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Derde druk:novemebr 2020

Garland of Terms, door Asvajit en Cittapala is
een woordenboekje met de belangrijkste
termen van de Dharma.
Deze Eerste Hulp bevat er slechts een minieme
selectie van: de rijtjes die je absoluut nodig
hebt om de basisprincipes van de Dharma te
begrijpen en uit te leggen in de context van de
Triratna Boeddhistische beweging.
De directe bedoeling ervan is workshops te
starten waarin we ons oefenen om over de
Dharma te spreken. Dingen uit te leggen en
vertellen aan al wie belangstelling heeft voor
de Dharma of de training effectief wil starten
en effectiever maken.
Iets leren uitleggen is misschien de beste
manier om het zelf beter en beter te begrijpen.
En dit oefenen met vrienden in de Dharma is
natuurlijk van een onuitspreekbare
schoonheid.



Dit boekje verkopen we ten voordele van het
Triratna Boeddhistisch Centrum Gent.

Correcties, bemerkingen en suggesties bij deze
editie zijn zeer welkom.

dhammavedin@gmail.com
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Twee soorten werkelijkheid
▪ Samsara: vervormde werkelijkheid
▪ Nirvana: pure werkelijkheid, zoals ze is

Drie laksana's (kenmerken van het
bestaan)
▪ Onbevredigendheid (dukkha)
▪ Vergankelijkheid (anicca)
▪ Zonder vaste kern (anatta)

Drievoudig Pad
▪ Ethiek
▪ Meditatie
▪ Wijsheid

Drie vergiften
▪ Begeerte (dorst) --> haan
▪ Haat --> slang
▪ Onwetendheid --> varken

Drie Toevluchten
▪ De Boedhha
▪ De Dharma
▪ De Sangha
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Buddhaí Saraóaí Gacchámi
Dhammaí Saraóaí Gacchámi
Saòghaí Saraóaí Gacchámi

Drie soorten begeerte (dorst)
▪ Verlangen naar zintuiglijke objecten
▪ Verlangen naar bestaan
▪ Verlangen naar niet-bestaan

Vier Brahma Vihara's (Goddelijke
Verblijven)
▪ Metta: onvoorwaardelijke, universele

liefdevolle vriendelijkheid
▪ Karuna: mededogen
▪ Mudita: medevreugde
▪ Upeksha: gelijkmoedigheid

Vier Edele Waarheden
▪ Er is lijden
▪ De oorsprong van het lijden
▪ Het ophouden van het lijden
▪ Het Pad naar het ophouden van het

lijden (= Edel Achtvoudig Pad)
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Vier beelden (Four Sights)
▪ Een oude man
▪ Een zieke man
▪ Een dode man
▪ Een heilig man, die mindful loopt, zoekt

naar de waarheid

Vijf Skandha's
▪ Vorm (rupa)
▪ Gevoel (vedana)
▪ Waarneming (sanna)
▪ Wilsact (sankhara)
▪ Onderscheidend weten (vinnana)
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De vijf constanten (= interpretatie van de
skanda's door Subhuti in Mind in Harmony);

= De basisfuncties van de geest. De geest is
geen ding maar een activiteit die we
kunnen onderverdelen in onderactiviteiten.
Zonder die 5 constanten is er geen geest.
1. Contact (sparsa) van een zintuig met een

object: Er is daar iets.
2. Gevoel (vedana): aangenaam,

onaangenaam, neutraal
3. Interpretatie (samjna): Dit is een perzik,

kan smakelijk zijn.
4. Wil (cetana): bijvoorbeeld het verlangen

in de perzik te bijten (of je het al dan niet
doet). De wil leidt ons over het
algemeen naar of van het object weg
naargelang het aangenaam of
onaangenaam is. Wil omvat emotie,
verlangen...

5. Aandacht (manaskara): onze aandacht
richten op iets bepaalds; maar ook het
geheel van de andere vier constanten in
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een volledige bewustzijns-activiteit. Dus
bijvoorbeeld: Ik ben nu heerlijk een perzik
aan het eten. Of wat dan ook dat
beantwoordt aan de structuur ik in
relatie tot iets.

Soms worden de constanten voorgesteld
als opeenvolgend, soms als gelijktijdig.
Beide voorstellingen zijn nodig. Als
opeenvolgende noten van een akkoord op
een harp: ze komen na elkaar maar hangen
samen in ons oor.
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Vijf hindernissen
▪ Verlangen naar zintuiglijke ervaring

(water met kleurstof)
▪ Rusteloosheid en angst

(wateroppervlak  is verstoord door
wind)

▪ Twijfel (modderig water)
▪ Luiheid en loomheid  (water met

verstikkende planten)
▪ Haat (kokend water)

Vijf niveaus van conditionaliteit
▪ Fysische, anorganische materie
▪ Biologisch (levende materie)
▪ Mentale processen zonder wilsactiviteit

(psychologie)
▪ Wilsactiviteiten (karma)
▪ Transcendent niveau
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Vijf trainingsregels, negatief en positief
Pāṇātipātā veramaṇī-sikkhāpadaṃ
samādiyāmi (Ik neem mij voor af te zien
van leven te nemen)
Adinnādānā veramaṇī-sikkhāpadaṃ
samādiyāmi (Ik neem mij voor af te zien
van te nemen wat niet gegeven is)
Kāmesu micchācārā veramaṇī-
sikkhāpadaṃ samādiyāmi (Ik neem mij
voor af te zien van seksueel
wangedrag)
Musāvādā veramaṇī-sikkhāpadaṃ
samādiyāmi (Ik neem mij voor af te zien
van onware spraak)
Surāmerraya-majja-pamādattānā
veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi (Ik
neem mij voor af te zien van het nemen
van bedwelmende middelen)
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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 bewustheid en opmerkzaamheid
zuiver ik mijn geest.

Vijf spirituele vermogens
▪ Vertrouwen (shraddha) (Eng. faith)
▪ Energie (voor het goede) (virya)
▪ Mindfulness, zich herinneren, reflectief

gewaarzijn van zichzelf (sati)
▪ Concentratie (samadhi)
▪ Wijsheid (prajna)
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Vijf stadia van het Spirituele pad
(Sangharakshita)
▪ Integratie
▪ Positieve emotie
▪ Spirituele dood
▪ Spirituele wedergeboorte
▪ Spirituele ontvankelijkheid

Zes elementen
▪ Aarde
▪ Water
▪ Vuur
▪ Wind
▪ Ruimte
▪ Bewustzijn

Zes Volmaaktheden van de Bodhisattva
▪ Vrijgevigheid (dana)
▪ Ethiek (sila)
▪ Geduld (ksanti)
▪ Energie voor het goed (virya)
▪ Meditatie (dhyana)
▪ Wijsheid  (prajna)
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Edel Achtvoudig pad
▪ Volkomen visie - De juiste inzichten

(het juiste begrip, overeenkomstig de
vier waarheden)

▪ Volkomen emotie - De juiste
bedoelingen   (het juiste denken: zonder
bezitsdrang, wreedheid of boosheid)

▪ Volkomen spraak - De juiste woorden
(het juiste spreken:  geen leugens,
roddels, laster of ruwe taal)

▪ Volkomen handelen - Het juiste
handelen   (geen geweld jegens mensen
of dieren, niet stelen, niet genieten ten
koste van anderen)

▪ Volkomen levensonderhoud - De juiste
levenswijze (een eerlijk en heilzaam
beroep)

▪ Volkomen inspanning - De juiste
inspanning   (inzet om het heilzame te
bevorderen)

▪ Volkomen gewaarzijn - De juiste
aandacht   (alert zijn voor het hier en nu)
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▪ Volkomen samadhi - De juiste
concentratie   (op het hier en nu, of op
een heilzaam object)

De acht onderdelen van het pad
kunnen samen gegroepeerd worden
in de drie aspecten van
Sila (moreel gedrag) (3, 4, 5)
Samadhi (concentratie) en 6, 7 8)
Pañña (wijsheid) (1 en 2)

Acht Wereldse Winden
Verlies - Winst
 Schande  - Roem
 Afkeuring - Lof
 Pijn - Plezier
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Tien Trainingsregels  (Orde)
1. pāṇātipātā veramaṇī-sikkhāpadaṃ

samādiyāmi
2. adinnādānā veramaṇī-sikkhāpadaṃ

samādiyāmi
3. kāmesu micchācārā veramaṇī-

sikkhāpadaṃ samādiyāmi
4. musāvādā veramaṇī-sikkhāpadaṃ

samādiyāmi
5. pharusavācāya veramaṇī-sikkhāpadaṃ

samādiyāmi
6. samphappalāpā veramaṇī-sikkhāpadaṃ

samādiyāmi
7. pisuṇavācāya veramaṇī-sikkhāpadaṃ

samādiyāmi
8. abhijjhāya veramaṇī-sikkhāpadaṃ

samādiyāmi
9. byāpādā veramaṇī-sikkhāpadaṃ

samādiyāmi
10. micchādiṭṭhiyā veramaṇī-sikkhāpadaṃ

samādiyāmi
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1. Met daden van liefdevolle warmte
zuiver k mijn lichaam

2. Met gulle edelmoedigheid zuiver ik mijn
lichaam

3. Met rust, eenvoud en tevredenheid
zuiver ik mijn lichaam

4. Met eerlijke communicatie zuiver ik mijn
spraak

5. Met vriendelijke communicatie zuiver ik
mijn spraak

6. Met hulpvaardige communicatie zuiver ik
mijn spraak

7. Met harmonieuze communicatie, zuiver ik
mijn spraak

8. Door begeerte op te geven voor sereniteit
zuiver ik mijn geest

9. Door haat te veranderen in mededogen
zuiver ik mijn geest

10. Door onwetendheid te transformeren in
wijsheid zuiver ik mijn geest
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1. With deeds of loving kindness, I purify my
body.

2. With open-handed generosity, I purify my
body.

3. With stillness, simplicity, and
contentment, I purify my body.

4. With truthful communication, I purify my
speech.

5. With kindly communication, I purify my
speech.

6. With helpful communication, I purify my
speech.

7. With harmonious communication, I purify
my speech.

8. Abandoning covetousness for tranquillity,
I purify my mind.

9. Changing hatred into compassion, I purify
my mind.

10. Transforming ignorance into wisdom, I
purify my mind
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Negatieve handelingen

nemen van leven taking life

nemen wat niet
gegeven is

taking the not-given

seksueel wangedrag sexual misconduct

liegen false speech

harde taal harsh speech

zinloos gepraat frivolous speech

roddel slander

begeerte covetousness

haat hatred

onwetendheid false views
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And which, o monks, is the patient practice?
Here, o monks, someone does not insult back
when insulted, does not annoy back when
annoyed and does not abuse back when
abused. This, o monks, is called the patient
practice.
(AN 4.4.2.4)
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"Kom dan, Kālāmas: Laat je niet leiden door
geruchten, niet door horen zeggen, niet door
traditie, niet door geschriften, niet door
logische redeneringen, niet door logische
gevolgtrekkingen, niet door het overwegen van
redenen, niet door het na overpeinzen
aanvaarden van een zienswijze, niet door
waarschijnlijkheid, niet door de gedachte dat
'deze monnik is mijn leraar.'

Kālāmas, als jullie zelf weten dat: 'Deze dingen
zijn heilzaam; deze dingen zijn onberispelijk;
deze dingen worden geprezen door de wijzen;
wanneer men deze dingen aanvaardt en
uitvoert, leidt het tot welzijn en geluk': dan
moeten jullie, Kālāmas, die dingen
ondernemen en ernaar leven.

AN 3:65
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