
DE ZEVENVOUDIGE POEJA
en andere verzen





INHOUD

Inleiding

Zevenvoudige poeja

 5

11
I Verering

Mantra
II Begroeting
III Voor toevlucht gaan

Toevluchten en 5 voorschriften
Toevluchten en 10 voorschriften

IV Bekentenis van het tekortschieten
V Blijdschap om verdiensten
VI Verzoek en smeekbede

Het Hart Sutra
VII Zichzelf beschikbaar stellen

Mantra’s

Drievoudige poeja
I Eerste eerbetuiging
II Eerbetuiging aan de drie juwelen
III Offers aan de Boeddha

Wijdingsceremonie

tiratana vandanā (Pali)
tiratana vandanā (Nederlands)

dhammapálaí gáthá  (Pali)
dhammapálaí gáthá  (Nederlands)

Contactgegevens

13
13
14
15
16
18
20
22
23
24
27
28

33
34
35
36

39

43
49

55
59

63

Sobhanandi
Notitie
Soetra moet niet met een U maar met OE, met een U is Engels

Sobhanandi
Notitie
Waarom tiratana niet met een hoofdletter? En dhammapalam ook niet? Alle andere in de inhoud staan wel met een hoofdletter, dat is inconsequent.

Sobhanandi
Markering

Sobhanandi
Markering

Sobhanandi
Markering

Sobhanandi
Markering

Sobhanandi
Markering





5

INLEIDING



6

Stel je een wereld voor zonder kleuren,
schoonheid, poëzie, verhalen, festiviteiten of
rituelen. Zo’n wereld zou echt vreselijk
mistroostig, saai en doods zijn. Deze ervaringen
en activiteiten zijn essentieel voor het
menselijke bestaan, ze ontwikkelen onze
emoties, verfijnen onze zintuigen en verrijken
onze verbeeldingskracht. Poëzie, symboliek,
mythen en rituelen brengen ons, zoals Shelley in
Defence of Poetry zegt, ‘naar gebieden van licht
en vuur waarin het denkvermogen het zelfs niet
waagt zijn vleugels uit te slaan’. We kunnen niet
uitsluitend binnen het domein van het rationele
denken vertoeven. Om ons springlevend te
voelen en met het leven mee te resoneren
moeten we contact hebben met alle
verschillende aspecten en niveaus van wie we
zijn.
Het boeddhisme is een spirituele traditie en
spreekt als zodanig de hele mens aan. De
diverse beoefeningen ervan kunnen lichaam,
spraak en geest in harmonie brengen. Daarom
zijn er in de loop der eeuwen talrijke
verschillende ceremonies en rituelen
ontwikkeld. Die variëren van simpele recitatie
van een paar verzen tot de meest complexe en
langdurige rituelen.
Devotionele beoefening is rijk geschakeerd en
omvat vaak tegelijkertijd de recitatie van

verzen van eerbetoon, fysieke activiteit en de
bewuste ontwikkeling van positieve emoties,
evenals het oproepen van beelden en symbolen.
Deze beoefeningen vragen uiteraard onze
volledige aandacht en laten geen afleiding toe.
De poëzie die wordt gereciteerd en de beelden en
emoties die worden opgeroepen zijn verankerd
in een coherent waardensysteem. Ze brengen
onze diepst gekoesterde idealen tot uitdrukking.
Omdat de hele persoon bij rituele beoefening
betrokken is, stelt ze ons in staat te beginnen
aan de taak van de omzetting van ons
verstandelijke inzicht in emotionele ervaring,
met andere woorden, de transformatie van
weten in zijn.
Rituele beoefening wordt in de boeddhistische
traditie poeja genoemd, en dat betekent
‘devotie’. In dit boekje staan een aantal van die
beoefeningen in de vorm van teksten,
ceremonies en rituelen, die op verschillende
tijdstippen worden gereciteerd, gezongen en
uitgevoerd. We kunnen onze meditatie
bijvoorbeeld beginnen met het zingen van de
tiratana vandana of de recitatie van de Korte
Poeja. Beide beoefeningen brengen gevoelens
van devotie voor de Boeddha, de Dharma en de
Sangha tot uitdrukking, en zo krijgen we door
deze recitatie emotioneel contact met onze
idealen, en du ook met onze hoogste en diepste

Sobhanandi
Notitie
Kolommen uitvullen, voor en achterkant van de regels op dezelfde lijn, is veel rustiger om te lezen, en staat veel mooier.

Sobhanandi
Markering

Sobhanandi
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Sobhanandi
Notitie
wel Korte Poeja met hoofdletters en tiratana vandana niet? 
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motiverende energie, alvorens we tot meditatie
overgaan.
Deze beoefeningen worden gewoonlijk samen
met anderen gedaan, in een ruimte waar alle
aandacht uitgaat naar de schoonheid van de
‘schrijn’, met een afbeelding van de Boeddha,
bloemen, flakkerende kaarsen en geurige
wierook. In zo’n sfeer kunnen onze gevoelens
van devotie zich vrijer ontwikkelen, zodat we
ontvankelijker worden voor onze hoogste idealen
en ons daar rijk door voelen.
Van de diverse devotionele ceremonies die we
uitvoeren, is de ‘Zevenvoudige Poeja’ spiritueel
gezien misschien wel de belangrijkste. In
traditionele zin is deze poeja een emotionele en
spirituele voorbereiding op het opkomen van de
bodhicitta, het ‘verlangen of streven naar de
Verlichting van alle wezens’, het centrale ideaal
van het Mahayana boeddhisme. Door
regelmatige en oprechte beoefening van de
poeja, samen met onze medebeoefenaars,
kunnen we onze positieve emoties zozeer
versterken en verfijnen dat we uit ons
gebruikelijke egocentrisme en isolement breken
en ons verbonden gaan voelen met alle leven. Zo
bereiden we de weg naar de transcendentie van
onszelf die de basis is van het opkomen van de
bodhicitta. Dan kan de bodhicitta ‘opkomen in’
of ‘neerdalen op’ de spirituele groep die
gezamenlijk beoefent. Daardoor kunnen we

verwezenlijken wat Sangharakshita een
‘collectief bewustzijn’ heeft genoemd. Dat
beschreef hij als ‘een speciale vorm van
bewustzijn dat een aantal waarlijk menselijke
individuen, die dezelfde spirituele discipline
volgen en dezelfde spirituele idealen koesteren,
gemeen heeft, en dat soms zelfs wordt gedeeld’.
Daarom kunnen we de poejabeoefening opvatten
als een essentieel aspect van de creatie van een
spirituele groep in de ware zin des woords.
De Zevenvoudige Poeja bestaat uit een serie
verzen die ieder een andere devotionele
gestemdheid tot uitdrukking brengen. De Poeja
bereikt een hoogtepunt in het laatste vers,
‘Zichzelf beschikbaar stellen’. In dat vers
brengen we ons verlangen naar
zelftranscendentie het krachtigst tot uiting.
In het eerste vers van de Poeja, ‘Verering’, uiten
we onze blijdschap over het werkelijke bestaan
van hogere waarden, zoals die vorm krijgen door
de Boeddha, de Dharma en de Sangha, de ‘Drie
Juwelen’. Innerlijk en feitelijk brengen we
offergaven, en zo openen we ons hart volledig
voor de beoefening en komen we in een toestand
van ontvankelijkheid.
In het tweede vers, ‘Begroeting’, neemt onze
devotie voor de Drie Juwelen toe. We beseffen
hoe ver we in ons eigen leven nog verwijderd
zijn van de realisatie van deze idealen. Het
respect, de verering en zelfs het ontzag dat we
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op basis van dit besef ervaren, brengen ons er
spontaan toe een eerbiedige groet te brengen.
Dit kunnen we fysiek uitdrukken door een
buiging of prosternatie, maar we kunnen het
ons ook innerlijk voorstellen.
Onze verering en begroeting vinden hun
voltooiing in ‘Voor toevlucht gaan’ tot de Drie
Juwelen. Daarom nemen we ons in het derde
vers voor de Boeddha te worden, de Dharma te
volgen en in harmonie met anderen te
beoefenen. Door dat te doen maken we een
subtiele overgang van ervaren devotie tot een
actief toevertrouwen, en zo bereiden we de weg
voor de verzen die nog komen.
Pas wanneer we ons op deze wijze aan de Drie
Juwelen hebben toevertrouwd, onderscheiden
we nuchter en duidelijk alle obstakels die ons in
de weg staan. Daarom erkennen we in het
vierde vers, ‘Bekentenis van fouten’, openlijk
onze negatieve en niet heilzame
gemoedstoestanden, de gewoonten en neigingen
die onze vooruitgang blokkeren en belemmeren.
Dat brengen we allemaal aan het licht. We
nemen ons voor om niet opnieuw op basis van
onwetendheid en dwaasheid te handelen en
proberen gevoelens van angst en schuld, die
onze pogingen daartoe in de weg zouden kunnen
staan, los te laten.
Zo voelen we ons van een last bevrijd en krijgen
we de ruimte om dieper in contact te komen met

onze potentiële vermogens. Het vertrouwen en
de vreugde die daaruit voortkomen, stellen ons
bovendien in staat de potentiële vermogens van
anderen te zien en blij te zijn met hun
verdiensten. Bovendien verheugen we ons over
het bestaan van de Drie Juwelen, en over het
goede dat overal door alle wezens wordt gedaan.
De positieve gevoelens die we in deze fase
hebben verzameld dienen als de grondslag voor
onze ontvankelijkheid voor inzicht, vooral voor
het inzicht dat in het onderricht besloten ligt. In
het zesde vers, ‘Verzoek en smeekbede’,
erkennen we dat we het niet zonder hulp en
leiding kunnen stellen; we vragen de Boeddha’s
en de Bodhisattva’s ons de Dharma te
onderrichten en hun licht te laten schijnen in de
duisternis waarin alle wezens leven.
Als zevende en laatste vers reciteren we
‘Zichzelf beschikbaar stellen’. Dit is misschien
wel het mooiste vers van de hele Poeja. Hier
wijden we alle ‘verdiensten’ die we mogelijk door
onze beoefening van de Poeja hebben verworven
aan het welzijn van allen.
We geven bovendien uiting aan ons verlangen
alle wezens overal van dienst te mogen zijn bij
hun streven naar Verlichting en naar bevrijding
van lijden. In dit vers komen we even in
aanraking met de altruïstische en op de ander
gerichte houding die tot de essentie van de
Bodhisattva behoort, en worden we misschien

Sobhanandi
Markering
niet 'de Boeddha' maar 'een'Boeddha. We kunnen geen Shakyamuni worden maar wel een Boeddha.

Sobhanandi
Notitie
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zelfs beloond met een ‘emotionele glimp’ van wat
dit betekent.
Misschien beginnen we nu te begrijpen hoe
belangrijk de beoefening van zo’n ritueel voor
onze spirituele ontwikkeling kan zijn. Door de
Poeja te reciteren zetten we een dynamisch en
creatief proces in werking dat ons radicaal kan
transformeren.
Ideaal gesproken zou de recitatie van de Poeja
echter geen op zichzelf staande activiteit moeten
zijn die eenmaal per dag wordt gedaan. Stel je
voor hoeveel rijker ons leven zou worden als we
de gestemdheid waaraan de Poeja uitdrukking
geeft altijd zouden ervaren! Dan zouden we ons
te allen tijde verheugen over idealen, we zouden
die onophoudelijk tot uitdrukking brengen en er
onafgebroken eerbied voor koesteren. Dan
zouden we voortdurend naar wegen zoeken om
ons vertrouwen te delen en we zouden altijd met
grote zorgvuldigheid open en eerlijk zijn over
onze tekortkomingen. Ons leven zou vervuld zijn
van vreugde en geluk, omdat we reageren op het
beste dat in mensen huist, en ons hart zou altijd
openstaan voor de Dharma. Uiteindelijk zouden
al onze daden en onze hele beoefening in het

licht staan van het verlangen alle wezens goed
te doen.
Als we zó, van moment tot moment, de Dharma
zouden beoefenen, zouden we werkelijk in een
Zuiver Land leven, en zou onze collectieve
beoefening een veel hoger niveau bereiken,
waarin we niet alleen in gezelschap verkeren
van onze spirituele vrienden, maar ook in het
verlichtende en inspirerende gezelschap van de
Boeddha’s en de Bodhisattva’s.

Dharmacharini Dhammadinna
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namo buddháya

namo dharmáya

namo saògháya

namo nama

oí

áý

húí
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I   Verering

Met mandarava, blauwe lotus en jasmijn,
met hun fraaie en geurige bloesems,
en met kunstig gevlochten bloemenkransen,
eer ik de grote wijzen,
die verering zo waardig zijn.

Ik omring hen met wolken van wierook,
zoet en doordringend;
ik bied hun allerlei gerechten aan,
en een keur aan heerlijke dranken.

Ik schenk hun lampen, met juwelen bezet
en behangen met gouden lotus.
Op de plaveien, met parfum besprenkeld,
strooi ik handenvol lieflijke bloemen.

                 oí mani padme  húí
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II   Begroeting

Zoveel atomen als er zijn
in de ontelbare werelden,
zo vaak begroet ik met eerbied alle Boeddha's
van het verleden, het heden en de toekomst.
Ik begroet ook de Saddharma
en de voortreffelijke Gemeenschap.

Ik eer alle heiligdommen
en plaatsen waar ooit Bodhisattva’s verbleven.
Ik buig diep voor de leraren
en voor allen die eerbiedwaardig zijn.
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III   Voor toevlucht gaan

Vandaag nog ga ik voor toevlucht
naar de machtige Beschermers
die zich inzetten voor het welzijn van de wereld,
de krachtige overwinnaars die alle leed tenietdoen.

Met heel mijn hart ook neem ik mijn toevlucht
tot de Dharma die zij hebben verwezenlijkt
en die beschutting biedt tegen de kringloop van wedergeboorten.
Ook tot de gemeenschap van Bodhisattva's
neem ik mijn toevlucht.
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Toevluchten en vijf voorschriften

namo tassa bhagavato arahato sammásambuddhasa

namo tassa bhagavato arahato sammásambuddhasa

namo tassa bhagavato arahato sammásambuddhasa

buddhaí saraóaí gacchámi

dhammaí saraóaí gacchámi

saòghaí saraóaí gacchámi

dutiyampi buddhaí saraóaí gacchámi

dutiyampi dhammaí saraóaí gacchámi

dutiyampi saòghaí saraóaí gacchámi

tatiyampi buddhaí saraóaí gacchámi

tatiyampi dhammaí saraóaí gacchámi

tatiyampi saòghaí saraóaí gacchámi
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páóátipátá veramaóì sikkhápadaí samádiyámi

adinnádáná veramaóì sikkhápadaí samádiyámi

kámesu miccháchárá veramaóì sikkhápadaí samádiyámi

musávádá veramaóì sikkhápadaí samádiyámi

surámeraya majja pamádaþþháná veramaóì sikkhápadaí samádiyámi

sádhu sádhu sádhu

Met daden van liefdevolle warmte zuiver ik mijn lichaam
Met gulle edelmoedigheid zuiver ik mijn lichaam
Met rust, eenvoud en tevredenheid zuiver ik mijn lichaam
Met eerlijke communicatie zuiver ik mijn spraak
Met bewustheid en opmerkzaamheid zuiver ik mijn geest
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Toevluchten en tien voorschriften

namo tassa bhagavato arahato sammásambuddhasa

namo tassa bhagavato arahato sammásambuddhasa

namo tassa bhagavato arahato sammásambuddhasa

buddhaí saraóaí gacchámi

dhammaí saraóaí gacchámi

saòghaí saraóaí gacchámi

dutiyampi buddhaí saraóaí gacchámi

dutiyampi dhammaí saraóaí gacchámi

dutiyampi saòghaí saraóaí gacchámi

tatiyampi buddhaí saraóaí gacchámi

tatiyampi dhammaí saraóaí gacchámi

tatiyampi saòghaí saraóaí gacchámi
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páóátipátá veramaóìsikkhápadaí samádiyámi

adinnádáná veramaóìsikkhápadaí samádiyámi

kámesu micchácháráveramaóì sikkhápadaí samádiyámi

musávádá veramaóìsikkhápadaí samádiyámi

pharusavācāya veramaṇīsikkhāpadaṃ samādiyāmi

samphappalāpā veramaṇīsikkhāpadaṃ samādiyāmi

pisuṇavācāya veramaṇīsikkhāpadaṃ samādiyāmi

abhijjhāya veramaṇīsikkhāpadaṃ samādiyāmi

byāpādā veramaṇīsikkhāpadaṃ samādiyāmi

micchādiṭṭhiyā veramaṇīsikkhāpadaṃ samādiyāmi

sádhu sádhu sádhu
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Met daden van liefdevolle warmte zuiver ik mijn lichaam
Met gulle edelmoedigheid zuiver ik mijn lichaam
Met rust, eenvoud en tevredenheid zuiver ik mijn lichaam
Met eerlijke communicatie zuiver ik mijn spraak
Met vriendelijke communicatie zuiver ik mijn spraak
Met hulpvaardige communicatie zuiver ik mijn spraak
Met harmonieuze communicatie zuiver ik mijn spraak
Door begeerte op te geven voor sereniteit, zuiver ik mijn geest
Door haat te veranderen in mededogen, zuiver ik mijn geest
Door onwetendheid te transformeren in wijsheid, zuiver ik mijn geest
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IV   Bekentenis van het tekortschieten

Het kwaad dat ik door mijn onwetendheid
en dwaasheid heb opgehoopt,
kwaad in het leven van alle dag,
maar ook kwaad in begrip en oordeel:
ik beken het allemaal aan de Beschermers.

Terwijl ik voor hen sta,
mijn handen in eerbied gevouwen
en bevreesd voor het lijden,
betuig ik steeds opnieuw mijn respect.

Mogen de Leiders dit met vriendelijkheid ontvangen,
precies zoals het is, met alle gebreken!
Wat niet goed is, Beschermers,
zal ik niet meer doen.
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V   Blijdschap om verdiensten

Ik verheug me vol blijdschap
over het goede dat door alle wezens is verricht,
waardoor ze rust vinden
aan het einde van hun lijden.
Mogen zij die geleden hebben gelukkig zijn!

Ik verheug me over de bevrijding
uit het lijden van de kringloop van het bestaan.
Ik verheug me over de aard van de Bodhisattva
en van de Boeddha,
zij zijn beschermers.

Ik verheug me over het opkomen van de Wil tot Verlichting,
en over de Leer:
zij zijn zeeën van geluk en welzijn
voor alle wezens!
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VI   Verzoek en smeekbede

Hen begroetend met gevouwen handen
verzoek ik de Boeddha's in alle hemelstreken:
mogen zij het licht van de Dharma laten schijnen
voor hen die ronddolen in de duisternis van het lijden.

Met gevouwen handen
smeek ik de Overwinnaars die naar Nirvana verlangen:
mogen zij voor eeuwig hier blijven,
opdat het leven in deze wereld
niet in duisternis geraakt.
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Het Hart Sutra

De Bodhisattva van het Mededogen
zag, toen Hij diepgaand mediteerde,
de leegte van de vijf skandha’s
en doorbrak de banden die hem deden lijden.

Aldus, Shariputra:
vorm is niets dan leegte,
leegte niets dan vorm.
Vorm is enkel leegte,
leegte enkel vorm.

Gevoel, waarneming, wil en bewustzijn
zijn hieraan gelijk.
Alle dharma’s zijn gekenmerkt door leegte.
Ze ontstaan of vergaan niet,
zijn zuiver noch onzuiver,
volledig nog onvolledig.
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In leegte is dus geen vorm,
noch gevoel, waarneming, wil of bewustzijn.
Geen oog, oor, neus,
tong, lichaam, geest.
Geen kleur, geluid, geur of smaak,
niets tastbaars,
niets waar de geest zich op kan richten.
Geen enkele ervaring.

Geen kennis of onwetendheid,
noch het einde daarvan.
Niets wat voortvloeit uit onwetendheid.
Geen aftakeling, geen dood,
noch het einde ervan.

Er is geen lijden,
geen oorsprong van lijden,
geen einde van lijden,
geen edel pad dat wegvoert van lijden.
Er is zelfs geen wijsheid te verwerven.
Ook verwerven is enkel leegte.



26

Weet dus dat de Bodhisattva
zich aan niets vastklampt,
maar vertrouwt op Prajna-Wijsheid.
Vrij van misleidende belemmering
bereikt hij onbevreesd
het zuivere Nirvana.

Alle Boeddha’s
van verleden, heden en toekomst,
komen door deze Prajna-Wijsheid
tot volledig en volmaakt inzicht.

Hoor nu de grote dharani,
de stralende, onovertroffen mantra,
de Volmaakte Wijsheid mantra,
die alle leed verzacht,
de Prajnaparamita.

gate gate páragate párasaígate bodhi sváhá

gate gate páragate párasaígate bodhi sváhá

gate gate páragate párasaígate bodhi sváhá
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VII. Zichzelf beschikbaar stellen

Moge de verdienste die ik heb verworven
door zo te handelen
het lijden van alle wezens verzachten.

Mijn persoonlijkheid tijdens mijn levens,
mijn bezittingen
en mijn verdiensten in verleden, heden en toekomst
geef ik zonder bedenkingen op,
voor het welzijn van allen.

Zoals de aarde en andere elementen
op vele manieren dienstbaar zijn
aan de ontelbare wezens
in de oneindige ruimte,

zo moge ook ik worden
tot wat alle wezens, waar dan ook,
ondersteunt
zolang nog niet allen
tot vrede gekomen zijn.
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oí áý húm jetsun guru padma siddhi húí
Padmasambhava
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oí mani padme húí
Avalokiteshvara

oí a ra pa cha na dhìý
Manjushri

oí vajrajpáni húí
Vajrapáói

oí táre tuttáre ture sváhá
Tara

oí amideva hrìý
Amitábha

oí muni muni mahá muni øhákyamuni sváhá
Øhákyamuni Buddha

oí áý húí vajra guru padma siddhi húí
Padmasambhava

gate gate páragate párasaígate bodhi sváhá
prajñápáramitá

oí shanti shanti shanti
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Mantra’s van de vijf Boeddha’s

oṃ vajra akṣobhya hūṃ
Akṣobhya

oṃ ratnasambhava traṃ
Ratnasambhava

oṃ amideva hrīḥ
Amitābha

oṃ amoghasiddhi āḥ hūṃ
Amoghasiddhi

oṃ vairocana hūṃ
Vairocana

http://www.visiblemantra.org/amitabha.html
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Vajrasattva mantra

oṃ vajrasattva samayam anupālaya
vajrasattvatvenopatiṣṭha
dṛḍho me bhava
sutoṣyo me bhava
supoṣyo me bhava
anurakto me bhava
sarvasiddhiṃ me prayaccha
sarvakarmasu ca me
cittaṃ śreyaḥ kuru hūṃ
ha ha ha ha hoḥ
bhagavan sarvatathāgatavajra
mā me muñca
vajrībhava
mahāsamayasattva
āḥ hūṃ phaṭ

om
O Vajrasattva, kom uw belofte na!
Laat u zien als Vajrasattva!
Wees mij trouw!
Verheug u diep over mij!
Geef me alles wat ik nodig heb!
Houd hartstochtelijk van mij!
Geef me succes bij alles wat ik nastreef
en verhelder mijn geest bij alles wat ik doe!
hūm
Ha ha ha ha hoh
O Verhevene, diamant onder de Verhevenen,
laat me niet in de steek!
O, belofte van het hart, word werkelijkheid.
āḥ hūṃ phaṭ
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I   Eerste eerbetuiging

Wij brengen eer aan de

Boeddha, de volmaakt Verlichte,

die ons de weg wijst.

Wij brengen eer aan de Dharma, de leer

van de Boeddha,

die van duisternis naar licht leidt.

Wij brengen eer aan de Sangha,

de gemeenschap van de volgelingen

van de Boeddha,

die inspireert en richting geeft.
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II   Eerbetuiging aan de drie juwelen

Wij brengen eer aan de Boeddha, en streven ernaar hem te volgen.

De Boeddha was een mens, zoals wij mensen zijn.

Wat de Boeddha overwon, kunnen ook wij overwinnen.

Wat de Boeddha bereikte, kunnen ook wij bereiken.

Wij brengen eer aan de Dharma, en streven ernaar die te volgen

met lichaam, spraak en geest, tot aan het einde.

De waarheid in al haar aspecten, het pad in al haar stadia,

zullen wij trachten te bestuderen, in praktijk te brengen, te realiseren.

Wij brengen eer aan de Sangha, en streven ernaar die te volgen,

de gemeenschap van hen, die de weg bewandelen.

Terwijl wij, één voor één, ons toewijden aan het ideaal,

groeit de sangha gestaag, in een steeds wijdere cirkel.
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III   Offers aan de Boeddha

Ter ere van de Boeddha, brengen wij een offer van bloemen:

bloemen die vandaag nog vers en geurig bloeien;

bloemen die morgen verwelkt zullen zijn.

Zo ook zal ons lichaam, net als bloemen, vergaan.

Ter ere van de Boeddha, brengen wij een offer van kaarsen:

aan hem die het licht is, offeren wij licht.

Aan zijn groter licht ontsteken wij in ons een kleiner licht:

het licht van de Ontwaking, dat straalt in ons hart.

Ter ere van de Boeddha, brengen wij een offer van wierook:

wierook waarvan de geur de lucht doordringt.

De geur van het volmaakte leven, zoeter dan wierook,

verspreidt zich in alle richtingen over de hele wereld.
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WIJDINGSCEREMONIE
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Wij wijden deze plek aan de drie juwelen:
aan de Boeddha, het ideaal van de Verlichting, waarnaar wij streven;
aan de Dharma, het pad van de Leer, dat wij volgen;
aan de Sangha, de spirituele gemeenschap met elkaar, waarin we ons verheugen.

Laat hier geen ijdel woord gesproken worden.
Laat hier geen onrustige gedachte onze geest verstoren.

Aan het in acht nemen van de vijf voorschriften, wijden wij deze plek
Aan de beoefening van meditatie, wijden wij deze plek.
Aan het ontwikkelen van wijsheid, wijden wij deze plek.
Aan het bereiken van de Verlichting, wijden wij deze plek.

Ook al is er strijd in de wereld om ons heen, laat er hier vrede zijn.
Ook al is er haat in de wereld om ons heen, laat er hier liefde zijn.
Ook al is er verdriet in de wereld om ons heen, laat er hier vreugde zijn.
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Niet met het zingen van de gewijde geschriften,
niet met het sprenkelen van heilig water,
maar met onze eigen inspanningen
voor het bereiken van de Verlichting
wijden wij deze plek.

Rondom deze mandala, deze gewijde plaats,
laat de lotusbloem van zuiverheid zich openen.
Rondom deze mandala, deze gewijde plaats,
laat de vajra-muur van vastberadenheid zich uitstrekken.
Rondom deze mandala, deze gewijde plaats,
laat het vuur dat samsāra omvormt in nirvāna opvlammen.

Hier gezeten in meditatie
laat onze geest Boeddha worden,
laat onze gedachte Dharma worden,
laat onze communicatie met elkaar Sangha worden.

Voor het geluk van alle wezens,
voor het welzijn van alle wezens,
met lichaam, spraak en geest
wijden wij deze plek.
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TIRATANA VANDANĀ
(Pali)
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namo tassa bhagaváto arahato sammásambuddhasa
namo tassa bhagaváto arahato sammásambuddhasa
namo tassa bhagaváto arahato sammásambuddhasa

iti'pi so bhagavá arahaí sammásambuddho
vijjácaraóasampanno sugato
lokavidú anuttaro purisadammasárathi
satthá devamanussánaí
buddho bhagaváti

buddhaí jìvitapariyantaí saraóam gacchámi

ye ca buddhá atìtá ca
ye ca buddha anágatá
paccuppanná ca ye buddhá
ahaí vandami sabbadá

n'atthi me saraóaí aññaí
buddho me saraóaí varaí
etena saccavajjena
hotu me jayamaògalaí
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svakkháto bhagavatá dhammo
sandiþþhiko akáliko ehipassiko
opanayiko paccataí
veditabbo viññúhì ti

dhammaí jìvitapariyantaí saraóaí gacchámi

ye ca dhammá atìtá ca
ye ca dhammá anágatá
paccuppanná ca ye dhammá
ahaí vandámi sabbadá

n'atthi me saraóaí aññaí
dhammo me saraóaí varaí
etena saccavajjena
hotu me jayamaògalaí
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supaṭipanno bhagaváto sávakasaògho
ujupaþipanno bhagaváto sávakasaògho
ñayapaþipanno bhagaváto sávakasaògho
samicipatipanno bhagaváto sávakasaògho
yadidaí cattári purisayugáni
aþþha purisapuggalá

esa bhagavato sávakasaògho
áhuneyyo páhuóeyyo dakkhióeyyo
añjalikaraóìyo anuttaraí
puññakkhettaí lokassá ti

saòghaí jìvitapariyantaí saraóaí gacchámi
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ye ca saòghá atita ca
ye ca saòghá  anágatá
paccuppanná ca ye saòghá
ahaí vandámi sabbadá

n'atthi me saraóaí aññaí
saògho me saraóaí varaí
etena saccavajjena
hotu me jayamaògalaí
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TIRATANA VANDANĀ
(Nederlands)
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Eerbetuiging aan de drie juwelen

Eer aan hem, de Verhevene, de Gezegende, de volkomen Ontwaakte.

Eer aan hem, de Verhevene, de Gezegende, de volkomen Ontwaakte.

Eer aan hem, de Verhevene, de Gezegende, de volkomen Ontwaakte.

Zo is hij werkelijk, de Verhevene, de Gezegende,

de volkomen en volmaakt Ontwaakte,

begiftigd met kennis en juiste wandel,

een welgegane kenner van de werelden,

onovertroffen trainer voor wie training zoekt,

leraar van goden en mensen:

de Ontwaakte, de Verhevene.

Tot de ontwaakte, zolang dit leven duurt ga ik voor toevlucht.
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Alle Ontwaakten die zijn voorbijgegaan,
alle Ontwaakten die nog niet gekomen zijn,
alle Ontwaakten die nu zijn opgestaan
vereer ik ten allen tijde.

Ik neem mijn toevlucht tot niets anders.
De Boeddha is voor mij de opperste toevlucht.
Moge door de kracht van de waarheid van deze woorden
vreugdevolle overwinning mij deelachtig worden.

Wel verkondigd is de Dharma van de Verhevene,
onmiddellijk zichtbaar, tijdloos,
om zelf te komen zien, effectief,
te begrijpen door de wijzen, elk op zich.

Tot de Dharma, zolang dit leven duurt ga ik voor toevlucht.
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Alle dharmas die zijn voorbijgegaan,

alle dharmas die nog niet gekomen zijn,

alle dharmas die nu zijn opgestaan

vereer ik ten allen tijde.

Ik neem mijn toevlucht tot niets anders.

De Dharma is voor mij de opperste toevlucht.

Moge door de kracht van de waarheid van deze woorden

vreugdevolle overwinning mij deelachtig worden.

Goed op weg gaat de Sangha

van de toehoorders van de Verhevene.

Rechtuit op weg gaat de Sangha

van de toehoorders van de Verhevene.

Geschikt op weg gaat de Sangha

van de toehoorders van de Verhevene.

Passend op weg gaat de Sangha

van de toehoorders van de Verhevene.
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Met name de vier paren van personen,
de acht menselijke wezens,
dat is de Sangha van de Verhevene.

Verering waardig, gastvrijheid waardig,
geschenken waardig, eerbiedige begroeting waardig,
een onvergelijkelijk veld van verdiensten voor de wereld.

Tot de Sangha, zolang dit leven duurt ga ik voor toevlucht.

Alle Sanghas die zijn voorbijgegaan,
alle Sanghas die nog niet gekomen zijn,
alle Sanghas die nu zijn opgestaan,
vereer ik ten allen tijde.

Ik neem mijn toevlucht tot niets anders.
De Sangha is voor mij de opperste toevlucht.
Moge door de kracht van de waarheid van deze woorden
vreugdevolle overwinning mij deelachtig worden.
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DHAMMAPALAM GĀTHĀ
(Pali)
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sabbapápassa akaraóaí
kusalassa upasampadá
sacittapariyodapanaí
etaí buddhánaí sásanaí

dhammaí care sucaritaí
na naí duccaritaí care
dhammacári sukhaí seti
asmií loke paraíhi ca

na távatá dhammadharo
yávatá bahu bhásati
yo ca appaí pi sutvána
dhammaí káyena passati
sa ve dhammadharo hoti
yo dhammaí nappamajati
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n'atthi me saraóaí aññaí
buddho me saraóaí varaí
etena saccavajjena
hotu me jayamaògalaí

n'atthi me saraóaí aññaí
dhammo me saraóaí varaí
etena saccavajjena
hotu me jayamaògalaí

n'atthi me saraóaí aññaí
sangho me saraóaí varaí
etena saccavajjena
hotu me jayamaògalaí

namo buddháya
namo dhammáya
namo saògháya

sádhu sádhu sádhu
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DHAMMAPALAM GĀTHĀ

(Nederlands)
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Onthouding van alle kwaad,

het doen van goede daden,

en zuivering van het denken

zo luidt het advies van de Verlichten.

Volg de moraliteit als wet,

volg niet de immoraliteit als wet.

Hij die zich op het pad van de Waarheid begeeft,

leeft gelukkig in deze wereld en in het hiernamaals.

Iemand is geen aanhanger van de Dharma

alleen maar omdat hij veel spreekt,

maar hij die slechts weinig van de Wet hoort

en toch door krachtige inspanning

de essentie ervan ziet en niet verwaarloost,

die is inderdaad een waar aanhanger van de Dharma.
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Ik neem mijn toevlucht tot niets anders.
De Boeddha is voor mij de opperste toevlucht.
Moge door de kracht van de waarheid van deze woorden
vreugdevolle overwinning mij deelachtig worden.

Ik neem mijn toevlucht tot niets anders.
De Dharma is voor mij de opperste toevlucht.
Moge door de kracht van de waarheid van deze woorden
vreugdevolle overwinning mij deelachtig worden.

Ik neem mijn toevlucht tot niets anders.
De Sangha is voor mij de opperste toevlucht.
Moge door de kracht van de waarheid van deze woorden
vreugdevolle overwinning mij deelachtig worden.

Eer aan de Boeddha
Eer aan de Dharma
Eer aan de Sangha

sādhu sādhu sādhu
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CONTACTGEGEVENS

Boeddhistisch Centrum Amsterdam | Marius van
Bouwdijk Bastiaansestraat 56 |1054 SP Amsterdam |
www.bcatriratna.nl

Boeddhistisch Centrum Arnhem | Buurtcentrum De
Lommerd | Spijkerstraat 185a | 6828 DC Arnhem |
https://boeddhistischcentrum-arnhem.nl/

Boeddhistisch Centrum Gent | Blauwe Poort |
Collegebaan 49A | 9090 Melle | info@triratna.be

Retraitecentrum Metta Vihara |
Hengstdijkse Kerkstraat 36 |
4585 AC Hengstdijk | www.mettavihara.nl

Boeddhawierde | Kerkstraat 3 | 9988 SN Usquert |
https://boeddhawierde.nl/

Groepen:  Ameland |  hpouli@planet.nl
        West Graftdijk | maitridaya16@gmail.com

Brussel | triratna.bruxelles@gmail.com

Dit is een uitgave van De 3 juwelen |
www.de3juwelen.org/
www.triratna.nl | www.thebuddhistcentre.com




	DE ZEVENVOUDIGE POEJA
	en andere verzen
	INHOUD


	INLEIDING
	          ZEVENVOUDIGE POEJA
	I   Verering
	II   Begroeting
	Toevluchten en vijf voorschriften
	IV   Bekentenis van het tekortschieten
	V   Blijdschap om verdiensten
	VI   Verzoek en smeekbede
	Het Hart Sutra

	DRIEVOUDIGE POEJA
	I   Eerste eerbetuiging
	II   Eerbetuiging aan de drie juwelen
	III   Offers aan de Boeddha

	WIJDINGSCEREMONIE
	TIRATANA VANDANĀ
	TIRATANA VANDANĀ
	Eerbetuiging aan de drie juwelen

	DHAMMAPALAM GĀTHĀ
	CONTACTGEGEVENS




