Pujaboek

ZEVENVOUDIGE PUJA

NAMO BUDDHÁYA
NAMO DHARMÁYA
NAMO SAÒGHÁYA
NAMO NAMA
OÍ
ÁÝ
HUÍ
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I. Verering
Met allerlei geurige en verrukkelijke bloesems
Van de mandarava, de blauwe lotus en de jasmijn
En met prachtig gevormde bloemenkransen
Eer ik de grote Wijzen
Zij die verering waardig zijn.
Ik bewierook hen met wolken van wierook
Met hun zoete en doordringende geur
Ik offer hun allerlei vaste en vloeibare spijzen
En een keur van aangename dranken.
Ik offer hun met juwelen bezette lampen
Gedragen door een krans van gouden lotussen
En op de met parfum besprenkelde mozaïekvloeren
Strooi ik een grote hoeveelheid lieflijke bloemen.
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OÍ MANI PADMA HÚÍ

II. Begroeting
Zoveel atomen als er zijn
In alle Boeddha-velden in het universum
Zo vaak buig ik me neer voor alle Boeddha’s
Van het verleden, het heden en de toekomst
Voor de Saddharma
En voor de hoogste gemeenschap.
Ik eer alle stoepa’s
En plaatsen verbonden met de Bodhisattva’s
Vol respect begroet ik de Meesters
En allen die eerbiedwaardig zijn.
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III. Toevlucht nemen
Op ditzelfde moment
Ga ik voor toevlucht
Tot de machtige Beschermers
Die zich inzetten voor het welzijn van de wereld
De Overwinnaars die alle leed vernietigen.
Met heel mijn wezen neem ik mijn toevlucht
Tot de Leer die Zij hebben verwezenlijkt
En die de angst voor de kringloop van het bestaan teniet doet.
En in volle overgave neem ik mijn toevlucht
Tot de gemeenschap van de Bodhisattva’s.
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Toevluchten en Voorschriften
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammá Sambuddhasa
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammá Sambuddhasa
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammá Sambuddhasa
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

Pánátipátá Veramaóì Sikkhápadaí Samádiyámi
Adinnádáná Veramaóì Sikkhápadaí Samádiyámi
Kámesu Miccháchárá Veramaóì Sikkhápadaí Samádiyámi
Musávádá Veramaóì Sikkhápadaí Samádiyámi
Surámeraya Majja Pamádaþþháná Veramaóì Sikkhápadaí
Samádiyámi
Sadhu Sadhu Sadhu
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Positieve Voorschriften
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.

Negatieve Voorschriften
Ik neem mij voor af te zien van het nemen van leven
Ik neem mij voor af te zien van nemen wat niet gegeven is
Ik neem mij voor af te zien van seksueel wangedrag
Ik neem mij voor af te zien van onware spraak
Ik neem mij voor af te zien van het nemen van bedwelmende
middelen.
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IV. Bekentenis van het te kort schieten
Door mijn onwetendheid en dwaasheid
Heb ik verkeerde dingen opgehoopt
Kwaad in de wereld van de dagelijkse ervaring
Maar ook kwaad in het begrip en het oordeel.
Dat alles maak ik openbaar
Voor het aangezicht van de Beschermers
De handen gevouwen
Bevreesd voor het lijden
Mij telkens ter aarde werpend.
Mogen de Leiders mijn fouten kennen zoals ze zijn
Beschermers ik neem mij voor
Dat ik deze noodlottige daden
Niet meer zal begaan.
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V. Blijdschap om verdiensten
Ik verheug mij vol blijdschap
Over het goede dat door alle wezens is verricht
En dat het lijden van het bestaan tot rust brengt
Mogen zij die ongelukkig zijn blijvend gelukkig worden!
Ik verheug mij over de bevrijding
Die levende wezens bereiken
Uit het lijden van de kringloop van het bestaan.
Ik verheug mij over de aard van de Bodhisattva
En van de Boeddha
Zij zijn Beschermers.
Ik verheug mij over het opkomen van de Wil tot Verlichting
En over de Leer
Deze zijn dragers van het geluk van alle wezens
En vormen de kern van het welzijn van allen.
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VI. Verzoek en smeekbede
Met gevouwen handen
Smeek ik de volmaakte Boeddha’s van alle hemelstreken
Dat zij het licht van de Leer mogen ontsteken
Voor allen die verblind dwalen in de afgrond van het lijden.
Met gevouwen handen
Bid ik de Overwinnaars die naar het Nirvana verlangen
Dat zij eeuwig in deze wereld mogen blijven
Opdat deze niet in duisternis geraakt.
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De Hart Soetra
De Bodhisattva van het Mededogen
Zag, toen Hij diepgaand mediteerde
De leegte van de vijf skanda’s
En doorbrak de banden die hem deden lijden.
Aldus, Sariputra:
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 noch onvolledig.
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.
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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.
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 Paragate Parasamgate Bodhi Svaha
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VII. Zichzelf beschikbaar stellen
Ik hoop dat ik door mijn verdiensten
Het lijden van alle wezens tot rust kan brengen
Ik doe afstand van mijn levens
Van mijn bezittingen
Van al mijn verdiensten in verleden, heden en toekomst
Zonder enige spijt
Omwille van het welzijn van allen.
De elementen aarde, water, vuur en wind
Stellen zich op velerlei manier in dienst
Van de ontelbare aantallen wezens
Die het eindeloze universum bevolken
Op dezelfde wijze wil ik op velerlei manier
Levenssubstantie zijn
Voor alle wezens in het universum
Totdat allen verlost zijn.
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MANTRA’S

OÍ ÁÝ HÚM JETSUM GURU
PADMA SIDDHI HÚÍ
(Padmasambhava Mantra)
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OÍ MANI PADMA HÚÍ (Avalotiteshvara)
OÍ A RA PA CHA NA DHÌÝ (Manjushri)
OÍ VAJRAJPÁNI HÚÍ (Vajrapni)
OÍ TÁRE TUTTÁRE TURE SVÁHÁ (Tara)
OÍ AMIDEVA HRÌÝ (Amitabha)
OÍ MUNI MUNI MAHÁ MUNI ØHÁKYAMUNI SVÁHÁ
(Shakyamuni Buddha)
OÍ A HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HÚÍ
(Padmasambhava)
GATE GATE PÁRAGATE PÁRASAÍGATE BODHI SVÁHÁ
(Prajnaparamita)
OÍ SHANTHI SHANTHI SHANTHI
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KORTE PUJA
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Eerste eerbetuiging
Wij brengen eer aan de Boeddha
De Volmaakte 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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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 het te volgen
Met lichaam, spraak en geest
Tot aan het einde
De Waarheid in al haar aspecten
Het Pad in al zijn stadia
Zullen wij trachten te bestuderen
In praktijk te brengen
Te realiseren
Wij brengen eer aan de Sangha
En streven ernaar het te volgen
De gemeenschap van hen
Die de Weg bewandelen
Terwijl wij, een voor een
Ons toewijden aan het Ideaal
Groeit de Sangha gestaag
In een steeds wijdere cirkel.
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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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Wijdingsceremonie
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 onrustig 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 Samsara omvormt in Nirvana 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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DHAMMAPALAM GATHA
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Dhammapálaí Gáthá

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

N' atthi me saraóaí aññaí
Buddho me saraóaí varaí
Etena saccavajjena
Hotu me jayamaògalaí
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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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Dhammapálaí Gáthá
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

Ik neem mijn toevlucht tot niets anders
De Boeddha is mijn onvergelijkbare toevlucht
Moge door de kracht van de waarheid van mijn woorden
Vreugdevolle overwinning mij deelachtig worden
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Ik neem mijn toevlucht tot niets anders
De Dharma is mijn onvergelijkbare toevlucht
Moge door de kracht van de waarheid van mijn woorden
Vreugdevolle overwinning mij deelachtig worden

Ik neem mijn toevlucht tot niets anders
De Sangha is mijn onvergelijkbare toevlucht
Moge door de kracht der waarheid van mijn woorden
Vreugdevolle overwinning mij deelachtig worden

Eer aan de Boeddha
Eer aan de Dharma
Eer aan de Sangha
Dat is goed. Dat is uitstekend! Hoera!!
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TIRATANA VANDANA
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Ti Ratana Vandana
Namo tassa, bhagavato arahato, sammá-sambuddhasa
Namo tassa, bhagavato arahato, sammá-sambuddhasa
Namo tassa, bhagavato arahato, sammá-sambuddhasa
Iti ‘pi so: Bhagavá, Araham,
Sammá-sambuddho,
Vijjá-carana sampanno
Sugato, Lokavidu,
Anuttaro purisa-damma-sárathi
Satthá deva—mánussánaí
Buddho Bhagavá’ti
Buddhaí jìvita-pariyantaí saraóaí gacchámi
Ye ca Buddhá átìtá ca
Ye ca Buddhá anágatá
Paccupanná ca ye Buddhá
Ahaí vandámi sabbadá
N’atthi me saraóaí aññam
Buddho me saraóaí varaí
Etena saccavajena
Hotu me jayamangalam
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Svakkháto bhagavatá Dhammo
sanditthiko, akaliko,
ehipassiko, opanayiko
paccataí veditabbo viññuhi’ti
Dhammaí jìvita-pariyantaí saraóaí gacchámi
Ye ca Dhammá atìtá ca
Ye ca Dhammá anágatá
Paccupanná ca ye Dhammá
Ahaí vandámi sabbadá
N’atthi me saraóaí aññaí
Dhammo me saraóaí varaí
Etena saccavajena
Hotu me jayamangalam
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Supaþipanno bhagavato
sávakasangho
Ujupþipanno bhagavato
sávakasangho
Ñáyapaþipanno bhagavato
sávakasangho
Sámìcipaþipanno bhagavato
sávakasangho
Yadidam cattári purisayugáni
aþþhá-purisa-puggala
esa bhagavato sávakasangho
Áhunneyyo, páhunneyyo
dakkineyyo, añjalikaranìyo
anuttaraí puññakhetaí
lokassá’ti
Sanghaí jìvita-pariyantaí saraóaí gacchámi
Ye ca Sanghá atìtá ca
Ye ca Sanghá anágatá
Paccupanná ca ye Sanghá
Ahaí vandámi sabbadá
N’atthi me saraóaí aññaí
Sangho me saraóaí varaí
Etena saccavajena
Hotu me jayamangalam
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Ti Ratana Vandana
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
Alle Ontwaakten die zijn voorbijgegaan
alle Ontwaakten die nog niet gekomen zijn
alle Ontwaakten die nu zijn opgestaan
vereer ik ten allen tijde
Een andere toevlucht heb ik niet
de Ontwaakte is voor mij de opperste toevlucht
moge de kracht van deze waarheid-spreuk
mij zege brengen en geluk
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Wel verkondigd is de Dharma van de Verhevene,
onmiddellijk zichtbaar, tijdeloos
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
Alle Dharmas die zijn voorbijgegaan
alle Dharmas die nog niet gekomen zijn
alle Dharmas die nu zijn opgestaan
vereer ik ten allen tijde
Een andere toevlucht heb ik niet
de Dharma is voor mij de opperste toevlucht
moge de kracht van deze waarheid-spreuk
mij zege brengen en geluk
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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
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
Een andere toevlucht heb ik niet
de Sangha is voor mij de opperste toevlucht
moge de kracht van deze waarheid-spreuk
mij zege brengen en geluk.

37

Inhoud
Zevenvoudige Puja
I. Verering 6
II. Begroeting 7
III. Toevlucht nemen 8
Toevluchten en voorschriften 9
IV. Bekentenis van het te kort schieten 11
V. Blijdschap om verdiensten 12
VI. Verzoek en smeekbede 13
De Hart Soetra 14
VII. Zichzelf beschikbaar stellen 16
Mantra’s 17

Korte Puja
Eerste eerbetuiging 20
Eerbetuiging aan de Drie Juwelen 21
Offers aan de Boeddha 22

Wijdingsceremonie
Wijdingsceremonie 24

Dhammapalam Gatha
Dhammapálaí Gátha (Pali) 27
Dhammapálaí Gátha (Nederlands) 29

Tiratana Vandana
Tiratana Vandana (Pali) 32
Tiratana Vandana (Nederlands) 35

38

Triratna in België en Nederland
Boeddhistisch Centrum Gent
Oudescheldestraat
9000 Gent (B)
+32(0)9 233 3533
www.triratna.be

Boeddhistisch Centrum
Amsterdam
Palmstraat 63
1015 HP Amsterdam
+31(0)20 420 7097
www.bcatriratna.nl

Boeddhistisch Centrum Arnhem
+31(0)26 848 7245
+31(0)26 389 5815
www.triratna.nl/arnhem

Activiteiten Groningen
Contactpersoon: Amritapurna
+31(0)6 2027 6945
www.triratna.nl/groningen

Meditatiegroep Ameland
Contactpersoon: Hetty Pouli
+31(0)519 543 023
hpouli@planet.nl

Meditatiegroep West Graftdijk
Contactpersoon: Anneke Dekker
anneke63@quicknet.nl

Stichting de 3 juwelen
Vertaalt boeddhistische teksten
in het Nederlands
www.de3juwelen.org

Boeddha Natuur kampeerretraites
Contactpersoon: Mokshagandhi
+31(0)20 389 2610
www.boeddhanatuur.nl

Metta Vihara
Retaites
Hengstdijkse Kerkstraat 36
4585 AC Hengstdijk
+31 (0)114 681 444
info@mettavihara.nl
www.mettavihara.nl

Meditatiegroep Brussel
Les Voies de l’Orient
Rue du midi, 69
B-1000 Bruxelles
BelgiqueTel: +32 2 511 79 60
info @ voiesorient.be
www.voiesorient.be

