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 Column Royan: Het Tibetaanse Levenswiel 

Tibet is een land van rijkdommen. Dat geldt niet alleen voor de prachtige landschappen, de 
besneeuwde toppen van de Himalaya en de grondstoffen, maar ook voor de schatten en de 

cultuur. Het Potalapaleis in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa wordt wel als het centrum van het 
Boeddhisme gezien. Hier woonde dan ook de dalai lama totdat hij aan het eind van de jaren 
50 moest vluchten voor de Chinezen. Het paleis is gevuld met rijkdommen die niet alleen 
maar bestaan uit goud maar ook uit mandala’s en boeken. Mandala’s zijn kaarten of patronen 
die de kosmos uitbeelden en kunnen zowel tweedimensionaal als driedimensionaal zijn. Het 

Wiel van het Leven, of het Tibetaanse Levenswiel waarop de zes bestaansrijken worden 
weergegeven, is er een van.

Foto links: Potalapaleis vanuit stadscentrum van Lhasa
Foto midden: Besneeuwde toppen

Foto rechts: Het Levenswiel

De afbeelding van het Levenswiel vind je veelal terug op de muren van kloosters en wordt 

gebruikt om de dharma te onderwijzen, oftewel de leer van het Boeddhisme. Het is niet 
eenvoudig om in een paar regels uit leggen wat er uitgebeeld wordt. Het vergt immers een 
hele studie om hem grotendeels te begrijpen. Maar het is zeer zeker de moeite waard om er 
iets vanaf te weten omdat het je de kans geeft steeds meer details in het Levenswiel te 
ontdekken en verbindingen te leggen.

In het Boeddhisme gelooft men in reïncarnatie. Indien je je tijdens het leven goed gedraagt, 
kom je in een volgend leven in een rijk waar je het beter hebt. Gedraag je je slecht, dan kom 
je in een minder aangenaam rijk weer tot leven. Volgens de leer bestaan er zes verschillende 

rijken en deze zijn weergegeven op het Levenswiel. Het hellenrijk ziet er het slechtst uit en 
staat helemaal onderaan afgebeeld. Mensen worden daar verbrand of hangen vastgebonden 
aan hun voeten. Naarmate je hoger komt op het wiel wordt het leven ook beter. Het 
dierenrijk staat vrij onderaan. Dieren reageren immers primair en hebben geen bewustzijn. 

Ook onderaan staat het rijk van de Yidags, geesten die nog geen afstand hebben kunnen 
nemen en nog minder waard zijn dan dieren. Deze drie werelden vormen de rijken waar pijn 
wordt geleden.
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Foto links: De onderste rijken
Foto rechts: De bovenste rijken

De hoogste drie lagen worden gevormd door het mensenrijk, het rijk van de gevallen goden 

en het godenrijk. De goden hebben het summum bereikt, maar hun geluk is niet oneindig en 
daar zijn ze niet op bedacht. 

In de cirkel in het midden van het wiel staan drie dieren afgebeeld die de mentale vergiften 

symboliseren die van invloed zijn op de invulling van het leven. Dit zijn de haan (begeerte), 
de slang (aversie) en de olifant (onwetendheid). Ze zijn met elkaar verbonden zodat de een 
niet van de anderen weg kan. Tekeningen rondom het wiel geven uiting aan de verschillende 
vormen van onbewustheid. Het Levenswiel zelf wordt vastgehouden door Jamma, een 

monsterachtige verschijning die heerst over de hel en de dharma bewaakt. 

Foto links: Het Levenswiel bij een klooster
Foto midden: Het Potalapaleis

Foto rechts: Jamma

Het Levenswiel is meer dan een kunstwerk alleen. De verschillende uitvoeringen dragen er 
zorg voor dat je telkens meer ontdekt over de Boeddhistische leer. Omdat veel van de 
Tibetanen analfabeet zijn, is het getekende wiel een educatief middel bij uitstek. Maar ook 

voor ons geldt dat een beeld beter blijft hangen dan tekst. En wanneer je rondreist door Tibet 
of Nepal, zal je zeker oog in oog komen te staan met dit wiel.

Meer lezen?
Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Tibet Forum.

Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver van boeken en 
verhalen waaronder het boek ‘Reizen door landen in opspraak’ waarin ook Tibet aan bod 

komt. Voor Wereldwijzer schrijft hij maandelijkse columns over interessante bestemmingen 
die hij heeft bezocht.

Laatst aangepast door TScheers : 15-12-15 om 15:17 

Reageren Reactie met quote

15-12-15, 15:22 

 Re: Column Royan: Het Tibetaanse Levenswiel 

Waaw ... en mooi dat jij er zoveel over weet. 
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Snel Reageren 

 Dit onderwerp sluiten 

Snel reageren Uitgebreide Editor

« Discussie vd Week - Hoge prijzen voor inentingen | Video vd Week: De border ceremony tussen Pakistan en India » 
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Thierry Hanan Scheers
Mijn reisblog Magnificent Earth met verhalen, reportages, foto's, food en cultuur.

Meer dan een reisblog.
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17-12-15, 17:44 

 Re: Column Royan: Het Tibetaanse Levenswiel 

Royan je blijft erg herkenbaar en je blijft onderwijzen en ik? ik geniet elke keer weer van je informatie, 
Goede start in 2016 en blijf genieten van zij die "anders zijn". 
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sinds 17 maart 2010 leven wij in Turkije! en daar kun je hier over lezen
Hier het weer bij ons in Turkije
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 Re: Column Royan: Het Tibetaanse Levenswiel 

Het is misschien niet echt een reisverhaal maar het past wel omdat je in Tibet en Nepal 

zoveel in aanraking komt met het Boeddhisme. 
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Column Royan: Boekarest highlights
Royan in forum Wachtkamer Laatste: 15-10-15, 20:42 

Soortgelijke onderwerpen
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Column Royan: De vlucht van de pelikaan
Royan in forum Wachtkamer Laatste: 01-04-15, 22:00 

Column Royan: Koning van het zand
TScheers in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 31-03-15, 23:08 

Column Royan: Natuurschoon in Albanië
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 05-12-14, 05:00 
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Nederland!
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