisattva met de grootste roem die het 
complete genot van een lichaam van een 

Boeddha zou hebben. 

 

Verschillende indicaties voor de geboorte van 

Tsongkhapa gaven aan dat hij een groot levend 

wezen zou zijn. Zijn ouders hadden gunstige 

dromen, namelijk dat hun kind de uitstraling 

van Avalokiteshvara, Manjushri en Vajrapani 

zou hebben. Zijn moeder reciteerde altijd de 

zeslettergreep-mantra van Avalokiteshvara: om 

mani padme hum. Zijn vader reciteerde iedere 

dag Manjushri. Zijn vader droomde dat een 

monnik van een bepaalde berg in China naar 

hem toe kwam. Deze plaats werd geassocieerd 

met Manjushri. Deze monnik vroeg onderdak 

voor negen maanden. Zijn vader gaf hem 
onderdak in de schrijnruimte. Daar mocht hij 

die negen maanden blijven. Verder droomde 

zijn vader van Vajrapani die hem een vajra 

toegooide die op zijn vrouw terechtkwam. Net 

voor de geboorte droomde zijn moeder van 

verschillende monniken die met offerandes 

arriveerden. Ze gaven aan te komen om 

respect te betuigen en op audiëntie te komen. 

Je Tsongkhapa is één van de belangrijkste leraren in de boeddhistische 
overleveringslijn. Binnen Jewel Heart neemt Je Tsongkhapa een zeer 
vooraanstaande plaats in. Het is dan ook vanzelfsprekend dat in de 
beschrijving van de overleveringslijn een uitgebreide biografie over zijn 
leven, denken en werken verschijnt. Veroni Steentjes heeft zich intensief met 
het schrijven van die biografie beziggehouden. Het resultaat is te lezen in dit 
artikel over deze bijzondere leraar. 

Veroni Steentjes 
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De jongen in het wit uit haar vorige droom 

kwam en wees naar haar buik. Met een sleutel 

in de hand opende hij een doos waar een 

gouden beeld van Avalokiteshvara in zat. Deze 

droom symboliseerde dat Tsongkhapa een 

manifestatie was van Avalokiteshvara en ook 

van Manjushri. De volgende dag werd 

Tsongkhapa geboren zonder pijn te 

veroorzaken bij zijn moeder. Toen hij werd 

geboren, stond er een bijzondere ster aan de 

hemel, die aangaf dat er een bijzonder iemand 

was geboren. 

 
Op de plaats waar de navelstreng op de grond 

viel na zijn geboorte groeide een (witte) 

sandelhoutboom met honderdduizend bladeren. 

Elk blad had een natuurlijke afbeelding van 

Boeddha Sinhada, die hetzelfde mentaal 

continuüm als Boeddha Manjushri is, en werd 

dus Kumbum genoemd: honderdduizend 

lichaamsafbeeldingen. Het Gelug-klooster, 

genaamd Kumbum, werd later op deze plaats 

gebouwd. Later zei de Derde Dalai Lama, 

Sönam Gyatso (1543 – 1588), dat deze 

waardevolle boom een object van offeranden en 

respect was. Hij verplaatste hem naar een 

klooster in de buurt waar hij hem in 

een zilveren stoepa zette met veel 

waardevolle juwelen. Hieraan maakte 

hij uitgebreide offeranden. Later 

groeiden andere overeenkomstige 

bomen rond de stoepa en hun 

bladeren droegen ook bijzondere 

afbeeldingen. Op sommigen 
verschenen letters van Manjushri's 

mantra, AH RA PA TSA NA DHI, en op 

anderen de zaadletter van Manjushri, 

de letter DHI. Deze bladeren werden 

als erg waardevol beschouwd. 

Wanneer ze in de herfst afvielen, 

verzamelden mensen ze en maalden 

ze tot poeder. Door dit poeder te 

proeven, waren veel mensen in staat 

van ziektes te genezen en hun 

wijsheid te vergroten.  

 

Kindertijd 

De dag nadat Tsongkhapa was 

geboren, stuurde Chojey Dondrub-

richen zijn voornaamste leerling naar 
de ouders van het kind met giften, een beeld en 

een letter. In een visioen vertelde Yamantaka 

hem dat hij naar Amdo zou komen in een 

bepaald jaar en dat hij zijn leerling zou worden.  

 

Tsongkhapa was geen gewoon kind. Hij 

misdroeg zich nooit. Hij handelde instinctief op 

een Bodhisattva-achtige wijze. Hij was 

superintelligent en hij wilde altijd alles leren. 

Op de leeftijd van drie jaar nam hij de lage 

geloften van de 4e Karmapa Rolpay-dorje 

(1340-1383). De 4e Karmapa leidde hem op en 

gaf hem de naam Kunga Nyingpo. Snel daarna 

nodigde zijn vader Chojey Dondrub-rinchen bij 

hem thuis uit. De lama bood aan om te zorgen 

voor de opleiding van de jongen. Zijn vader 
ging hier graag op in. De jongen bleef thuis tot 

hij zeven jaar was, ondertussen hij studeerde 

bij Chojey Dondrub-rinchen. Alleen door de 

lama te zien lezen, wist de jongen instinctief 

hoe hij moest lezen zonder dat het hem ooit 

geleerd was. 

 

Gedurende deze tijd gaf Chojey Dondrub-

rinchen de jongen de initiatie van de vijf 

godheden: Chakrasamvara, Hevajra, 

Yamantaka en Vajrapani. Op zevenjarige 

leeftijd onthield de jongen de complete rituelen 

en had hij de Chakrasamvara-retraite gedaan. 

Sandelhoutboom. 
Bron: www.jiggerjuice.net/.../santalum-acuminatum.html  
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Hij was al de zelf-initiatie aan het doen en hij 

had al een visioen van Vajrapani. Hij droomde 

veelvuldig van Atisha. Dat was een teken dat 

hij de verkeerde betekenis van de dharma in 

Tibet zou corrigeren en dat hij de zuiverheid 

zou herstellen van het combineren van soetra 

en tantra zoals Atisha had gedaan. Tsongkhapa 

was voorbestemd om een andere Atisha te 
worden, een andere universele leraar.  

De harmoniserende synthese van Atisha was op 

alle niveaus van de Boeddhistische lessen 

geaccepteerd door iedere school en 

overleveringslijn in het Tibetaans Boeddhisme. 

Hij leefde 300 jaar ervoor, van 980 tot 1054. 

Atisha was, net zoals Tsongkhapa, sinds zijn 

kindertijd een tantrische ingewijde in eigen 

land. Zowel Atisha als Tsongkhapa 

reïntegreerden tantra op een 

verbazingwekkende wijze in de grotere visie 

van de Boeddhistische beoefening (soetra). 

Andere geavanceerde lama’s zien Atisha en 

Tsongkhapa als dezelfde reïncarnatie-

bewustzijnsstroom, die zich ook gemanifesteerd 

heeft als guru Padmasambhava: de originele 
tantrische Boeddhistische Verlichte van Tibet. 

Dit is een diepzinnige bevestiging van het feit 

dat lama Tsongkhapa staat voor de verbinding 

van alle scholen en ordes: Nyingma, Sakya en 

Kagyu en niet voor separatie, ondergeschikten 

en conflicten. 
 

Op zevenjarige leeftijd kreeg Tsongkhapa de 

nieuwelinggeloften van Chojey Dondrub-rinchen 

en hij kreeg de naam Lozang Dragpa. Hij bleef 

in Amdo studeren met de lama tot hij zestien 

jaar was. Tsongkhapa ging met zijn leraar naar 

Lhasa naar het Boeddhabeeld, waar hij gebeden 

offerde om te groeien en verdere trainingen te 

ontvangen om de Verlichting te bereiken. Zijn 

leraar suggereerde zijn levenslange keuze voor 

meditatiewezens aan wie hij moest offeren en 

met wie hij zich constant onafscheidbaar moest 

voelen. De meditatiewezens werden: 

Yamantaka voor de continuering van zijn 

beoefening, Vajrapani voor vrijheid van 
onderbrekingen, Manjushri voor de toename 

van wijsheid en bewustwording, Amitayus voor 

een lang leven, de drie beschermers van de leer 

voor de beschikbaarheid van de leer (dharma) 

gedurende zijn beoefening, Vaisravana 

(beschermer van het noorden), de zeshandige 

Mahakala en Dharmaraja voor bescherming.  
 

Hierna ging hij naar U-tsang om verder te 

studeren. Hij kwam nooit terug naar zijn 

geboorteplaats. Chojey Dondrub-rinchen bleef 

in Amdo, waar hij het Jakyung-klooster vond in 

het zuiden van Kumbum. 

 

Vroege studies in Centraal Tibet 

In Centraal Tibet studeerde Tsongkhapa eerst 

in het Drigung-Kagyuklooster waar hij de 
Drigung-mahamudratraditie (een term in het 

Vajrayana-boeddhisme voor de verwerkelijking 

van de ware natuur van de geest) leerde, 

medicijnen studeerde en verdere details over 

bodhicitta. Op zeventienjarige leeftijd was hij 

een bedreven arts. Toen studeerde hij andere 

teksten van Maitreya en de prajnaparamita van 

verschillende Nyingma, Kagyu, Kadam en 

Sakya kloosters waarbij hij de teksten in slechts 

een paar dagen leerde. Op negentienjarige 

leeftijd had hij de kennis van een grote 

geleerde. 

Hij bleef reizen naar de meest bekende 

kloosters in de Tibetaans Boeddhistische 

tradities. Hij studeerde de vijf belangrijkste 

geshe-trainingsonderwerpen en de Indiase 
grondstellingsystemen. Hij debatteerde over de 

teksten en hij zat voor tijdens debattering-

examens. Hij ontving het Kadam Lam Rim 

onderricht en ook ontelbare tantrische initiaties 

en leringen, inclusief de Sakyatraditie van 

 

◦ Tibetaanse kunstvoorwerpen ◦ 
◦ Religieuze objecten ◦ 

◦ Boeddhistische boeken, wierook, kruidenthee, 
helende massageolie ◦ 

Speciaal voor Jewel Heart-leden: 
20% korting op spirituele artikelen! 

Tevens: kleding, tassen en sieraden uit Tibet, India, 
Nepal en Thailand 

Tenzin Tibet Huis 
Stikke Hezelstraat 8, Nijmegen 
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Lamdray, de Drigung-Kagyutraditie van de zes 

lessen van Naropa en de Kalachakra. De 

Sakyastroming kwam hoofdzakelijk bij de 

Indische meester Virupa vandaan. Van hem is 

het onderwijs af te leiden dat te boek staat als 

Lamdray: De weg en zijn resultaten. Het is een 

onderricht dat soetra en tantra combineert. 

Kalachakra is een term binnen het Vajrayana 
Boeddhisme en betekent 'wiel van de tijd' of 

'tijdcycli'. Lama Tsongkhapa studeerde ook 

poëtische compositie, astrologie en 

mandalaconstructies. In al zijn studies hoefde 

hij de uitleg maar één keer te horen, begreep 

die uitleg meteen en onthield haar ook perfect. 

Dit was overigens ook het geval bij de 14e 

Dalai Lama. 

 

Je Tsongkhapa werd altijd gekenmerkt door een 

sterke verzaking. Hij leefde extreem nederig en 

hij hield zijn geloften puur. Hij bereikte 

gemakkelijk shamatha en vipashyana, maar hij 

was nooit tevreden over zijn lering of niveau 

van realisatie. Hij bleef reizen en hij vroeg 

steeds weer leringen over dezelfde teksten. Hij 

debatteerde en zat bij examens met de meest 

geleerde meesters van zijn tijd. Eén van zijn 

leraren was Renawa, een Sakyameester. 

Tsongkhapa schreef de Migtesemalof voor hem, 

maar zijn leraar droeg het op aan hem. Dit 
werd later het vers, herhaald voor de 

Tsongkhapa guru yoga. 

 

Vroegere lessen en teksten 

Lama Tsongkhapa begon met lesgeven toen hij 

in de twintig was. Zijn eerste les ging over de 

Abhidharma (het deel van de Boeddhistische 

geschriften dat betrekking heeft op filosofische, 

kosmologische en psychologische analyse). 

Iedereen was verbaasd over zijn geleerdheid. 

Toen begon hij ook met schrijven en deed hij 

meer retraites. Hij had al snel meerdere 

leerlingen. Zijn monnikgeloftes legde hij af toen 

hij in de twintig was. 

 

Hij studeerde en analyseerde de hele Kangyur 

en Tangyr (de vertaalde directe lessen van de 

Boeddha met de Indiase commentaren). Toen 

hij 32 jaar was, schreef hij 'Een gouden 

rozentuin van uitstekende uitleg' ('golden 

rosary of excellent explanation'): een 
commentaar op de prajnaparamita (perfectie 

van de wijsheid). Wat hij ook schreef, hij 

voegde citaten toe van de gehele Indiase en 

Tibetaanse boeddhistische literatuur. Hij 

vergeleek en bewerkte zelf kritisch 

verschillende vertalingen. 

 

Lama Tsongkhapa begon snel met het geven 

van Tantrische initiaties en lessen en speciaal 

de Sarasvati voor wijsheid. Sarasvati wordt in 

de Vedas beschouwd als moedergodin van de 

stroom, het vrouwelijk aspect van schepping, 

de vruchtbaarheid. Daarnaast is zij, 

voornamelijk als Hindoeïstische godheid, de 

godin van kennis en kunst, muziek en 

dichtkunst, wijsheid, schrift en literatuur. Hij 

ging ook door met zijn tantrastudie, speciaal de 

Kalachakra. 

 

Normaal kon lama Tsongkhapa iedere dag 

zeventien dubbele Tibetaanse bladzijdes van 
negen regels uit zijn hoofd opzeggen. Er was 

een grote lama die beroemd was, omdat hij elf 

teksten tegelijk kon geven. Een leerling vroeg 

Tsongkhapa om hetzelfde te doen. Tsongkhapa 

gaf les in zeventien belangrijke soetrateksten. 

Hij deed dit allemaal uit het hoofd, één sessie 

op iedere dag. Drie maanden later was hij 

klaar. Gedurende deze voordracht herstelde hij 

onjuiste interpretaties en ontwikkelde hij zijn 

eigen zienswijze. 

 

Intensieve tantrastudie en -beoefening 

Snel hierna deed Lama Tsongkhapa zijn eerste 

 
Tsongkhapa viering  
De Tsongkhapa-viering is op 25 december. Volgens de traditie wordt de feestdag gevierd met 
boterlampen en kaarsen, die door de Tibetanen worden aangestoken op de daken van kloosters 
en huizen om de sterfdag en het opgaan in het nirwana (beëindiging van de cyclus van dood en 
wedergeboorte) van Je Tsongkhapa te herdenken. 
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grote tantrische retraite op Chakrasamvara 

in overeenstemming met de Kagyu-lijn. 

Gedurende deze retraite mediteerde hij 

intensief op de zes leringen van Naropa en 

op de zes leringen van Niguma. Hij bereikte 

hoge realisatie. 

 

Hij besloot daarna intensieve studie en 
beoefeningen op alle vier de tantraklassen te 

gaan doen. Zoals hij later schreef, kan je 

niet werkelijk de diepzinnige Anutarayoga 

waarderen als je niet de andere drie lagere 

tantra’s beoefend en diep begrepen hebt. 

Vandaar dat hij weer veel reisde en vele 

initiaties en lessen in de drie lagere 

tantraklassen verkreeg. Hij studeerde ook 

verder in de vijf complete stadia van 

Guhyasamaja en Kalachakra. 

 

Na tien jaar van intensieve studie en 

beoefening van tantra ontving hij op 32-

jarige leeftijd een uitnodiging van de 

Mahasiddha Umapa. De verbazingwekkende 

ontmoeting van deze twee grote leraren verliep 
parallel aan de beroemde ontmoeting van 

Naropa met Tilopa. De Mahasiddha’s hebben 

het recht om compleet verrassend te zijn in hun 

vorm van manifestatie. Tsongkhapa herkende 

deze onconventionele man meteen als zijn 

voorbestemde tantrische leraar. De twee 

daalden samen af naar verschillende afgelegen 

grotretraites voor meditatie en communie. Er 

ontstond veel consternatie bij zijn gevorderde 

volgelingen. Dit is dezelfde reactie die Naropa 

ontving van zijn leerlingen toen hij vanuit de 

Nalanda-universiteit de wildernis introk op zoek 

naar een ogenschijnlijk gekke yogi Tilopa. 

 

De Mahasiddha Umapa had Madhyamika 

gestudeerd in de Sakya-traditie. Sinds zijn 
kindertijd had hij dagelijks visoenen van 

Manjushri, die hem iedere dag een vers leerde. 

Tsongkhapa en hij werden wederzijds leraar en 

leerling. Lama Umapa controleerde met 

Tsongkhapa of de leringen die hij via de 

visioenen met Manjushri ontving, correct 

waren. Dit is erg belangrijk, omdat visioenen 

ook beïnvloed kunnen worden door demonen.  

 

Samen met Lama Umapa deed Tsongkhapa een 

intensieve retraite op Manjushri. Vanaf deze tijd 

ontving Lama Tsongkhapa directe instructies 

van Manjushri in pure visioenen. Hij ontving 

van hem ook alle antwoorden op zijn vragen. 

Hiervoor moest hij zijn vragen aan Manjushri 

via Lama Umapa stellen. Zo kon Tsongkhapa 

aan Manjushri opheldering vragen over ieder 

onderwerp in de gehele reikwijdte van de 

Boeddhistische leringen. De loepzuivere 

antwoorden op ontelbare subtiele vragen 

kwamen direct van Manjushri, niet van de 

persoonlijke geest van Umapa. 

 

Gedurende deze retraite vond Tsongkhapa dat 

hij nog steeds geen duidelijk begrip had van 

Madhyama en Guhyasamaja. Manjushri 

adviseerde hem om een erg lange retraite te 

doen, dan zou hij de aantekeningen begrijpen 

die hij gemaakt had na zijn instructies. Dus 
nadat hij een tijdje les had gegeven, ging 

Tsongkhapa een vierjarige retraite tegemoet 

met acht naaste leerlingen van Olka Cholung. 

Ze deden 35 sets van 100.000 prostraties, 

ieder één van de 35 belijdenis Boeddha’s en 18 

sets van 100.000 mandala offerandes met vele 

Yamantaka zelf-initiaties en studies van de 

Avatamsaka soetra voor Bodhisattva daden. 

Gedurende deze intensieve retraite werkten 

Tsongkhapa en zijn leerlingen op het gebied 

van prijzen, offeren, zuiveren en beschermen 

van de hele wereld en het Boeddhistische 

koninkrijk Tibet in het bijzonder. Ze hadden 

Manjushri 
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naderhand een visioen van Boeddha Maitreya 

(de toekomstige Boeddha wiens lessen centraal 

stonden in het leven van lama Tsongkhapa). Na 

deze vier jaar bereikte hij niet plotseling de 

Verlichting, zoals Manjushri hem beloofd had. 

 

Eerste grote daad 

Na de retraite herstelden Lama Tsongkhapa en 
zijn leerlingen een beroemde, maar 

verwaarloosde tempel van Boeddha Maitreya in 

Lhasa. Sponsoren en ambachtslieden boden 

zich spontaan aan. De tempel werd stralend 

versierd met gouden bladeren. Alle mensen die 

er voor de ceremonie waren, zagen de 

Boeddha’s en beschermers in de blauwe lucht. 

Dit waren objectieve waarnemingen en geen 

subjectieve visioenen. Op die dag ervoeren 

verschillende gevorderde beoefenaars door heel 

Tibet belangrijke spirituele ervaringen. Je 

Tsongkhapa was begonnen met zijn 

merkwaardige taak van het verwijderen van de 

grenzen tussen de conventionele aardse wereld 

en het tantrische pure land (Tushita). Dit was 

de eerste van de vier belangrijke daden die hij 

verrichtte in zijn leven.  

 
Lama Tsongkhapa wilde naar India om meer te 

studeren, maar Vajrapani (een toornige 

Boeddha die de kracht van alle Boeddha’s 

belichaamt) adviseerde hem in Tibet te blijven, 

omdat hij daar van meer nut zou zijn. Vandaar 

dat hij bleef. Hij schreef over de stadia op het 

soetrapad (Lam Rim) en over de stadia van 

beoefening van de vier tantraklassen.  

 

Madhyamika (de middenweg) 

Je Tsongkhapa deed toen een intensieve 

retraite op de Kalachakra en daarna een 

eenjarige retraite op Madhyamika. Madhyamika 

is een Boeddhistische Mahayanatraditie, bekend 

geworden door Nagarjuna en Aryaveda. 

Madhyamika houdt de afwijzing in van twee 

extreme filosofieën en is daarmee de 

'middenweg' tussen het eternalisme (de kijk op 

de werkelijkheid die inhoudt dat verleden, 

heden en toekomst even werkelijk zijn en 

daarom onveranderlijk) en nihilisme (de 
aanname dat alle dingen intrinsiek al vernietigd 

zijn of nooit bestaan hebben). Volgens de 

Mādhyamikas zijn alle gebeurtenissen leeg, 

zonder zelf of essentieloos. Daarmee wordt 

bedoeld dat ze geen onafhankelijke intrinsieke 

werkelijkheid hebben die los staat van de 

oorzaken en condities waar ze uit ontstaan. Het 

directe gevolg van een essentieloos zelf is een 

van universele wederzijdse afhankelijkheid, 

omdat zelfs oorzaken en condities bestaanloos 

en essentieloos zijn, zoals beschreven door 

Nagarjuna in het allereerste hoofdstuk van de 

Mulmadhyamakakarika. Dit betekent dat er 

geen eerste of uiteindelijke oorzaak is voor wat 

er ook gebeurt. In essentie zijn alle 

gebeurtenissen onbepaalbaar, omdat zij 

afhankelijk zijn van onnoemelijk veel oorzaken 

en condities die op hun beurt ook weer 
afhankelijk zijn van ontelbare oorzaken. 

 

Debatteren 

Alhoewel Je Tsongkhapa van zijn leraren veel 

geleerd had over Madhyamika en de leegte, 

voelde hij zich nooit tevreden over het niveau 

van de uitleg. Voordat hij deze éénjarige 

retraite inging, kreeg hij advies van Manjushri 

om af te gaan op het Madhyamika-commentaar 

van Buddhapalita. Buddhapalita, een 

Shantarakshita-student, was één van de eerste 

Madhyamika-meesters die logische 

argumentatie in zijn onderwijs opnam. Hij was 

Namtar: De biografie van een grote lama wordt ‘namtar’ genoemd, een bevrijdende biografie, 
omdat het de luisteraars inspireert om het voorbeeld van de lama te volgen om de Bevrijding en 
de Verlichting te bereiken. De biografie van Tsongkhapa is inderdaad inspirerend. Een grote 
Nyingma-leraar, Lhodrag Khechen Namkha Gyaltsen, vroeg ooit aan Bodhisattva Vajrapani 
om de kwaliteiten van Lama Tsongkhapa te beschrijven, maar omdat deze ontelbaar waren, kon 
Vajrapani dat niet. Om de complete biografie te horen, ben je een jaar bezig.  
  http://www.berzinarchives.com/bioghaphies/short_biography_lama_tsongkhapa.html 
  Life en teachings of Tsongkhapa, Robert AF Thurman 
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de eerste die de methode van logische 

argumentatie introduceerde om een debat van 

een tegenstander te winnen. Ook kom je de 

krachtige contemplatieve methode van 

Boeddhistisch debatteren tegen in Tibet in de 

Sakyapa-instituties en in India in de Nalanda-

universiteit. 

 
Je Tsongkhapa’s instinctieve aanpak was altijd 

om zich te isoleren, te studeren en dan 

diepzinnig de cruciale punten van iedere les te 

beschouwen. Steeds weer opnieuw, met grote 

intensiteit en vanuit vele verschillende 

perspectieven. Geleidelijk kwam hij tot de 

conclusie dat kristalhelder en intens redeneren 

essentieel is om de volledige Verlichting te 

bereiken. Het formele debat werd door hem 

begrepen als een contemplatieve beoefening, 

even krachtig als of soms nog krachtiger dan 

verschillende meditatievormen. 

 

De Verlichting 

In 1398 sprong het sublieme zaad, gepland 

door Manjushri, in bloei. Je Tsongkhapa (41) 
droomde over het Tushita-paradijs waar hij 

Atisha en de toekomstige Boeddha Maitreya 

trof. Verschillende grote leraren waren 

aanwezig in deze droom, wat eigenlijk een 

geweldige reis was. Je Tsongkhapa zat in een 

cirkel met de meest briljante Boeddhistische 

filosofen van de Verlichting zoals Nagarjuna, 

Aryadeva, Buddhapalita en Chandrakirti. Ze 

waren aan het discussiëren over een tekst, de 

Madhyamika: de middenweg. Nagarjuna raakte 

hem zacht op zijn hoofd aan. Je Tsongkhapa 

voelde golven van zegeningen door zich heen 

en werd wakker. Hij voelde de heilige aanraking 

op zijn hoofd tintelen. ijHijHh hJe Je 

Tsongkhapa ging verder lezen tot waar hij was 
gebleven in de Buddhapalita. Op dat moment 

smolten alle sleutels naar de transformatieve 

beoefening die Manjushri hem gedicteerd had, 

samen in het perfecte begrip en de realisatie 

van de middenweg. Het meest subtiele 

gewoontepatroon werd transparant en het 

verdween. Zijn ego loste op en hij had de 

nobele missie om de historische situatie van de 

Boeddha-dharma in Tibet op te helderen en te 

vernieuwen. Hij vertelde later dat door de 

sublieme Verlichting, door deze ervaring, zijn 

inzicht over de realiteit van de natuur radicaal 

veranderde als een schip dat op zijn kop lag nu 

ineens de rechterzijde omhoog had staan. De 

nectar van de Verlichting vulde spontaan deze 

boot.  
 

Na de Verlichting leefde hij nog 21 jaar op 

aarde vanuit het perspectief van het paradijs 

Tushita. Hij beurde zijn gehele cultuur op in de 

bewustheid van het pure land waar versnelde 

spirituele progressie mogelijk was. Als een 

Debatteren 
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levende Boeddha verrichtte hij grote 

sacramentele handelingen.  

 

Hervormingen 

Je Tsongkhapa baseerde zijn hervormingen 

strikt op logica en tekstreferenties. Toen hij zijn 

eigen kijk ontwikkelde op de diepste betekenis 

van de grote Indiase teksten, bedreef hij geen 
misbruik van zijn nauwe band en relatie met 

zijn leraren. Je spirituele leraren als Boeddha 

zien, betekent niet dat we aan ze voorbij 

kunnen gaan in onze realisatie of besef. 

 

Je Tsongkhapa heeft in verschillende kloosters 

van verschillende ordes gestudeerd en is sterk 

beïnvloed door de Kadampa-orde en de 

Sakyapa. Hij was een groot bewonderaar van 

de Kadampa-leer en combineerde deze met 

diep inzicht in de leer van leegheid zoals het 

werd onderwezen door Nagarjuna. De Kadampa 

orale traditie brengt iedere dimensie van leven 

onder het principe van transformatieve 

beoefening zodat ademhalen, motivatie, studie, 

meditatie, dromen en zelfs het schoonmaken 
van een ruimte samen gesmolten worden in 

een enkele beoefening om alle levende wezens 

te helpen. Dit Kadampa-principe werd het 

centrale thema van Tsongkhapa’s leven.  

 

Je Tsongkhapa vond daarnaast vooral de 

Kadampa-orde te veel naar het Tantrisme 

neigen en de door hem gestichte school, die 

later zou uitgroeien tot de Gelugpa-orde, 

keerde terug naar een meer graduele weg, 

waarbij de eerste jaren van het onderwijs 

vooral aan de bestudering van de 

Boeddhistische teksten werden besteed en er 
veel aandacht werd besteed aan de mentale en 

intellectuele vorming van de leerling. Er werd 

een bijzondere nadruk gelegd op logica en de 

kunst van het debatteren.  

 

Tantra en soetra 

Je Tsongkhapa wendde zijn laserachtige 

aandacht op de werken van Nagarjuna en zijn 

commentaren. Dit was een intense 

contemplatieve beoefening die zijn bewustzijn 

transformeerde. Je Tsongkhapa kwam snel tot 

een afwijzing van de interpretaties van zijn 

tijdgenoten en voorgangers in Tibet. Zij 

begrepen Nagarjuna’s wijsheid als de 

afwezigheid van oogpunten, als niets weten en 

het blijven in filosofische stilte. Hij was 
bedreven in het ophelderen en volledig 

begrijpen van ieder Boeddhistisch onderwerp 

waar hij in geïnspireerd raakte om het te 

onderzoeken. Om deze vernieuwde studie na te 

streven alsmede de beoefening van tantra 

Je spirituele leraren  
als Boeddha zien,  
betekent niet  
dat we aan ze  
voorbij kunnen  
gaan in onze  
realisatie of besef 
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moest hij de heersende oogpunten van die tijd 

verwerpen, met name de opvatting dat tantra 

er primair was voor onconventionele yogi’s en 

dat soetra het centrale pad was voor 

gedisciplineerde leerlingen en kloosterachtige 

beschouwingen. Er bestond een diepgeworteld 

vooroordeel, compleet ongegrond, dat soetra- 

en tantrabeoefening in spanning met elkaar 
staan en in onderlinge competitie, dat één 

persoon niet allebei kon bemachtigen. Deze 

valse veronderstelling zat zo diep in de cultuur 

dat Je Tsongkhapa een scheiding moest 

ondergaan met zijn belangrijke Sakya-leraar, 

zijn inspirator en vriend gedurende elf jaar, die 

zijn enthousiasme voor tantra niet goedkeurde.  

 

De tweede grote daad 

Na nog meer lesgeven ging Je Tsongkhapa weer 

in retraite. Deze keer met zijn leraar Rendawa, 

en hij schreef het grootste deel van de Lam-rim 

chen-mo. Dit boek bevat toelichtingen op het 

zeer mystieke en bijna onbegrijpelijke Boek van 

Dzyan, letterlijk het boek van overpeinzing of 

meditatie. De Lam-rim chen-mo bestaat in zijn 
huidige vorm niet meer dan zo’n duizend jaar, 

maar de basisideeën en de metafysische 

commentaren daarop zijn juist onnoemelijk 

oud. De Lam Rim is een gedeeltelijk esoterisch 

commentaar dat tot voor kort in het westen niet 

beschikbaar was. Het was dus lange tijd een 

zeldzaam werk met een bijzondere waarde. Je 

Tsongkhapa had gedurende zijn retraite een 

visioen van Atisha en de Lam Rim 

overleveringsleraren, die een maand duurde en 

die zijn vragen ophelderde. Daarna bestudeerde 

hij de zes beoefeningen van Naropa en 

mahamudra verder met Drigung Kagyu. 

Gedurende het regenseizoen daarna gaf hij les 

in vinaya (kloosterregels of disciplines) tijdens 

een kloosterlijke conferentie waarbij alle 
scholen en ordes aanwezig waren. Dit 

onderzoek werd gedaan vanuit zijn nieuwe 

perspectief op de fusie van soetra en tantra. 

Een wereldwijde vernieuwing sprong als een 

vonk over op de tantrische kloosters, gezien in 

het licht van Je Tsongkhapa’s richting en 

integratie van alle Boeddhistische paden en alle 

niveaus. Hij gaf zó helder les dat dit gezien 

werd als zijn tweede grote daad. 

Nadat hij de Lam-rim chen-mo had afgerond, 

besloot hij meer les te gaan geven in tantra. 

Allereerst schreef hij uitgebreide commentaren 

op de Bodhisattva-gelofte en de 50 stanza’s 

over de goeroe om deze te benadrukken als 

fundament voor de tantra-beoefening. Een 

stanza is een gedicht of een strofe van een 

gedicht die uit vijf of meer versregels bestaat. 

Toen, terwijl hij doorging met lesgeven, schreef 

hij Ngag-rim chen-mo en vele commentaren op 

de Guhyasamaja. Hij schreef toen ook over 

Yamantaka en over Nagurjuna’s Madhyamika 
teksten. 

 

De Chinese keizer nodigde hem uit om zijn 

keizerlijke leermeester (mentor) te worden, 

maar lama Tsongkhapa excuseerde zich door te 

zeggen dat hij te oud was en in retraite wilde 

blijven. 

 

De derde grote daad  

De volgende twee jaar gaf Je Tsongkhapa 

uitgebreid les in de Lam Rim en tantra. In 

1409, op 52-jarige leeftijd, werd hij ingehuldigd 

tijdens het Monlam (Monlam betekent groot 

Nieuwjaarsgebed): een groot bidfeest in Lhasa 

Jokhang. Jokhang betekent heiligdom waar de 

Jobo-boeddha is gehuisvest. Dit is de grote 
gouden Shakyamuni Boeddha. Het evenement 

werd opgezet door Lama Tsongkhapa. Monlam, 

ook wel het grote gebedsfestival genoemd, 

wordt in het Tibetaans boeddhisme gevierd van 

de vierde tot en met de elfde dag van de eerste 

maand van de Tibetaanse kalender. Het is het 

grootste religieuze festival van Tibet, waarop 

monniken van onder andere de drie grootste 

kloosters (Drepung, Sera en Ganden) bij elkaar 

kwamen voor chants en religieuze rituelen in de 

Jokhangtempel in Lhasa. Lama Tsongkhapa 

offerde een gouden kroon bij het beeld van 

Boeddha Shakyamuni, met de bedoeling dat het 

nu een sambhogakaya-beeld was, niet alleen 

nirmanakaya. Sambhogakaya-Boeddha’s 

vormen leven tot alle levende wezens verlicht 
zijn van samsara, terwijl nirmanakaya-vormen 

alleen een korte tijd leven. Dit wordt gezien als 

zijn derde grote daad. Hierna vroegen zijn 

leerlingen hem minder te gaan reizen. Ze zetten 

het Ganden-klooster voor hem op in 1409. 

 

De vierde grote daad en het Ganden 

klooster 

In dit klooster bleef Je Tsongkhapa doorgaan 

met het onderwijzen van zijn eigen leer, met 

schrijven (vooral Chakrasamvara) en met het 

doen van retraites. Zijn leer is later Gelug 

genoemd en was gebaseerd op een combinatie 
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van de bestaande scholen (Kadampa, Kagyupa 

en Sakyapa, stromingen in het Tibetaans 

boeddhisme). Gelug betekent deugdzaam. In 

het westen wordt ook over Geelmutsen 

gesproken vanwege de gele kappen die de 

monniken op hun hoofd dragen. De twee 
belangrijkste eigenschappen van de Gelug-

traditie zijn de eenheid van soetra en tantra en 

de nadruk op vinaya (morele code of discipline). 

Lama Tsongkhapa gaf opdracht tot de bouw van 

de grote Ganden-hal met een enorm 

Boeddhabeeld met koperen driedimensionale 

mandala’s van Guhyasamaja, Chrakrasamvara 

en Yamantaka. Dit wordt als de grote vierde 

daad gezien.  

 

Geschriften van lama Tsongkhapa 

Tsongkhapa ging door met schrijven en aan het 

einde van zijn leven bevatte zijn collectie 

werken 18 verzamelingen van geschriften, die 

honderden onderwerpen behandelden met 

betrekking tot alle aspecten van het 
Boeddhistische onderwijs. Ze verduidelijken een 

aantal van de moeilijkste onderwerpen van 

soetrayana en vajrayana.  

 

De belangrijke werken zijn:  

- De Grote Expositie van de Stadia van het pad 

(lam-Rand chen-mo),  

- De Grote Expositie van Tantra’s (sNgag-rand 

chen-mo),  

- De Essentie van Welsprekendheid op het 

Interpretatieve en Definitieve Onderwijs (Drnng 

-drnng-nges benen -been-bshad snying-po),  

- De Lof van de Relativiteit (bstodpa rTen-'brel),  

- De Duidelijke Expositie van de Vijf 

Stadia van Guhyasamaja (rand-lnga 

gSang-'dus gsal-sgron) en De Gouden 

Rozentuin (gSer-phreng). 

Deze geschriften vormen de 

belangrijkste bron van studie (buiten 

het onderricht van Boeddha) binnen de 

Gelugpa-traditie. De belangrijkste leer 
is "Stadia van het Pad naar de 

Verlichting" (Lam-Rim), gebaseerd op 

het werk van Atisha, en het 

systematisch cultiveren van het besef 

van compassie en leegte. Dit wordt 

gecombineerd met meditatie en tantra. 

 

De drie hoofdzaken van het pad 

De tekst 'De drie hoofdzaken van het pad' wordt 

in de inscholingscursus bij Jewel Heart veel 

gebruikt. De tekst 'lam gyi tso wo nam 

sum' (Tibetaans) is een hele korte tekst. Er 

wordt gezegd dat lama Tsongkhapa de 

uitdaging aan ging om zijn kennis in vijftien 

verzen samen te vatten voor een begunstigd 

student in een ver land. Lama Tsongkhapa 
heeft hierin niet zijn eigen gedachten 

uiteengezet, maar hij geeft een samenvatting 

van de leer van de Boeddha, de leer die door 

een opeenvolging van Indiase en later 

Tibetaanse meesters van leraar op leerling 

doorgegeven werd. De tekst geeft een totaal 

overzicht van alle verschillende leringen van de 

Boeddha en van alle stadia van spirituele 

ontwikkeling op weg naar het hoogste niveau 

van evolutie.  

 

De drie hoofdzaken zijn: drang naar bevrijding, 

altruïstische motivatie van de verlichtingsgeest 

en de juiste zienswijze van zelfloosheid. De drie 

hoofdzaken zijn zowel bij het soetra- als 

tantravoertuig de broodnodige brandstof om het 
voertuig op het pad te krijgen. Het belang van 

deze drie hoofdzaken werd onderkend door alle 

Indiase en Tibetaanse meesters en wordt dan 

ook gepresenteerd in alle vier de tradities: 

Sakya, Gelugpa, Nyingma en Kagyu. Eén van 

de krachtige punten van de traditie van lama 

Tsongkhapa is dat deze het hele Boeddhistische 

pad presenteert, maar het laat tegelijkertijd 

iedereen in zijn waarde, wat voor motivatie je 

ook hebt. Iedereen is vrij om te kiezen voor een 

bepaalde inspanning en voor een bepaald doel 

in dit leven. Lama Tsongkhapa onderwijst in zijn 

Lam Rim drie etappes, iedere etappe 

Drepung klooster. 
Bron: Chö yang 1991 
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overeenkomend met een bepaalde 

motivatie. De laagste is de 

motivatie om een goede 

wedergeboorte te willen 

verkrijgen, beginnermotivatie. De 

volgende is de motivatie waarbij 

we streven naar Verlichting voor 

onszelf alleen, het tussenliggende 
niveau van motivatie. Maar omdat 

de drie hoofdzaken van het 

boeddhistische pad naar de 

Verlichting een onderdeel vormen 

van het Mahayana-onderricht, van 

het grote voertuig, dienen we ons 

te motiveren met de 

verlichtingsgeest om de verlichting 

te bereiken voor alle levende wezens, het 

hoogste niveau.  

 

 

Kloosters en leerlingen 

Verschillende leerlingen van lama Tsongkhapa 

stichtten kloosters om zijn overleveringslijn 

door te geven en zijn leringen te verspreiden. 
Toen Je Tsongkhapa nog leefde, startte 

Jamyang Chojey het Drepung-klooster in 1416 

en Jamchen Chojey stichtte in 1419 het Sera-

klooster. Ganden werd het belangrijkste 

klooster van de orde. Hoewel de abt van 

Drepung in titel het hoofd van de orde was, en 

is, heeft de persoon van de Dalai Lama de 

meeste invloed.  

 

 

Lama Tsongkhapa had vele leerlingen, 

waaronder Gyaltsab Dharma Rinchen (1364-

1431) en Gyalwa Gendun Drub (1391-1474), 

die achteraf gezien de eerste Dalai Lama van 

Tibet werd. Op zevenjarige leeftijd ging hij naar 

het klooster in Nartang. Daar ontmoette hij 
Khedrupje (1385-1438). Khedrupje was de 1e 

Panchen Lama en beiden kregen les van Lama 

Tsongkhapa.  

Een jaar voor het overlijden van Je Tsong 

Khapa werd Khedrupje de 2e abt van deze 

orde. Na diens overlijden werd Gedun Druppa 

de 3e abt van de Gelugpa-orde. Hij kreeg de 

naam Gedun Druppa wat "hij die streeft naar 

volledige deugdzaamheid" betekent. Hij stichtte 

het Tashilhunpo-klooster in Shigatse in 1447. 

Dit was de tweede stad van Tibet na Lhasa. 

Deze stap betekende de eerste verspreiding 

van de Gelugpa-school buiten Lhasa.  

Sterven 

Tsongkhapa stierf in Ganden in 1419 op 62-

jarige leeftijd. Hij overleed op de 

vijfentwintigste dag van de tiende Tibetaanse 

maand in 1419. Hij bereikte de Verlichting na 

zijn dood door het bereiken van een illusionair 

lichaam in plaats van de bardo. Voordat hij 
doodging, gaf Je Tsongkhapa zijn hoed en 

gewaad aan Gyeltsabjew die de Ganden-troon 

daarna gedurende 12 jaar vasthield. Hiermee 

begon de traditie van de Ganden-troonhouder, 

het hoofd van de Gelug- orde. De volgende 

troonhouder was Khedrupje (1385-1438) die 

later vijf visioenen had van Je Tsongkhapa, 

waarin zijn twijfels opgehelderd en zijn vragen 

beantwoord werden. De Gelugpa-

overleveringslijn florisseerde vanaf toen tot op 

de dag van heden.  

 

Een groot voorbeeld  

Als we kijken naar zijn leven van maar 62 jaar 

en kijken hoeveel Tsongkhapa studeerde, 

praktiseerde, hoeveel hij schreef, les gaf en 
retraites deed, lijkt het onmogelijk dat iemand 

zoveel kan doen in één leven. Lama 

Tsongkhapa toonde een volmaakt voorbeeld 

van hoe de basis te leggen voor het spirituele 

pad, hoe voort te gaan op dat pad en hoe het 

te voltooien. Eerst bestudeerde hij de gehele 

Dharma van Soetra en Tantra door oprecht te 

vertrouwen op zijn Spirituele Gidsen. Daarna 

bracht hij al zijn kennis in praktijk en toonde hij 

de verworvenheden van alle realisaties van 

vertrouwen op de Spirituele Gids tot aan de 

Vereniging van Niet Meer Leren ofwel 

Boeddhaschap.  

Ganden klooster 
Bron:Chö yang 1991 
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Als lama Tsongkhapa in plaats van het geven 

van leringen en het tonen van een zuiver 

voorbeeld, hoofdzakelijk zijn eigen goede 

kwaliteiten had getoond door het laten zien van 

wonderbaarlijke krachten en andere vormen 

van helderziendheid, zouden we geen voordeel 

ontvangen hebben van zijn handelingen. Wat 

we nodig hebben, is niet het vertonen van 

wonderbaarlijke krachten, maar een duidelijk 

voorbeeld van hoe een foutloos spiritueel pad te 

betreden, hoe dat pad gemakkelijk en vlot te 

beoefenen en hoe het succesvol te voltooien. 

Dit is de werkelijke methode voor het oplossen 
van onze dagelijkse problemen. Aangezien lama 

Tsongkhapa ons een zodanig voorbeeld gaf, 

zouden we zijn onmetelijke goedheid moeten 

erkennen en een onwankelbaar geloof in en 

respect voor hem moeten ontwikkelen. 

 

Invloed op het nu 

Lama Tsongkhapa verrichtte vier grote 

handelingen tijdens zijn leven die op dit 

moment nog steeds gevoeld worden, zoals het 

gegeven dat hij de subtiele energie voor de 

mensheid bevrijdde, bijvoorbeeld door het feit 

dat de 14e Dalai Lama, reïncarnatie van één 

van Tsongkhapa’s leerlingen, de 

Nobelprijs voor de Vrede in 1989 

ontving. Tijdens zijn leven nam hij 

op een gegeven moment de 

beslissing om een zeven eeuwen 

durend plan in te voeren waarin 

Bodhisattva’s in het westen 

zouden incarneren om de vuren 
van de mysteriescholen opnieuw 

te ontsteken en om ontvankelijke 

individuen te helpen zichzelf te 

bevrijden van het dodelijke 

dogmatisme van het groeiende 

materialisme. Hoewel volledig 

geïsoleerd van de rest van de 

wereld was hij goed op de hoogte 

van de enorme geestelijke 

armoede die buiten Tibet bestond. 

Uit liefde voor de lijdende 

westerse mens gaf hij zijn arhats 

de opdracht éénmaal in iedere 

eeuw, op het juiste cyclische 

moment, een poging te doen de 

witte barbaren van het westen te 
verlichten. In het verlengde 

hiervan kunnen we misschien de 

activiteiten zien van de Tibetaanse 

leraren die na de invasie door China uit Tibet 

moesten vluchten naar India en daarna naar 

het Westen. Hierdoor konden wij kennismaken 

met het Tibetaans boeddhisme.  
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