
Een christen leest boeddhistische teksten (2) Droogte 

“Als hij iets verkregen heeft, laat hij asceten, brahmanen en armen, landlopers en zwervers 

niet delen in voedsel, drank, etenswaren – hem noemen ze gelijk een droogte, deze laagste der 

mensen waarlijk. 

Aan sommigen geeft hij niet, aan anderen deelt hij uit – hem waarlijk noemen de wijzen 

iemand die als een lokale regen is.  

De man die ruim aalmoezen toezegt, mededogend is met alle wezens, strooit vol vreugde zijn 

gaven uit en roept [tot anderen]: “Geeft, geeft!” Zoals een regenwolk donderend en bulderend 

regen geeft, en hoogten en laagland vult, ze overstroomt met water – net zo’n persoon is hier. 

Na eerlijk rijkdom vergaard te hebben, die met hard werken verkregen is, verkwikt hij met 

voedsel en drank aangekomen zwervers op juiste wijze.’  

Bron: Itivutakka 75, (Droogte), in: Khudakka-Nikāya II. De verzameling korte teksten: 

Khudakka-Pāṭha, Udāna, Itivuttaka & Cariyāpiṭaka. Vertaald uit het Pali, ingeleid en van 

aantekeningen voorzien door Jan de Breet, Rob Jansen & Anco van der Vorm. Rotterdam: 

Asoka, 2007, 245-247  

1 De levensvisie van Siddharta Gautama, de Boeddha, (563-483 voor Christus) kun je samen 

vatten in vier edele waarheden: lijden, de oorzaak van het lijden, de opheffing van het lijden 

en het pad tot opheffing van het lijden. 

 Wat is lijden? Geboorte is lijden, ouderdom is lijden, ziekte is lijden, dood is lijden, 

verenigd zijn met wat niet geliefd is, is lijden en gescheiden zijn van wat geliefd is, is 

lijden, niet krijgen wat je verlangt en waar je naar streeft, ook dat is lijden. 

 Wat is de oorsprong van het lijden? Het is verlangen, hechting, noemt het dorst die tot 

wedergeboorte voert en die vergezeld gaat van lust en in dit of dat genoegen schept. 

 Wat is de opheffing van het lijden? Het is de algehele verwerping van deze dorst die 

tot wedergeboorte leidt en die begeleid wordt door lust en genoegen schept in dit of in 

dat.  

 De weg die leidt tot opheffing van het lijden is het edele achtvoudige pad: de juiste 

zienswijze, het juiste besluit, het juiste spreken, het juiste handelen, de juiste wijze van 

levensonderhoud, de juiste inspanning, de juiste aandacht en de juiste concentratie. Dit 

is het echte heilige leven. 

2 “Men moet zich voorstellen: in de agrarische samenleving van Noord-India, die een 

offerpolytheïsme aanhing, was rond 600 v. Chr. een stroming opgekomen, die een uitweg 

zocht uit het enge keurslijf van de ritualistische religie en de sociale groep. Een golf van 

vrijheidsstreven en streven naar kennis, een drang naar spirituele mondigheid had zich van de 

mens meester gemaakt en duizenden mannen van alle kasten ertoe aangezet om hun 

broodwinning op te geven, vrouwen en kinderen aan de zorgen van de familie toe te 

vertrouwen en de bamboehut, het dorp of de stad te verlaten om in de hoop op verlossend 

inzicht een rondtrekkend bestaan als celibatair leven monnik te gaan leiden.”  

Bron: Hans Wolfgang Schumann, De historische Boeddha: Leven en leer van Gotama.2 

Rotterdam: Asoka, 2009, 57 

3 Vrijgevigheid in de Bijbel: “God heeft lief wie blijmoedig geeft,” zegt de heilige apostel 

Paulus (2 Korinte 9,7). Het blijkt ook uit de Wijsheidsboeken van het Oude Testament: 

Spreuken 11,25 en Psalm 112. De Heer zelf sprak over gastvrijheid en behulpzaamheid in de 



toespraak over de laatste dingen: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst 

en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op.” (Matteüs 

25,35, zie ook Lukas 6,30 en 11,13)  


