
DhammapadaDhammapada
wijsheid van de Boeddhawijsheid van de Boeddha

Nederlands-Påli editie gebaseerd
op de Engelse vertaling van

Harischandra Kaviratna

 



Dhammapada
Wijsheid van de Boeddha





Dhammapada
Wijsheid van de Boeddha

Nederlands-Pa-li editie gebaseerd
op de Engelse vertaling van

Harischandra Kaviratna

Theosophical University Press Agency
Den Haag



Oorspronkelijke titel:
Dhammapada: wisdom of the Buddha

Dhammapada: wijsheid van de Boeddha
Nederlands-Pa-li editie gebaseerd op de Engelse vertaling van

Harischandra Kaviratna

1ste druk 1985
2de druk 1998

3de herziene druk 2014

ISBN 978-94-91433-09-2, E-boek

Nur 718
Trefwoord: boeddhisme

Dit boek waarop copyright bestaat, mag kosteloos worden gedownload

om het off-line te lezen, maar mag in geen enkele vorm of op geen enkele

manier – elektronisch, mechanisch, of door middel van foto kopieën, of

opnames, of op een andere manier – voor commerciële of andere doel-

einden worden gereproduceerd en/of gedistribueerd, zonder eerst toe-

stemming aan Theosophical University Press Agency te vragen.

Omslagfoto: boeddhabeeld gefotografeerd door 
Mark Davidson 

© 2014 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag

+31 (0)70 3231776
www.theosofie.net  /  info@theosofie.net



Inhoud

Voorwoord vii

Opmerking van de Nederlandse vertaler xi

Inleiding xii

Woord van dank xxvii

Palmblad-manuscript xxix

Canto
1 De tweelingverzen 5
2 Over waakzaamheid 13
3 Het denken 17
4 De bloemen 21
5 De dwaas 27
6 De wijze 33
7 De heilige 39
8 De duizenden 43
9 Het kwaad 49

10 De strafstok 55
11 Ouderdom 61
12 Het zelf 65
13 De wereld 69
14 De verlichte 73
15 Geluk 79



16 Plezier 85
17 Boosheid 89
18 Onvolkomenheid 95
19 De rechtvaardige 103
20 Het pad 109
21 Verzen van allerlei aard 115
22 De hel 121
23 De olifant 127
24 Dorst naar het leven 133
25 De bedelmonnik 143
26 Wie is brahmaan? 151

Woordenlijst 165

Appendix 175

Over Harischandra Kaviratna 179

vi Dhammapada



Voorwoord
Volgens de boeddhistische overlevering kwamen kort na het
heengaan van de Heer Boeddha 500 van zijn arhats en discipelen
in Råjagaha in vergadering bij een onder leiding van Kåßyapa
om zich de waarheden weer voor de geest te halen die ze van
hun geliefde leraar hadden ontvangen tijdens de 45 jaar van
Boeddha’s spirituele leiding. Ze hoop ten de meest treffende ele-
menten van zijn boodschap zo stevig in het geheugen vast te
leggen dat ze een blijvende aansporing tot moreel en spiritueel
gedrag zouden wor den, niet alleen voor henzelf en de broeders
in afgelegen delen van het land, maar evenzeer voor alle toe-
komstige discipelen die zouden proberen het voetspoor van de
Ontwaakte te volgen.

Toen de leraar niet langer in hun midden was, besef ten de
monniken hun verantwoordelijkheid de leringen en leefregels
van de Orde zo getrouw mogelijk door te ge ven. Omdat ze geen
geschreven teksten hadden om op te steunen, maakten ze, zoals
hun voorouders dat vroeger ook hadden gedaan, hun verhan -
delingen geschikt ‘om te worden gereciteerd’, dat wil zeggen,
basisthema’s wer den met variaties herhaald om de toehoorders
de denkbeelden in te prenten. Volgens de Singalezen werd het
Dhammapada in die tijd mondeling samengesteld op basis van
uitspraken die Gautama bij ongeveer 300 ver schillende gelegen-
heden had gedaan. In de cou pletten worden in versvorm de
vruchteloosheid van huichelarij, misplaatste trots, onoplettend-
heid en egoïstische verlangens gesteld tegen over waarheids-
liefde, bescheidenheid, oplettendheid en zelfverzaking. De
adviezen zijn eeuwenoud, maar nog altijd relevant, waarbij de
ascetische strekking op passende wijze wordt verzacht door
milde humor en uit het leven gegrepen vergelij kingen.



Vervolgens kwamen er verschillende vertalingen van het
Dhammapada in omloop in het Sanskriet en in het Chinees;
 bovendien is een aantal stanza’s bijna letterlijk in andere teksten
van de canon te vinden, wat bewijst hoe hoog de tekst in de oud-
heid stond aange schreven. Sinds de verzen voor het eerst wer -
den verzameld en gerangschikt, is het Dhammapada een van de
meest geliefde boeddhistische geschriften, en wordt het dage -
lijks gereciteerd door miljoenen volgelingen die de verzen zin-
gen in het Påli of in hun moedertaal.

Het was onvermijdelijk dat er verschillen zouden ontstaan,
zowel in de interpretatie van de leringen als in de toepassing
van de morele regels, met als resultaat dat er ongeveer een eeuw
na de Eerste Vergadering een tweede bijeenkomst werd ge -
houden om de zuiver heid van de leer te bekrachtigen. Bij
deze Tweede Vergade ring raakten de arhats verdeeld in twee
hoofdstromingen, namelijk de mahåså¥ghika of ‘grote gemeen-
schap’ en de theravåda of ‘leer van de Ouden’. Deze ontwik-
kelden zich geleidelijk tot het mahåyåna of de noordelijke
school van het boeddhisme, voornamelijk aangehangen in
India, Tibet, China, en later in Japan, en het hìnayåna of de zui-
delijke school, met als bolwerk Sri Lanka, Birma en de landen
van Zuidoost-Azië.

De omvang van de boeddhistische literatuur is groot en men
heeft veel belang gehecht aan het verschil in nadruk tussen het
mahåyåna en hìnayåna: het mahåyåna of ‘de grote weg of het
grote voertuig’ is de grote ‘veerboot’ of de meer volledige leer
van de Heer Boeddha, die alle wezens over de oceaan van ge-
boorten en dood naar de ‘andere oever’ brengt; het hìnayåna of
‘de onvolledige of gebrekkige weg of het onvolledige of gebrek-
kige voertuig’ is, zeggen de aanhangers van het mahåyåna min -
achtend, de ‘veerboot’ van mindere kwaliteit, omdat het minder
van de essentiële kern van wijsheid van de meester bevat. De
theravådins, de grootste tak van het zuidelijke boeddhisme, ver-
werpen deze naam en noe men zichzelf nooit aanhangers van het
hìnayåna, omdat volgens hen de Påli-canon de oudste verslagen
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bevat over het leven en de boodschap van Boeddha en dus dich-
ter bij de bron staat dan de latere en verder uit gewerkte leringen
van de mahåyånisten. In feite stel len de theravådins vol eer-
bied dat het Dhammapada het buddhavacana of ‘woord van
Boeddha’ be waart. Het ademt zonder twijfel de geest van de leer
van de meester, maar het is niet met zekerheid vast te stellen of
de Påli-teksten de oudste canon vertegenwoordigen, want in een
heel vroeg stadium schijnt er meer dan één verzameling ge-
schriften te zijn geweest waaruit zowel de Påli- als de Sanskriet-
canon kunnen zijn ontwikkeld.

Hoewel beide hun inspiratie aan dezelfde bron ont lenen,
zijn met de jaren de twee Scholen tamelijk ver uit elkaar ge-
groeid. Om het eenvoudig te zeggen, bijna te eenvoudig, het
essentiële verschil ligt hierin: het doel van de theravådin is de
leer en het voorbeeld van boeddha Gautama zo getrouw moge-
lijk over te dragen, en door standvastig de deugden in praktijk
te brengen op den duur een arhat te worden, iemand die ‘waar-
dig’ is het hoogste nirvåña of de gelukzaligheid van alwetend-
heid te berei ken; het doel van de mahåyånist is een bodhisattva
te worden, iemand van wie ‘de essentie bodhi of wijsheid is’,
en wanneer nirvåña wordt bereikt, dit op te geven ter wille van
de wereld en het ‘welzijn van goden en mensen’. In deze edele
daad van mededogen ligt de belofte beslo ten dat alle wezens in
potentie boeddha’s zijn, met dezelf de ingeboren mogelijkheden
tot verlichting.

Veelzeggend is dat hetzelfde proces van karakter training en
zuivering door alle toegewijden moet worden ondergaan,
zowel door hen die boeddha willen worden en nirvåña willen
binnengaan als door hen die nirvåña willen weigeren, zoals
Gautama Íåkyamuni dat deed evenals de boeddha’s vóór hem.
Men moet echter niet denken dat, omdat de theravådins niet
uitdrukkelijk het bodhisattva-ideaal formuleren, het hen aan
mededogen ontbreekt. De kracht van de Meedogende ligt in
feite besloten in elk woord en voorval dat is opgetekend in de
Påli-canon, de Tripi†aka of ‘Drie manden’, waarvan de tweede,
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namelijk het Sutta-Pi†aka, het Dhammapada omvat en de be-
roemde Jåtakamålå of ‘verhalen’ die vertellen over de vroegere
levens van de Boeddha.

Men hoeft maar weinig van deze uitgebreide litera tuur te
lezen om de diepte te voelen van de liefde die de Tathågata ver-
vulde. Hij komt niet over als een god of een verre godheid, maar
als een verbazingwekkend wijze en meedogende vriend, die
menselijke zwakheid begrijpt en toch de gave heeft om de min-
ste van ons aan te sporen om naar het hogere te streven. Alleen
al zijn aanwezigheid op aarde getuigde van het ‘ernstige besluit’,
dat hij ‘100.000 enorm lange cyclussen en vier onmetelijkheden
gele den’ had genomen om zich aan te sluiten bij de reeks bodhi -
sattva’s die op vaste tijden hun dhamma vervullen – het brengen
van licht en hoop aan een gekwelde mensheid. Als dit niet in
elk boeddhistisch land nog steeds een machtige invloed was,
dan zou de bevolking niet in dorpen en heilige bossen bijeen-
komen, zoals dat in Sri Lanka bij volle maan op de avonden
van hun heilige dagen gebeurt, speciaal in de maand vesak
(april/mei), om de monniken op nieuw de heilige verzen te horen
zingen over hoe prins Siddhårtha, uit liefde voor alle wezens,
overal, de bodhisattva Gautama werd.

De Engelse vertaling van het Dhammapada door dr. Hari-
schandra Kaviratna verscheen oorspronkelijk in afleveringen
in het (Amerikaanse) tijdschrift Sunrise van augustus 1970 tot
september 1971. Waar nodig heeft Kaviratna her zieningen aan -
gebracht, en er is een woordenlijst van filosofische termen in
het Påli met hun equivalent in het Sanskriet aan toegevoegd.

Dr. Kaviratna werd geboren in Sri Lanka en heeft grote ken-
nis van zowel het Singalees, het Påli als het Sanskriet en is vanaf
zijn jeugd een toegewijde onderzoeker van de esoterische ach -
tergronden van de Veda’s, Vedånta en de canonieke en niet-
 canonieke boeddhistische literatuur van zowel de noordelijke
als de zuidelijke school. We hopen oprecht dat de lezer voedsel
tot diep nadenken zal vinden in dit oude, gewijde geschrift dat
toe hoorders meer dan 20 eeuwen heeft geïnspireerd tot een echte
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bekering, een ‘ommekeer’ van de ziel van de beperkingen van
het persoonlijke naar het licht van binnen, het licht dat ons zelf
is, onze toevlucht en onze kracht.

Grace F. Knoche
Pasadena, Californië 
15 april 1980

Opmerking van de Nederlandse vertaler

In deze derde herziene druk is de Nederlandse vertaling nog
eens rechtstreeks getoetst aan de Påli-tekst.
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Inleiding
Balladen en folklore zijn de kostbaarste overblijfselen van een
roemrijke en vruchtbare cultuur die vele eeuwen voor de dage-
raad van onze huidige beschaving van onze aardbodem is ver-
dwenen. De meest verheven bespiege lingen van onze verste
voorouders zijn in eeuwenoude le genden in dichtvorm gegoten,
en al is hun cultuur in het prehistorische verleden verdwenen,
toch is de onuitwisbare afdruk ervan waarneembaar in de nog
bestaande litera tuur die het universele erfdeel van de mensheid
is. Het Dhammapada, de Bhagavad Gìtå en de ascetische ge-
dichten van de jains, bijvoorbeeld, zijn de voortzetting van de
ethiek en normen die werden verbreid door de filosofen uit een
tijdperk dat nog steeds in raadsels is ge huld. Vålmìki en Vyåsa
in Åryåvarta, Homerus en Pin darus in Griekenland, druïdenbard
en Mayapriester, Chinese wetgever en Egyptische hiërofant –
ze her haalden allemaal deze morele waarden in hun heldendich-
ten en filosofische stelsels.

Het is duidelijk dat zelfs in de vroegste dageraad van de pre-
historie de mens een universeel stelsel van tekens en symbolen
gebruikte om ideeën en indrukken over te dragen – een symbool
kan ongetwijfeld een filo sofisch begrip beter weergeven dan het
geschreven woord. Oude volkeren zoals de Indo-Europeanen,
zagen geletterdheid en scholing niet als van doorslaggevend
 belang, maar alleen als hulpmiddelen tot innerlijke verlichting
en religieus inzicht. En in feite hebben door de eeu wen heen
mystici in zowel het Oosten als het Westen verlichting en een-
wording met de allerhoogste werkelijkheid bereikt, niet door
schoolse studie, noch door scherpzinnige argumenta tie, maar
door zelfverloochening en intuïtief direct be grip. Zij die alleen
intellectueel van groot formaat zijn, dringen slechts zelden door



tot de diepste esoteri sche waarheden die besloten liggen in de
symboliek van de teksten van de geschriften. Met dit in gedach-
ten kunnen we beter de overtuiging van de brahmanen begrijpen
dat de heili ge kennis verkeerd zou worden voorgesteld als ze
werd opgeschre ven: de Veda’s moesten worden gehoord.

De schrijfkunst werd dan ook niet populair, omdat bij het
onderricht de nadruk lag op de ontwikkeling van het geheugen
en het vermogen daarin dingen vast te hou den. Als iemand die
een specifieke tak van wetenschap uiteenzette dit stelsel voor
de vergetelheid wilde behoeden, dan goot hij het in versvorm,
om te worden gezongen of op gezegd; alleen in zeldzame geval-
len werd het opge schreven. Paleografisch bewijsmateriaal wijst
er ook op dat de schrijfkunst in haar vroegste vormen hoofd -
zakelijk werd gebruikt om historische gebeurtenissen vast te leg -
gen; ze werd niet gebruikt om onderricht te geven in mystiek en
filosofie, exorcisme en religie, want zowel de druïdenbard als
de brahmaanse filosoof beschouwde dit als ontheiliging van de
esoterische wijsheid. In dat gouden tijdperk van intuïtie en ge-
heugencultuur probeerde een leraar nooit de heilige kennis door
middel van het geschreven woord door te geven. De onsterfe-
lijke hel dendichten van de dichter-filosofen, zoals de Ilias van
Homerus en het Råmåyaña van Vålmìki, werden geleerd door
beroepsbarden en minstrelen die ze voordroegen aan de hoven
van koningen en in parken van grote ste den, waar ze uit alle
windstreken veel publiek trokken. Ze zwierven van land tot
land, waarbij ze de traditionele balladen voordroegen met het
doel nieuwsgierigen over te halen tot enthousiaste navol ging. In
die tijd werd eruditie niet beoordeeld naar de literaire productie
van een geleerde, maar naar zijn ver mogen de toehoorders te
bezielen tot het zoeken naar wijs heid. Ook was het aan elk hof
over de hele wereld de gewoonte dat de geschiedenis van de
 dynastie door een koninklijke beroepsminstreel werd bezongen,
vanaf het begin tot aan de tijd van de op dat moment levende
koning. In het precolumbiaanse Amerika, bijvoorbeeld, waren
er in de pa leizen van de Inca’s en Azteken voordrachtskunste-
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naars aangesteld die de afstamming van de zonnekoningen van -
af de vroegste tijden uit het hoofd hadden geleerd.

Op deze manier werd de eerbiedwaardige wijsheid van
zowel de Veda’s als de niet-vedische literatuur van India vele
duizenden jaren lang veilig van generatie op generatie door -
gegeven via het gesproken woord, met vol ledig behoud van hun
zuiverheid, tot ze in latere jaren werden opgeschreven en in
boekvorm gedrukt. Zelfs nu nog kan men, als men door India,
Sri Lanka of Birma reist, talrijke mensen tegenkomen die
 dagenlang de grote heili ge geschriften, grammatica, astrologie,
geneeskunde en andere takken van deze zeer oude kennis kun-
nen dicteren. Een deel van deze oude traditionele kennis wordt
nog steeds mondeling overgedragen en is nooit opgeschreven.
In Sri Lanka en Birma is het gebruikelijk dat elke boeddhis -
tische neofiet de Påli-grammatica en -terminolo gie, en het
Dhammapada uit het hoofd leert. De meeste van deze werken
zijn verhandelingen in metrische vorm, waardoor ze natuurlijk
gemakke lijker uit het hoofd kunnen worden geleerd. In deze
landen zal men zelden een boeddhistische monnik vinden die
het Dhammapada niet letter lijk kan opzeggen. Het is algemeen
bekend dat zelfs de natuurfilosofen van Milete en Athene hun
 bespiegelingen in dichtvorm gegoten. Het Dhammapada werd
in de Ontvangstzaal in de tuin van Jeta in Íråvasti in versvorm
gegoten, zodat de volgelingen van Boeddha ze uit het hoofd
konden leren. De meeste mensen denken dat deze verhandelin-
gen na het heengaan van de grote meester in versvorm werden
gegoten, maar mijn eigen onderzoek brengt me ertoe dit te
 betwijfelen.

Hoewel in een bepaald stadium van de menselijke bescha-
ving het uit het hoofd leren en de mondelinge overdracht als
middel om kennis te behouden door de filosofen in het Oosten
en het Westen hoog werd aangeslagen, mogen we de om vang
van de eraan verbonden nadelen niet onderschat ten. Natuur -
rampen, epidemieën, oorlogen of andere grootschalige rampen,
zouden de opeenvolging van priesters teniet kunnen doen, en
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daarmee zou aan de verzamelde wijs heid van ontelbare eeuwen
een abrupt einde komen. Dit is precies de oorzaak van het ver-
dwijnen van de meeste gesproken talen uit het verre verleden,
vóór de opkomst van het Sanskriet, het Soemerisch, Hamitisch
en Semitisch, die volgens onze tegenwoordige filologen met
recht aanspraak kunnen maken op een hoge ouderdom. Hoeveel
talen met hun literaire schatten van onze planeet zijn verdwenen
is een nog onopgelost vraagstuk. Streektalen die we nu alleen
nog maar van naam ken nen, hebben ons niet méér nagelaten dan
hun invloed op de grammaticale structuren en woordenschat van
onze moderne talen.

De eeuwenoude methode van mondelin ge instructie had
 wezenlijke esoterische waarde, en daarom lieten de oude filo-
sofen het geschreven woord verwaarlozen; en de belangstelling
daarvoor kwam pas weer op na de 6de eeuw v.Chr., bij het aan-
breken van een nieuwe periode in het denken in India. Overal
in de boeddhistische canon vinden we passa ges die uitgaan van
het bestaan van die heel oude reli gieuze traditie, bekend als de
Veda’s; Boeddha, de grote bedelmonnik, had zich deze kennis
(van de Veda’s) eigen gemaakt on der leiding van de bekende
wijze Vißvamitra, ‘vriend van alle wezens’. Toch is de oorsprong
van deze literatuur verdwenen in de nevelen van de tijd. Hoewel
het filosofische stelsel ervan in een aantal grondstel lingen enorm
verschilt van het brahmanisme, beseft ie dere kritische onder-
zoeker dat het boeddhisme veel lerin gen bevat uit de vroegste
Upanishads. Om de spirituele leringen van de Boeddha beter te
kunnen begrijpen, is het noodzakelijk aandacht te besteden aan
de gedachtewereld waarin ze tot ontwikkeling kwa men, daar
waar vedische en niet-vedische stromingen samenkwamen.

De heilige overlevering van de Veda’s was al vele duizenden
jaren geleden het bezit van de årya’s.* En de mystieke religie-
filosofie ervan kwam niet alleen nauw overeen met die van hun
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verwanten in Perzië (waar het de vorm aannam van de Avesta),
maar lijkt ook op de Eleusinische en orfische overleveringen
van de westelijke årya’s die naar Griekenland, Midden- en
Noord-Europa en Ierland migreerden, en er hun beschavingen
stichtten. Men moet echter bedenken dat het begin van het ver-
val van de religie van de årya’s al voelbaar was geworden nog
vóór die grote familie uiteenging.

Orthodoxe hindoes denken dat de Veda’s zelfs vóór de schep-
ping van de wereld hebben bestaan, en evenals brahman eeuwig
bestaan. Daarom zijn de meeste hymnen van de Rig-Veda niet
zomaar oden aan de schoonheid van de natuur, maar overpein-
zingen over een transcendente werkelijkheid achter de zichtbare
natuurverschijnselen. Men zegt dat de rishi’s, wanneer ze in een
spirituele trance verkeerden, in direct contact kwamen met de
hemelse wezens die ze bezongen en die ze als uitdrukkingen
van de kosmische intelligentie zagen, manifestaties van het im-
manente goddelijke beginsel. Zo stelden ze zich de natuur voor
als een levend organisme, geleid door bewuste, intelligente we-
zens. Om deze goddelijke wezens aan te duiden hebben de dich-
ters een speciale term bedacht, deva, waarvoor in moderne
Europese talen geen gelijkwaardig woord bestaat. Letterlijk
 betekent het de ‘stralende’ of de ‘gever’. Regen is daarom een
deva, omdat hij voeding geeft aan alle leven op aarde. Zon,
maan en sterren zijn deva’s, omdat ze licht verspreiden door het
hele zonnestelsel en het universum. De Ganges, Indus en Saras-
vatì zijn vergoddelijkte rivieren, omdat ze het akkerland van
Åryåvarta bevloeien. Daar komt nog bij dat veel goden uit het
pluralistische pantheon eens grote helden, krijgers, of filan -
tropen waren, die later wegens hun moed of liefdadigheid als
deva’s werden vereerd.

De religie van de Veda’s is naturalisme noch antropomor-
fisme, polytheïsme noch monotheïsme, maar een unieke mys-
tiek, een synthese van de aan de oude årya’s bekende religieuze
stromingen. Maar toen esoterie werd verdrongen door exoterie,
symboliek door ritu eel, idealisme door priesterheerschappij, ver-
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schrompelde deze spirituele visie uit de begintijd tot een poly-
theïstisch offergeloof, en werd het culturele leven van de årya’s
volledig door een priesterkaste overheerst. De brahmaanse pries-
ters stelden alles in het werk om het monopolie te behouden op
de religieuze hymnen van de Veda’s en de balladen die de årya’s
zongen om de lof te verkondigen van de vergoddelijkte natuur-
krachten, en zich op die manier zoveel mogelijk macht toe te
 eigenen. Dr. T.W. Rhys Davids schrijft in Buddhist India:

We kunnen er daarom niet ver naast zitten als we aanne men
dat zij [de brahmanen] niet alleen onverschillig stonden tegen-
over het gebruik van het schrift als middel om de voor hen zo
lucratieve boeken over te dragen, maar zelfs sterk gekant
waren tegen een werkwijze die hun exclusieve privileges zo
in gevaar bracht. En we hoeven ons niet te verbazen als we
merken dat de oudste op bast of palmbladeren geschreven
 manuscripten die in India bekend zijn, boeddhistisch zijn; dat
de eerste op steen en metaal geschreven oorkonden boeddhis-
tisch zijn; dat de boeddhisten het eerst van het schrift gebruik-
maakten om hun canonieke boeken vast te leggen . . .

– blz. 119

En zo werd met de komst van de Boeddha opnieuw een impuls
gegeven aan de schrijfkunst, die weer herrees uit de droevige
vergetelheid waarin ze door toedoen van de brahmaanse pries-
terklasse zo lang was geraakt.

Voor de stamboom van prins Siddhårtha Gautama Íåkya-
muni, de tot volle bloei ontloken lotus van de zonnedynastie,
leeuw van de Íåkya-stam, prins en rechtma tige troonopvolger
van de stadstaat Kapilavastu, moeten we voornamelijk afgaan op
het literaire materiaal dat in de onsterfelijke Sanskrietdichtwer-
ken van Aßvaghosha en Kshemendra ligt besloten. De meest pro-
ductieve jaren van Aßva ghosha vielen in de 2de eeuw n.Chr. aan
het hof van de Kushana-koning Kanishka in Noord-India, en hij
stel de de via mondelinge tradities overgeleverde boeddhisti sche
kronieken te boek. Kshemendra, een vooraanstaande 11de
eeuwse boeddhistische dichter uit Kashmir, schreef een poëtische
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chronologie van de geschiedenis van de dy nastie van de Íåkya-
stam in zijn Avadåna Kalpalatå, een episch werk dat in 1272
n.Chr. in het Tibetaans werd ver taald door Sovi-rton  Lochava,
onder supervisie van Phags-pa, de spiritueel leraar van de Kublai
Khan. De oorspronkelijke Sanskriettekst is eeuwenlang vermist
geweest, maar werd in 1882 door de boeddhistische ge leerde Sri
S.C. Das teruggevonden in de Tibetaanse drukkerij in Potala. De
Íåkya-utpatti (‘Geboorte van de Íåkya-stam’) van Kshemendra,
en ook de Påli-commen taren en de Tibetaanse  legenden, geven
een volledig ver slag van het ontstaan van de Íåkya-stam.

Ongeveer 50 kilometer ten zuiden van de heu vels aan de voet
van de Himålaya strekt zich een hon derden kilometers lange,
golvende vlakte uit langs de grens met Nepal, groen en schil-
derachtig, rijk aan land schappelijk schoon en bossen met stille
open plekken en glinsterend voortstromende beken. Volgens de
boeddhistische overlevering leefde een bodhisattva, Kapila
 Gautama Muni, ongeveer drie eeuwen voor de komst van Gau-
tama Boeddha, in dit ideale gebied om zich in terug te trekken.

Ergens tussen 950 en 900 v.Chr. regeerde er een machtig
 koning, Virudhaka genaamd, heer over een grote federatie van
vazalstaten en afstammeling van de Ikshvåku-dynastie. Tijdens
een uitstapje zag hij een heel charmante jonge prinses, en hij
kon de neiging niet weerstaan haar een huwelijksaanzoek te
doen, dat de prin ses aanvaardde, maar op voorwaarde dat de
 koning in plaats van haar oudste haar jongste zoon zou aan -
wijzen als erfgenaam van de troon van Koßala. Na verloop van
tijd herinnerde de koningin haar heer aan de belofte die hij had
 gedaan. De koning was van streek door de eis om te breken met
het vedische gebruik, maar de vier oudste zonen besloten vrij-
willig om in ballingschap te gaan. Ze laadden hun strijdwagens
in en reden in de richting van de Himå laya, waarvan de be-
sneeuwde toppen aan de verre horizon glinsterden. Na enige
dagen bereikten ze het klooster van de bekende wijze filosoof
Kapila Gautama.

De prinsen waren welkom en legden, na door de wijze te
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zijn onderricht, de basis voor een bloeiende hoofdstad, die be-
kend werd als Kapilavastu. Na eeuwenlang voorspoedig bestuur
ging de heerschappij over het Íåkya-rijk over naar koning
 Sinhahanu. Tijdens zijn regering werd Kapila vastu een centrum
van internationale handel, weten schap en spirituele bescha-
ving.* Koning Sinhahanu had vier zonen en vier dochters. De
oudste zoon was prins Íuddhodana. Hij werd bekend als Koning
van de Wet, want hij regeerde volgens de door Manu voorge-
schreven regels voor rechtvaardige koningen en was bij al zijn
onderdanen geliefd.

Koning Íuddhodana trouwde met zijn nicht Måyå en, na
haar dood, met een andere nicht, Mahå-Prajåpatì. Koningin
Måyå was de verpersoonlijking van schoonheid en zuiverheid,
mededogen, kosmische liefde en intelligen tie. In esoterische
scholen werd ze beschouwd als de beli chaming van een godde-
lijk visioen: koningin Måyå bezat alle deugden om de moeder
van de universele Heer van Mededogen te worden, en toch was
na verschillende hu welijksjaren het koninklijk paar nog niet ge-
zegend met een kind. Het aan iedere boeddhist in het Sanskriet,
Påli, of zijn moedertaal bekende verslag van de aankondiging
van de Íåkya-prins die Boeddha zou worden, is op bekoorlijke
wijze in het Engels weergegeven door Sir Edwin Arnold, een
van de grote 19de eeuwse dichters, die een groot deel van zijn
leven in India heeft doorge bracht. Van blijvende schoonheid is
zijn Het Licht van Azië, waarin wordt verteld:

Dat koningin Måyå, de echtgenote van koning Íuddhodana,
Terwijl ze naast haar Heer sliep, die nacht
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Een vreemde droom had; ze droomde dat een
Schitterende ster – parelroze van kleur,
Waaruit zes stralen schoten en die een
Olifant met zes tanden, wit als de melk van Kåmaduhå,
Als symbool heeft – vanuit de hemel door de
Ruimte schoot; bij haar naarbinnen straalde en haar schoot
Aan de rechterkant binnentrad.
Toen ze wakker werd, was haar hart, meer nog dan bij een
Moeder van een sterveling, van geluk vervuld,
En over half de aarde ging een lieflijk licht
Aan de dageraad vooraf. De sterke heuvels beefden;
Golven bedaarden en alle bloemen die bij daglicht
Bloeien, ontloken alsof het volop dag was;
De vreugde van de koningin drong door
Tot in de diepste hellen, zoals het warme zonlicht
Duistere hoeken van het bos van levend goud vervult,
En tot in alle diepten drong een teder gefluister door
Dat zei: ‘Jullie, doden die tot leven zullen komen, levenden
Die sterven, sta op, heb hoop en luister!
De Boeddha is gekomen!’
Daarop verspreidde zich over vele hellen een diepe vrede;
Het hart van de wereld klopte luid, de wind blies
Over land en zee met ongekende frisheid.
En toen bij het aanbreken van de dag dit alles werd verteld,
Zeiden de grijze droomverklaarders: ‘Deze droom is goed!
De Kreeft staat in conjunctie met de zon;
De koningin zal een zoon baren, 
Een heilig kind met wonderbare wijsheid, 
Die alle vlees tot zegen zal zijn, de mensen van 
Onwetendheid zal verlossen,
Of over de hele wereld zal regeren, als hij dit wenst.’

Zo zag de heilige Boeddha het levenslicht.

Volgens eeuwenoud gebruik moest de eerste beval ling van
een jonge moeder plaatsvinden in het huis van haar ouders,
zodat koningin Måyå, toen ze voelde dat de gezegende dag
nabij was, haar verlangen te kennen gaf naar het huis van haar
kinder jaren te gaan voor de grote gebeurtenis waar de hele
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 wereld naar uitzag. De Heer van Kapilavastu liet de weg tus-
sen de beide Íåkya-steden schoonvegen en versieren met
 slingers en kransen. Het was de bloemenmaand; de dag was
Vaißåkha (Vesak), volle maan, in het jaar 623 v.Chr.* Tussen
de twee steden lag het beroemde paradijs Lumbinì, en toen de
stoet hier de reis onderbrak, zag het heilige kind het dag licht,
te midden van bloeiende bomen en zingende vogels, terwijl
melodieën van een hemelse muziek de lucht vervulden en
zachte briesjes, verrijkt met een hemelse geur, door het hele
Íakya-rijk streken.

De boeddhistische overlevering vermeldt dat zodra prins
Siddhårtha was geboren, koning Íuddhodana de bekwaamste
geleerden en astrologen op het paleis in Kapilavastu ontbood,
om de horoscoop van de pasgebo rene te trekken. Na de planeet-
standen te hebben onder zocht kondigden zeven van de acht
 astrologen aan dat de prins óf de wereldheerser van de huidige
cyclus zou worden, óf zich uit de wereld zou terugtrekken en
een Boeddha worden. Alleen Kaunda∫∫a, het jongste lid van de
Astrologische Raad, voorspelde dat Siddhårtha in feite afstand
zou doen van de Íåkya-troon en een alwe tende Boeddha zou
worden om de lijdende mensheid te redden. Toen de prins later
de troon verzaakte, gaf Kaunda∫∫a ook het ‘leven van gezins-
hoofd’ op en sloot zich aan bij de kleine groep die contempleer-
den in het bos. Bij deze gemeenschap van vijf asceten bracht
Gautama-Siddhårtha zes jaar door met de beoefening van een
zo strenge ascese dat hij, de dood nabij, inzag dat verlichting
niet op deze manier kon worden ver kregen. Hij koos toen voor
het stelsel van gematigdheid dat later bekend zou worden als de
Weg van het Midden. Na de verlichting van Gautama onder de
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bodhi-boom, werden deze vijf monniken zijn eerste discipelen.
Nog iemand die het lot van het kind goed had voorzien, was

de eerbiedwaardige wijze Asita (of Kåla Devala), die spiritueel
leidsman en mentor was van koning Íuddho dana en daarvoor
van diens vader. Toen hij hoorde van de geboorte van Siddhår-
tha, haastte de wijze zich naar het paleis, en toen hij de karak-
teristieke tekens op het kind zag, huilde de oude Asita – niet om
de prins, maar om zichzelf, omdat zijn hoge leeftijd hem zou
verhinde ren het kind zich te zien ontwikkelen tot een Boeddha.

Omdat koning Íuddhodana vast geloofde in de voor spelling
dat zijn zoon wereldheerser zou worden, liet hij hem door
 Vißvamitra onderwijzen in het uitvoeri ge studieprogramma dat
zo’n prins waardig was, waarin de Veda’s en alle toen gangbare
mystieke stelsels waren op genomen. Opmerkelijk is dat de
 jongeman zowel beeldschrift werd geleerd als de gebarentaal
van grotbewoners en zeevaarders. In feite kunnen we uit de
 levendige be schrijvingen in oude boeddhisti sche werken in het
San skriet en Tibetaans, en zelfs uit de literatuur van rivalise-
rende tradities, zoals van de jains en van de Vedånta, gerust
 afleiden dat de Boeddha alle in die tijd in India bekende weten -
schappen, kunsten en talen beheerste.

Er is een interessante parallel tussen koning Íuddhodana van
Kapilavastu, die de wijze Vißvamitra aanstelt als leraar van prins
Siddhårtha, en koning Philippus van Macedonië die de grote
 filosoof Aristoteles als leermeester van prins Alexander kiest.
In beide årya-prinsen was de eeuwenoude droom om een on-
overwinnelijke broederschap van volkeren te stichten, diep -
geworteld in de ziel van hun volk; maar terwijl Alexander het
groot ste deel van zijn korte leven aan militaire expedities be-
steedde, in een poging de grenzen van zijn rijk te verleggen, zei
prins Siddhårtha een aards rijk vaarwel, om een onver gankelijk,
eeuwig koninkrijk van de geest te stichten.

De 7de en 6de eeuw v.Chr. lieten een nieuw tijdperk zien in
de geschiedenis van de religieuze ontwik keling van Noord-
India. In het intellectuele leven van de mensheid moesten twee
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tegengestelde psychologische trends onder ogen worden ge-
zien. De oplossing lag in de komst van een mens waarvan een
magnetische kracht uitging, en die met succes een synthese zou
kunnen op bouwen uit het realisme van de natuurfilosofen en
het idealisme van de oude Veda’s, die het beste uit het oude zou
kunnen combineren met de sterke en opbouwende ele menten
uit het nieuwe. Deze geweldige door Gautama Íåkyamuni op
zich genomen taak werd met goed gevolg volbracht door het
‘wiel van de heilige wet’ in bewe ging te zetten – die eeuwige
wet die altijd geldt, in het verleden, nu en in de eeuwigheden
van de toekomst. Deze wet wordt voor het nageslacht bewaard
in het Dhammapada, een prachtige ethische verhandeling in 26
canto’s, die voor miljoenen boeddhisten is wat de Bhagavad
Gîtå is voor de hindoes. Hoewel niet bekend is wanneer het
voor het eerst op schrift werd ge steld, lijkt de inhoud ervan
rechtstreeks te zijn gebaseerd op het door Boeddha Gautama
gegeven spirituele onder richt. Uitgebreid onderzoek bevestigt
dat deze leringen de uitdrukking zijn van een universele wijs-
heid, een heront dekking van de eeuwige buddha dharma, die
met recht de sanåtana dharma of ‘eeuwige wijsheid’ kan wor-
den genoemd.

Dhammapada – het pad van dhamma (Sanskriet dharma, een
woord dat de essentie omvat van de denkbeelden die besloten
liggen in de woorden waarheid, deugd en wet) – werd drie
weken na het heengaan van de meester samen gesteld op de Eer-
ste Vergadering van Boeddhistische Ouden. Het is daarom de
oudste bloemlezing over het boeddhisme die er is. Het werk be-
staat uit een systema tische verzameling stanza’s, kort en bondig,
maar smaakvol, waarin de kwintessens van boeddhistische wijs-
heid wordt gegeven. Deze stanza’s waren gedistilleerd uit ver-
schillende redevoeringen die de Boeddha had gehouden voor
koningen en koninginnen, staatslieden en kooplieden, herders
en boeren, diepbedroefde moeders, wanhopige minnaars, mon-
niken, pau pers, heiligen en misdadigers. Het eerste vers van het
Dhammapada is een directe aanval op het dialectisch materi -
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alisme dat de overhand had in de tijd van de Boeddha. Het
 denken is geen bijproduct van fysieke elementen; volgens de
Boeddha gaat het denken aan alles wat bestaat vooraf. De ver-
nietiging van het fysieke lichaam betekent evenmin het einde
van het menselijk bestaan. De uiterlijke kosmos is een door
het denken geschapen, geïnte greerde, kosmische ordening van
 oorzaak en gevolg.

De meester waarschuwde zijn voornaamste arhats om zijn
volgelingen niet te dwingen Ardha-Mågadhì te leren om zijn
leer te begrijpen. Dus toen het boeddhisme zich over de grenzen
van Åryåvarta verbreidde, zoals al snel gebeurde, begonnen de
zendelingen de dharma in talrijke dialecten en landstalen te ver-
talen. We weten bijvoorbeeld dat Dharmapada¿, een verhan-
deling in Oud-Prakrit, in de 4de eeuw v.Chr. werd sa mengesteld,
en dat ongeveer een eeuw later Aßoka, de eerste boeddhistische
koning, zijn zoon, arhat Mahinda, naar Sri Lanka zond waar hij
en zijn discipelen de eerste Singalese vertaling maakten van dit
ethische handboek, getiteld Dhampiyå. Jammer genoeg raakte
deze vroegste weergave van het Dhammapada in het Singalees-
Prakrit in vergetelheid kort nadat voorname boeddhistische
geestelijken het, samen met de andere werken van de Tripi†aka,
in 88-76 v.Chr in het Påli terugvertaalden.

We kunnen hierbij opmerken dat Påli, net als de mees te
 Europese talen, geen eigen alfabet heeft; in Sri Lanka werd het
in het Singalese schrift geschreven, terwijl de Birmese boed-
dhisten hun eigen lettertekens gebruik ten om de Påli-tekst op
te schrijven. De door de Boeddha gebruikte taal, het Ardha-
 Mågadhì dialect, lijkt erg veel op de schrijftaal van de jains. Påli
draagt het stempel van dit dialect. Omdat in een levende taal de
betekenis van termen veranderin gen ondergaan die gelijke tred
houden met de veranderingen in het gedachteleven van het
volk, hebben de theravåda-geleerden geprobeerd de buddha
dhamma uit het Singalees terug te vertalen in het Påli, dat het
Singalese taalgebruik ongewijzigd be waart met heel weinig
 invloed van het Sanskriet. De meeste Indiase versies, in hetzij
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gedrukte of ge schreven vorm, zijn in geen enkele museum -
bibliotheek op de wereld meer te vinden. Er werden in het begin
van de 19de eeuw in het noord westen van India slechts enkele
Prakrit-manuscripten op berkenbast gevonden.

Een uit het Sanskriet vertaalde Chinese Dhammapada ging
niet verloren. Het was het eerste boek dat, samen met de rest
van de Tripi†aka, ooit op een drukpers werd vermenigvuldigd
en in 972 n.Chr. met houtblokken werd vervaardigd. Maar het
voor India verloren gegane Påli Dhammapada werd pas na zo’n
22 eeuwen in 1885 door mijn oom van vaders kant, de eerbied-
waardige B. Sri Dharmapala Nayaka Thero van Batapola –
onder leiding van de eerbiedwaardige C.A. Sìlakkandha Nayaka
Thero van Dodanduwa, Sri Lanka – opnieuw in dat land in cir-
culatie gebracht in een uitgave in Devanågarì lettertekens.

Dertig jaar eerder, in 1855, had Victor Fausbøll, een jonge
Deense wetenschapper, de eerste Europese uitgave van het
Dhammapada gepubliceerd in een Latijnse vertaling, samen met
de Påli-tekst en een selectie uit niet-westerse commentaren.
Hierop volgden vertalingen in het Duits, Engels en Frans, wat
het geschrift toegankelij ker maakte voor westerse studenten.
Later verschafte de driedelige vertaling door E.W. Burlingame
van het omvangrijke, door de beroemde Indiase geleerde
Buddhaghosha in de eerste helft van de 5de eeuw n.Chr. ge-
schreven com mentaar op het Dhammapada, aan de lezer van
onze tijd een schat aan legendarische en historische details over
verschillende voorvallen en omstandigheden die tot het uitspre-
ken van deze verzen hebben geleid. Wanneer de Boeddha echter
in deze tijd in de wereld kwam, zou hij waarschijnlijk een aantal
van deze verhalen rond zijn ethische leringen niet onder -
schrijven. Hij heeft bijvoorbeeld het bestaan van de geest in zijn
anåtman (Påli anatta) leer niet volledig ontkend, maar ge bruikte
ontkennende termen om de gesteldheid van de geest te karakte-
riseren en te verhelderen.

De boeken over het Dhammapada die ik bezit zijn hoofd -
zakelijk in het Devanågarì en Singalese schrift, en de Påli-tekst
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ervan is heel weinig aan verstorende invloeden on derhevig ge-
weest, al vertonen de commen taren en vertalingen grote ver-
schillen. Sommige commentatoren komen met merkwaardige
en gekunstelde weergaven, die niet overeenstemmen met de in
de tijd van de Boeddha in India heersende stromingen in het
boeddhistische en vedische denken. De meeste Europese en
 Indiase vertalers hebben hun weer gave gebaseerd op deze
 gekunstelde commentaren, zon der diepgaand inzicht in de filo-
sofische stromingen van die vroege periode.

Voor dit boekje heb ik met zorg de beste Europese vertalin-
gen van het Dhammapada vergeleken met versies in het San -
skriet, Birmees en Chinees. Er is in het bijzonder zorg gedragen
voor een getrouwe woord-voor- woord weergave die helder is,
vrij van vooroordeel en, voor zover mogelijk, in overeenstem-
ming met de wijs heid en de oorspronkelijke gratie van de origi-
nele Påli-teksten.

– dr. Harischandra Kaviratna
27 februari 1980
Oriental Institute
Batapola, Sri Lanka
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(op de volgende bladzijden)
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van de Påli-tekst van het Dhammapada in Singalese letter -
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Het bovenste dekblad bevat in het groen een afbeelding van
de bodhi-boom, waaronder de bedelmonnik Gautama de hoog-
ste verlichting zou hebben bereikt, en afbeeldingen van acht
 amberkleurige stoepa’s tegen een rode achtergrond. Het onder-
ste dekblad laat een relikwieënkastje zien en twee stoe pa’s naast
de Sri Pada berg met de voetafdruk van de Boeddha, en brengt
tevens het grote overgaan van de Boeddha naar parinirvåña in
beeld.

Foto: Met toestemming van K.D. Paranavitana,
assistent archivaris, Department of National Archives,

Colombo, Sri Lanka









Dhammapada
Wijsheid van de Boeddha



Dhammapada¿

namo tassa bhagavato arahato sammåsambuddhassa



Het pad van de waarheid

Gegroet zij de Gezegende, de Verhevene, de Volmaakt Verlichte!



Yamakavaggo pathamo

1
manopubba¥gamå dhammå manose††hå manomayå
manaså ce padu††hena bhåsati vå karoti vå 
tato na¿ dukkhamanveti cakka¿’va vahato pada¿

2
manopubba¥gamå dhammå manose††hå manomayå 
manaså ce pasannena bhåsati vå karoti vå
tato na¿ sukhamanveti chåyå’va anapåyinì

3
akkocchi ma¿ avadhi ma¿ ajini ma¿ ahåsi me
ye ta¿ upanayhanti vera¿ tesa¿ na sammati

4
akkocchi ma¿ avadhi ma¿ ajini ma¿ ahåsi me 
ye ta¿ na upanayhanti vera¿ tesûpasammati

5
na hi verena veråni sammantîdha kudåcana¿ 
averena ca sammanti esa dhammo sanantano



Canto 1 – De tweelingverzen

1
Alle verschijningsvormen van het bestaande worden vooraf -
gegaan door het denken, hebben het denken als hoogste leider,
en zijn uit het denken gevormd. Lijden volgt hem die met on-
zuivere gedachten spreekt of handelt, zoals het wiel de voet
volgt van het dier dat (de wagen) trekt.

2
Alle verschijningsvormen van het bestaande worden vooraf -
gegaan door het denken, hebben het denken als hoogste leider,
en zijn uit het denken gevormd. Geluk volgt hem die met zui-
vere ge dachten spreekt of handelt, zoals zijn schaduw die hem
nooit verlaat.

3
De haat van hen die vijandige gevoelens koesteren als ‘Hij heeft
me uitgescholden, me aangevallen, me verslagen en me be-
roofd’, komt nooit tot bedaren.

4
De haat van hen die geen vijandige gevoelens koesteren als ‘Hij
heeft me uitgescholden, me aangevallen, me verslagen en me
beroofd’, wordt gemakkelijk tot bedaren gebracht.

5
Haat komt nooit tot bedaren door haat; door vriendelijkheid
komt haat altijd tot bedaren – en dit is een eeuwige wet.



6
pare ca na vijånanti mayamettha yamåmase 
ye ca tattha vijånanti tato sammanti medhagå

7
subhånupassi¿ viharanta¿ indriyesu asa¿vuta¿ 
bhojanamhi amatta∫∫u¿ kusìta¿ hìnavìriya¿ 
ta¿ ve pasahati måro våto rukkha¿’va dubbala¿

8
asubhånupassi¿ viharanta¿ indriyesu susa¿vuta¿ 
bhojanamhi ca matta∫∫u¿ saddha¿ åraddhavìriya¿ 
ta¿ ve nappasahati måro våto sela¿’va pabbata¿

9
anikkasåvo kåsåva¿ yo vattha¿ paridahessati 
apeto damasaccena na so kåsåvamarahati

10
yo ca vantakasåv’assa sìlesu susamåhito 
upeto damasaccena sa ve kåsåvamarahati

11
asåre såramatino såre cå’såradassino 
te såra¿ nâdhigacchanti micchåsa¥kappagocarå
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6
De meeste mensen realiseren zich nooit dat wij allemaal hier op
een dag zullen sterven. Maar zij die deze waarheid wel beseffen,
leggen hun ruzies bij in vrede.

7
Iemand die in zijn leven steeds op zoek is naar plezier, die zijn
zintuigen niet beteugelt, die onmatig eet, traag van geest en lus-
teloos is, over hem zegeviert Måra (de Boze) zoals de moesson-
wind over een slecht gewortelde boom.

8
Iemand die in zijn leven niet steeds op zoek is naar plezier, die
zijn zintuigen volledig onder controle heeft, die matig eet, die
toegewijd en energiek is, op hem heeft Måra even weinig vat
als de wind op een berg.

9
Hij die de gele monnikspij aantrekt zonder zich innerlijk te heb-
ben gezuiverd, die het ontbreekt aan zelfbeheersing en waar-
heidsliefde, is werkelijk ongeschikt voor de gele monnikspij.

10
Hij die zich innerlijk heeft gezuiverd, die stevig is verankerd in
morele deugden, die zelfbeheersing en waar heidsliefde bezit, is
werkelijk geschikt voor de gele monnikspij. 

11
Zij die het niet-werkelijke aanzien voor het werkelijke en het
werkelijke voor het niet-werkelijke en zo het slachtoffer worden
van onjuiste denkbeelden, bereiken nooit de essentie van de
 werkelijkheid.

1 – De tweelingverzen 7



12
såra∫ ca sårato ∫atvå asåra∫ ca asårato
te såra¿ adhigacchanti sammåsa¥kappagocarå

13
yathå agåra¿ ducchanna¿ vu††hi samativijjhati
eva¿ abhåvita¿ citta¿ rågo samativijjhati

14
yathå agåra¿ succhanna¿ vu††hi na samativijjhati 
eva¿ subhåvita¿ citta¿ rågo na samativijjhati

15
idha socati pecca socati påpakårì ubhayattha socati 
so socati so viha∫∫ati disvå kammakili††hamattano

16
idha modati pecca modati katapu∫∫o ubhayattha modati 
so modati so pamodati disvå kammavisuddhimattano

17
idha tappati pecca tappati påpakårì ubhayattha tappati 
påpa¿ me kata¿ ti tappati bhiyyo tappati duggati¿ gato

18
idha nandati pecca nandati katapu∫∫o ubhayattha nandati 
pu∫∫a¿ me kata¿ ti nandati bhiyyo nandati suggati¿ gato
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12
Zij die zich bewust zijn geworden van het werkelijke als het
werkelijke, en van het niet-werkelijke als het niet-werkelijke,
bereiken door juiste denkbeelden te huldigen de essentie van de
werkelijkheid.

13
Zoals de moessonregen doordringt in een huis met een slecht
dak, zo dringt hartstocht het ongedisciplineerde den ken binnen.

14
Zoals de moessonregen niet doordringt in een huis met een goed
dak, zo dringt hartstocht het goed gediscipli neerde denken niet
binnen.

15
Wie slechte daden verricht, klaagt hier, klaagt na de dood, en
hij klaagt in beide werelden. De boosdoener treurt en wordt
 gekweld wanneer hij inziet hoezeer hij is besmeurd door zijn
zondige daden.

16
Wie goede daden verricht, verheugt zich hier en ver heugt zich
na de dood; zo verheugt hij zich in beide plaatsen. Hij verheugt
zich zeer wanneer hij zijn zuivere daden ziet.

17
Hij heeft hier berouw, heeft na de dood berouw – wie slechte
daden verricht heeft in beide werelden berouw. ‘Ik heb het
kwade gedaan’, denkt hij en heeft berouw. Omdat hij het pad
van het kwaad heeft genomen heeft hij nog meer berouw.

18
Hij kent hier vreugde, hij kent na de dood vreugde – wie goede
daden verricht kent in beide werelden vreugde. ‘Ik heb het goede
gedaan’, denkt hij en is verheugd. Omdat hij het hemelse pad
heeft gekozen is hij nog meer verheugd.
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19
bahumpi ce sahita¿ bhåsamåno
na takkaro hoti naro pamatto 
gopo’va gåvo gañaya¿ paresa¿
na bhågavå såma∫∫assa hoti

20
appampi ce sahita¿ bhåsamåno 
dhammassa hoti anudhammacårì 
råga∫ ca dosa∫ ca pahåya moha¿ 
sammappajåno suvimuttacitto 
anupådiyåno idha vå hura¿ vå 
sa bhågavå såma∫∫assa hoti
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19
Een nalatig mens die de (boeddhistische) canon veel citeert,
maar niet daarnaar handelt, is als een herder die het vee van
 anderen telt. Hij deelt niet in de vruchten van het leven van de
monniken.

20
Iemand die, hoewel hij weinig uit de canon citeert, wel leeft vol-
gens de voorschriften van de Hei lige Wet, die, na zich van harts-
tocht, haat en onwetendheid te hebben bevrijd, zich stevig
verankert in een bewustzijn dat zich op die manier heeft bevrijd
en juiste kennis heeft, en die zich hier noch hierna vastklemt aan
we reldse bezittingen – zo iemand zal zeker delen in de vruchten
van het leven van de monniken.
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Appamådavaggo dutiyo

21
appamådo amatapada¿ pamådo maccuno pada¿
appamattå na mìyanti ye pamattå yathå matå

22
eta¿ visesato ∫atvå appamådamhi pañ∂itå
appamåde pamodanti ariyåna¿ gocare ratå

23
te jhåyino såtatikå nicca¿ daḷhaparakkamå 
phusanti dhìrå nibbåna¿ yogakkhema¿ anuttara¿

24
u††hånavato satìmato sucikammassa nisammakårino 
sa∫∫atassa ca dhammajìvino appamattassa yaso’bhiva∂∂hati

25
u††hånen’appamådena sa¿yamena damena ca 
dìpa¿ kayiråtha medhåvì ya¿ ogho nâdbhikìrati

26
pamådamanuyu∫janti bålå dummedhino janå
appamåda∫ ca medhåvì dhana¿ se††ha¿’va rakkhati



Canto 2 – Over waakzaamheid 

21
Waakzaamheid is het pad naar onsterfelijkheid; niet-waakzaam-
heid is het pad naar de dood; de waakzamen sterven niet; hoewel
de niet-waakzamen leven, zijn ze als de doden.

22
De wijzen die deze opmerkelijke eigenschap van waak zaamheid
kennen, vinden diepe voldoening in waakzaamheid en verheu-
gen zich in de levenswijze van de edelen van geest (ariya).

23
Zij die inzicht hebben, de mediterende zich steeds inspan nende
wijzen met grote moed, bereiken nirvåña, de onovertroffen
 gelukzaligheid van yoga (eenwording).

24
Iemand die zich in spant, die bedachtzaam is, een zuiver karakter
heeft, zorgvuldig te werk gaat, zichzelf beheerst, waakzaam is
en volgens de dhamma (de Wet) leeft, krijgt steeds meer een
goede naam.

25
Laat de wijze door ijver, waakzaamheid, zelfbeheersing en on-
derwer ping van de zintuigen van zichzelf een eiland maken dat
door geen enkele vloed kan worden verzwolgen.

26
Onnadenkende en onwetende mensen vervallen tot nalatigheid.
Maar de wijze beschermt de waakzaamheid als zijn grootste
schat.



27
må pamådamanuyu∫jetha må kåmaratisanthava¿
appamatto hi jhåyanto pappoti vipula¿ sukha¿

28
pamådamappamådena yadå nudati pañ∂ito
pa∫∫åpåsådamåruyha asoko sokini¿ paja¿
pabbata††ho’va bhumma††he dhìro båle avekkhati

29
appamatto pamattesu suttesu bahujågaro
abalassa¿’va sìghasso hitvå yåti sumedhaso

30
appamådena maghavå devåna¿ se††hata¿ gato
appamåda¿ pasa¿santi pamådo garahito sadå

31
appamådarato bhikkhu pamåde bhayadassi vå
sa¿yojana¿ añu¿ thûla¿ ∂aha¿ aggì’va gacchati

32
appamådarato bhikkhu pamåde bhayadassi vå
abhabbo parihånåya nibbånass’eva santike
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27
Wees niet onachtzaam; geef niet toe aan zinnelijke genoegens.
Want wie waakzaam is en zorgvuldig nadenkt, verwerft een
overvloed aan geluk.

28
Wanneer de wijze laksheid verdrijft door middel van waakzaam-
heid, dan is hij als iemand die, na de hoge toren van wijsheid
te hebben beklommen, zelf vrij is van lijden en neerziet op de
lijdende mensen. Hij kijkt naar de lijdende onweten den zoals
een bergbeklimmer de mensen in het dal gadeslaat.

29
De wijze is waakzaam tussen de onachtzamen, wakker tussen
de slapen den, en komt door inspanning vooruit, zoals een ren -
paard een minder snel paard achter zich laat.

30
Door waakzaamheid werd Maghavån (Indra) de hoogste van
de goden. De wijzen prijzen altijd waakzaamheid en keuren
 onachtzaamheid altijd af.

31
De bhikkhu (monnik) die vreugde vindt in waakzaam heid en
een afkeer heeft van onachtzaamheid, maakt vorderin gen en ver-
teert, zoals vuur, alle belemmeringen, grove en subtiele.

32
De bhikkhu die vreugde vindt in waakzaamheid en een afkeer
heeft van on achtzaamheid, zal niet de neiging hebben om terug
te val len, want hij is werkelijk dicht bij nirvåña.
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Cittavaggo tatiyo

33
phandana¿ capala¿ citta¿ dûrakkha¿ dunnivåraya¿
uju¿ karoti medhåvì usukåro’va tejana¿

34
vårijo’va thale khitto okamokata ubbhato
pariphandati’da¿ citta¿ måradheyya¿ pahåtave

35
dunniggahassa lahuno yattha kåmanipåtino
cittassa damatho sådhu citta¿ danta¿ sukhâvaha¿

36
sududdasa¿ suñipuna¿ yattha kåmanipåtina¿
citta¿ rakkhetha medhåvì citta¿ gutta¿ sukhâvaha¿

37
dûra¥gama¿ ekacara¿ asarìra¿ guhâsaya¿
ye citta¿ sa¿yamessanti mokkhanti mårabandhanå



Canto 3 – Het denken 

33
De wijze zet zijn denken recht, dat grillig en onstandvastig is,
moeilijk te bewaken en te bedwingen, zoals een bekwame
 pijlenmaker de schacht van een pijl rechtmaakt.

34
Zoals een vis die uit zijn element, het water, is gehaald en op
het land is geworpen, rondspartelt, zo beeft het denken terwijl
het zich bevrijdt van de heerschappij van Måra (de Boze).

35
Het denken is ongecontroleerd en wispelturig. Gedachten flad-
deren waarheen ze maar willen. Daarom is het goed het denken
te beheersen. Een gedisciplineerd denken brengt geluk.

36
Het denken is moeilijk te doorgronden en heel subtiel. Gedach-
ten fladderen waarheen ze maar willen. Laat de wijze daarom
het denken bewaken. Een goed bewaakt denken brengt geluk.

37
Zij die het denken beheersen –  dat grote omzwervingen maakt,
zijn weg alleen gaat, zonder lichaam is, en diep in het hart ver-
blijft – bevrijden zich van de ketens van Måra.



38
anava††hitacittassa saddhamma¿ avijånato
pariplavapasådassa pa∫∫å na paripûrati

39
anavassutacittassa ananvåhatacetaso
pu∫∫apåpapahìnassa n’atthi jågarato bhaya¿

40
kumbhûpama¿ kåyam ima¿ viditvå
nagarûpama¿ cittam ida¿ †hapetvå
yodhetha måra¿ pa∫∫åyudhena
jita∫ ca rakkhe anivesano siyå

41
acira¿ vat’aya¿ kåyo pa†havi¿ adhisessati 
chuddho apetavi∫∫año nirattha¿’va kaḷi¥gara¿

42
diso disa¿ ya¿ ta¿ kayirå verì vå pana verina¿
micchåpañihita¿ citta¿ påpiyo na¿ tato kare

43
na ta¿ måtå pitå kayirå a∫∫e vå’pi ca ∫åtakå
sammåpañihita¿ citta¿ seyyaso na¿ tato kare
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38
De wijsheid van iemand van wie het denken niet standvastig is,
die onbekend is met de ware dhamma en van wie de kalmte is
verstoord, wordt niet volmaakt.

39
Hij kent geen angst als zijn denken vrij is van hartstocht, als in
zijn hart geen boosheid heerst, als hij boven (de tegenpolen)
goed en kwaad staat, en waakzaam is.

40
Laat hij die weet dat dit fysieke lichaam zo broos is als een aar-
den kruik en die van het denken een sterke vesting maakt, Måra
bestrijden met het zwaard van wijsheid. Hij moet nu, zonder
 gehechtheid, beschermen wat hij heeft verworven.

41
Helaas, al snel ligt dit fysieke lichaam uitgestrekt op de aarde,
afgedankt, zonder bewustzijn, als een nutteloos stuk hout.

42
Mensen die elkaar haten, of vijanden van elkaar, brengen elkaar
veel schade toe, maar door een verkeerd gericht denken kan
 iemand zichzelf veel grotere schade toebrengen.

43
Vader noch moeder, noch enig ander familielid kan iemand meer
goed doen dan het juist gerichte denken.
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Pupphavaggo catuttho

44
ko ima¿ pa†havi¿ vijessati yamaloka∫ ca ima¿ sadevaka¿
ko dhammapada¿ sudesita¿ kusalo puppham iva pacessati

45
sekho pa†havi¿ vijessati yamaloka∫ ca ima¿ sadevaka¿ 
sekho dhammapada¿ sudesita¿ kusalo puppham iva 

pacessati

46
pheñûpama¿ kåyam ima¿ viditvå
marìcidhamma¿ abhisambudhåno 
chetvåna mårassa papupphakåni 
adassana¿ maccuråjassa gacche

47
pupphåni h’eva pacinanta¿ byåsattamanasa¿ nara¿ 
sutta¿ gåma¿ mahogho’va maccu ådåya gacchati



Canto 4 – De bloemen

44
Wie wordt meester over deze aarde en over het gebied van Yama
(heerser van de onderwereld) met zijn goden? Wie kiest (uit ver-
schillende paden) het duidelijk verkondigde dhammapada (pad
van waarheid), zoals een deskundige tuinman de mooiste bloem
uitkiest?

45
De discipel wordt meester over de aarde en over het gebied van
Yama met zijn goden. De ware discipel kiest het duidelijk ver-
kondigde dhammapada, zoals een deskundige tuinman de mooi-
ste bloem uitkiest.

46
Wie beseft dat dit fysieke lichaam vergankelijk is als schuim,
en begrijpt dat deze uiterlijke wereld als een luchtspiegeling is,
heeft de bloem pijlen van Cupido (Måra) gebroken, en verdwijnt
uit het gezicht van de koning van de dood.

47
De mens die zich overgeeft aan de genoegens van de zintuigen,
en dat soort bloemen uitzoekt, wordt door de Boze meegesleurd,
zoals de inwoners van een slapend dorp door een overstroming
worden meegesleurd.



48
pupphåni h’eva pacinanta¿ byåsattamanasa¿ nara¿
atittam y’eva kåmesu antako kurute vasa¿

49
yathå’pi bhamaro puppha¿ vaññagandha¿ ahe†haya¿ 
paleti rasamådåya eva¿ gåme munì care

50
na paresa¿ vilomåni na paresa¿ katâkata¿ 
attano’va avekkheyya katåni akatåni ca

51
yathå’pi rucira¿ puppha¿ vaññavanta¿ agandhaka¿
eva¿ subhåsitå våcå aphalå hoti akubbato

52
yathå’pi rucira¿ puppha¿ vaññavanta¿ sagandhaka¿ 
eva¿ subhåsitå våcå saphalå hoti sakubbato

53
yathå’pi puppharåsimhå kayirå målåguñe bahû 
eva¿ jåtena maccena kattabba¿ kusala¿ bahu¿

54
na pupphagandho pa†ivåtam eti
na candana¿ tagaramallikå vå
sata∫ ca gandho pa†ivåtam eti 
sabbå diså sappuriso pavåti
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48
De mens die zich overgeeft aan de genoegens van de zintuigen,
en dat soort bloemen verzamelt, en van wie de verlangens niet
zijn bevredigd, wordt door de Boze (Måra) overweldigd.

49
Zoals de bij wegvliegt en de nectar meeneemt zonder de bloem
en haar kleur of geur aan te tasten, laat de wijze zich zo gedragen
in het dorp.

50
Laat de wijze niet het slechte van anderen opmerken, noch wat
anderen al of niet hebben gedaan; laat hij let ten op wat hijzelf
heeft gedaan en wat hij nog niet heeft gedaan.

51
De mooie woorden van iemand die er niet naar handelt, zijn zo
nutteloos als een mooie bloem die schitterend van kleur maar
zon der geur is.

52
De mooie woorden van iemand die er ook naar handelt, zijn
vruchtbaar zoals een mooie bloem die schitterend van kleur en
heerlijk van geur is.

53
Zoals men uit een heleboel bloemen veel kransen kan vlechten,
zo moet de sterfelijke mens, geboren in deze wereld, veel goede
daden verrichten.

54
De geur van bloemen gaat niet tegen de wind in, noch die van
sandelhout, tagara of jasmijn. Maar de geur van een deugdzaam
mens gaat zelfs tegen de wind in. Een deugdzaam mens door-
dringt de hele omgeving met zijn zuiverheid.
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55
candana¿ tagara¿ vå’pi uppala¿ atha vassikì 
etesa¿ gandhajåtåna¿ sìlagandho anuttaro

56
appamatto aya¿ gandho y’åya¿ tagaracandanì 
yo ca sìlavata¿ gandho våti devesu uttamo

57
tesa¿ sampannasìlåna¿ appamådavihårina¿ 
sammada∫∫å vimuttåna¿ måro magga¿ na vindati

58, 59
yathå sa¥kåradhånasmi¿ ujjhitasmi¿ mahåpathe 
paduma¿ tattha jåyetha sucigandha¿ manorama¿

eva¿ sa¥kårabhûtesu andhabhûte puthujjane 
atirocati pa∫∫åya sammåsambuddhasåvako
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55
Onder alle heerlijke geuren, zoals die van sandelhout, tagara,
de lotus en de wilde jasmijn, is de geur van ethisch handelen
 onovertroffen.

56
Deze geur van sandelhout, tagara, enz., is zwak en richt weinig
uit; maar het aroma van de deugdzamen stijgt zelfs op tot de
hoogste goden.

57
Måra (de Boze) is onbekend met het pad van de deugdzamen,
de waakzamen en hen die zich door wijsheid hebben bevrijd.

58, 59
Zoals op een hoop afval, neergegooid langs de hoofdweg, een
lotus groeit en bloeit, geurig en sierlijk, zo schittert te midden
van de onwetende menigte de discipel van de Volledig Verlichte
in stra lende wijsheid.
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Balavaggo pa∫camo

60
dìghå jågarato ratti dìgha¿ santassa yojana¿ 
dìgho bålåna¿ sa¿såro saddhamma¿ avijånata¿

61
cara∫ ce nâdhigaccheyya seyya¿ sadisam attano 
ekacariya¿ daḷha¿ kayirå n’atthi båle sahåyatå

62
puttå m’atthi dhanam m’atthi iti bålo viha∫∫ati 
attå hi attano n’atthi kuto puttå kuto dhana¿

63
yo bålo ma∫∫ati bålya¿ pañ∂ito vå’pi tena so 
bålo ca pañ∂itamånì sa ve bålo’ti vuccati

64
yåvajìvampi ce bålo pañ∂ita¿ payirupåsati 
na so dhamma¿ vijånåti dabbì sûparasa¿ yathå



Canto 5 – De dwaas

60
Lang is de nacht voor wie wakker ligt; lang is een yojana (on-
geveer 11 kilometer) voor wie vermoeid is; lang is de sa¿såra
(cyclus van wedergeboorten) voor een dwaas die de ware Wet
niet kent.

61
Als iemand oprecht op zoek is naar een vriend die beter is dan
hij, of zijn gelijke is, en zo iemand niet vindt, dan moet hij vast-
beraden zijn weg alleen gaan, want een dwaas is geen goed
 gezelschap.

62
‘Ik heb kinderen, ik heb rijkdom’, de dwaas wordt door deze
gedachte gekweld. Maar als zijn diepste zelf (åtman) niet eens
van hem is, hoe staat het dan met de kinderen, en de rijkdom?

63
Een dwaas die zijn onwetendheid inziet, wordt alleen al daar-
door een wijs mens. Maar een verwaande dwaas die denkt dat
hij geleerd is, wordt terecht een dwaas genoemd.

64
Ook al gaat een dwaas zijn hele leven om met een wijze, hij zal
de dhamma niet kennen, evenmin als een lepel de smaak van
soep.



65
muhuttamapi ce vi∫∫û pañ∂ita¿ payirupåsati 
khippa¿ dhamma¿ vijånåti jivhå sûparasa¿ yathå

66
caranti bålå dummedhå amitten’eva attanå 
karontå påpaka¿ kamma¿ ya¿ hoti ka†ukapphala¿

67
na ta¿ kamma¿ kata¿ sådhu ya¿ katvå anutappati 
yassa assumukho roda¿ vipåka¿ pa†isevati

68
ta∫ ca kamma¿ kata¿ sådhu ya¿ katvå nânutappati 

yassa patìto sumano vipåka¿ pa†isevati

69
madhû’va ma∫∫ati bålo yåva påpa¿ na paccati 
yadå ca paccati påpa¿ atha (bålo) dukkha¿ nigacchati

70
måse måse kusaggena bålo bhu∫jetha bhojana¿ 
na so sa¥khatadhammåna¿ kala¿ agghati soḷasi¿

71
na hi påpa¿ kata¿ kamma¿ sajju khìra¿’va muccati 
∂ahanta¿ bålam anveti bhasmåcchanno’va påvako
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65
Ook al gaat een intelligent mens maar even om met een wijze,
hij zal de dhamma snel kennen, zoals de tong de smaak van
soep.

66
De onverstandige dwazen die zichzelf tot vijand zijn, gaan van
plaats tot plaats en verrichten slechte daden die bittere vruchten
voortbrengen.

67
Die daad is niet goed waarover men achteraf berouw moet heb-
ben, en die huilen en een betraand gezicht tot gevolg heeft.

68
Die daad is goed waarover men achteraf geen berouw heeft, en
die blijdschap en tevreden heid tot gevolg heeft.

69
Zolang een slechte daad niet is gerijpt (rampzalige gevol gen
heeft voortgebracht), denkt een dwaas dat zijn daad zoet is als
honing. Maar wanneer zijn slechte daad is gerijpt, lijdt hij daar-
onder.

70
Al zou een dwaas (bij het beoefenen van soberheid) zijn voedsel
maandenlang van de punt van een blad kußa-gras eten, toch is
hij nog geen zestiende waard van hen die de goe de Wet volledig
in praktijk hebben gebracht.

71
Zoals verse melk, zo van de koe, niet gauw stremt, draagt ook
een slechte daad niet onmiddellijk vrucht. Ze volgt de dwaas
als een vuur dat onder de as blijft branden en dan plotseling
 oplaait.
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72
yåvad eva anatthåya ∫atta¿ bålassa jåyati 
hanti bålassa sukka¿sa¿ muddham assa vipåtaya¿

73, 74
asata¿ bhåvanam iccheyya purekkhåra∫ ca bhikkhusu 
åvåsesu ca issariya¿ pûjå parakulesu ca

mam eva kata ma∫∫antu gihì pabbajitå ubho 
mam ev’ativaså assu kiccåkiccesu kismici 
iti bålassa sa¥kappo icchå måno ca va∂∂hati

75
a∫∫å hi låbhûpaniså a∫∫å nibbånagåminì 
evam eta¿ abhi∫∫åya bhikkhu buddhassa såvako 
sakkåra¿ nâbhinandeyya vivekam anubrûhaye
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72
Welke kennis een dwaas ook verwerft, ze brengt hem alleen
maar nadeel. Ze splijt zijn hoofd en vernietigt zijn goede karak-
tereigenschappen (door verwaandheid).

73, 74
De dwaas verlangt naar kwaliteiten die hij niet bezit, naar ver-
ering door andere monniken, gezag in kloosters, en zelfs naar
eerbetoon van groepen buitenstaanders. Hij denkt bovendien:
‘Laten zowel leken als monniken denken dat ik dit alles zelf heb
gedaan! Laten ze in al hun handelingen, groot of klein, aan mij
onderworpen zijn.’ Van deze aard is het verlangen van een
dwaas van wie de verwaandheid steeds toeneemt.

75
Het ene pad leidt naar wereldse bezittingen en eer; een heel
 an der pad leidt naar nirvåña. Laat de monnik die deze waarheid
heeft beseft, de ware volgeling van de Verlichte, zich niet ver-
heugen over eerbetoon door anderen, maar laat hij zich richten
op onthechting en afzondering.
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Pañ∂itavaggo cha††ho

76
nidhìna¿’va pavattåra¿ ya¿ passe vajjadassina¿ 
niggayhavådi¿ medhåvi¿ tådisa¿ pañ∂ita¿ bhaje 
tådisa¿ bhajamånassa seyyo hoti na påpiyo

77
ovadeyyånusåseyya asabbhå ca nivåraye 
sata¿ hi so piyo hoti asata¿ hoti appiyo

78
na bhaje påpake mitte na bhaje purisâdhame 
bhajetha mitte kalyåñe bhajetha purisuttame

79
dhammapìti sukha¿ seti vippasannena cetaså 
ariyappavedite dhamme sadå ramati pañ∂ito

80
udaka¿ hi nayanti nettikå
usukårå namayanti tejana¿
dåru¿ namayanti tacchakå 
attåna¿ damayanti pañ∂itå



Canto 6 – De wijze 

76
De discipel moet omgaan met een wijze vriend, die zijn ge -
breken vindt – zoals een gids verborgen schatten vindt – en zijn
afkeuring erover uitspreekt. Omgang met zo iemand brengt veel
goeds, geen kwaad.

77
Hij die zijn medemensen waarschuwt, onderricht, en afhoudt
van onwaardige daden, is geliefd bij de deugdzamen en gehaat
bij hen die slecht zijn.

78
Ga niet om met vrienden die kwaad doen of met slechte mensen;
ga om met de goeden, ga om met de edelste mensen.

79
Wie de nectar van de goede Wet drinkt, leeft gelukkig en is kalm
van geest. De wijze verheugt zich altijd in de dhamma, zoals die
door de edelen (ariya’s) is verkondigd.

80
De bouwers van irrigatiewerken leiden het water waar heen
ze willen; pijlenmakers geven vorm* aan hun pijlen; timmer -
lieden bewerken* het hout, en wijzen trainen zich in zel f -
beheersing.

*Het Påli-woord namayanti betekent letterlijk ‘buigen’.



81
selo yathå ekaghano våtena na samìrati 
eva¿ nindåpasa¿såsu na sami∫janti pañ∂itå

82
yathâpi rahado gambhìro vippasanno anåvilo 
eva¿ dhammåni sutvåna vippasìdanti pañ∂itå

83
sabbattha ve sappuriså cajanti na kåmakåmå lapayanti santo 
sukhena phu††hå athavå dukhena na uccâvaca¿ pañ∂itå 

dassayanti

84
na attahetu na parassa hetu na puttam icche na dhana¿ 

na ra††ha¿ 
na yicche adhammena samiddhim attano sa sìlavå pa∫∫avå

dhammiko siyå

85
appakå te manussesu ye janå påragåmino 
athâya¿ itarå pajå tìram evânudhåvati

86
ye ca kho sammadakkhåte dhamme dhammânuvattino 
te janå påram essanti maccudheyya¿ suduttara¿

87
kañha¿ dhamma¿ vippahåya sukka¿ bhåvetha pañ∂ito 
okå anokam ågamma viveke yattha dûrama¿
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81
Zoals een massieve rots niet wordt bewogen door de wind, zo
blijven de wijzen onbewogen onder verwijten of lof.

82
Na te hebben geluisterd naar de goede Wet worden de wijzen
zo sereen als een diep, kalm en kristalhelder meer.

83
Goede mensen geven het verlangen naar allerlei dingen op; ze
praten niet over allerlei verlangens; wanneer de wijzen geluk
ervaren of ellende meemaken, zijn ze noch opgetogen, noch
 terneergeslagen.

84
Voor zichzelf of voor een ander hoort men niet te verlangen naar
een zoon, rijkdom of een koninkrijk. Wie niet met verkeerde
middelen succes nastreeft, is werkelijk deugdzaam, wijs en
rechtschapen.

85
Er zijn maar weinig mensen die de andere oever hebben bereikt;
alle andere mensen blijven op deze oever heen en weer lopen.

86
Zij die leven in overeenstemming met de dhamma die (door
de Boeddha) goed is verkondigd, zullen vanuit het rijk van de
stervelingen, waaraan men zich moeilijk kan ontworstelen, de
andere oever bereiken.

87
Laat de wijze, na de wegen van de duisternis te hebben verlaten,
het licht volgen. Laat hem die, na een thuis te heb ben gehad,
thuisloos is geworden, genieten van het zo moeilijk te bereiken
geluk van het leven in afzondering.
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88
tatrâbhiratim iccheyya hitvå kåme aki∫cano 
pariyodapeyya attåna¿ cittaklesehi pañ∂ito

89
yesa¿ sambodhiya¥gesu sammå citta¿ subhåvita¿ 
ådånapa†inissagge anupådåya ye ratå 
khìñâsavå jutìmanto te loke parinibbutå
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88
Hij moet zich op die verheven staat (nirvåña) richten. Laat de
wijze, na alle genoegens van de zintuigen te hebben opgegeven,
het zelf ontdoen van alle onzuiverheden.

89
Mensen die in hun denken de elementen van verlich ting (sam-
bodhi)* goed hebben ontwikkeld, die zonder naar wat ook te
verlangen zich verheugen in het niet-gehecht-zijn, bij wie de
mentale belemmeringen zijn opgeheven, die vol licht zijn – zij
hebben in deze wereld de gelukzaligheid van nirvåña bereikt.
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*Sambodhi is gebaseerd op zeven factoren: 1) alertheid; 2) wijs heid;
3) wilskracht; 4) blijmoedigheid; 5) sereniteit; 6) geconcentreerde medita-
tie; 7) gelijkmoedigheid.



Arahantavaggo sattamo

90
gat’addhino visokassa vippamuttassa sabbadhi 
sabbaganthappahìnassa pariḷåho na vijjati

91
uyyu∫janti satìmanto na nikete ramanti te 
ha¿så’va pallala¿ hitvå okam oka¿ jahanti te

92
yesa¿ sannicayo n’atthi ye pari∫∫åtabhojanå 
su∫∫ato animitto ca vimokkho yesa¿ gocaro 
åkåse’va sakuntåna¿ gati tesa¿ durannayå

93
yassâsavå parikkhìñå åhåre ca anissito 
su∫∫ato animitto ca vimokkho yassa gocaro 
åkåse’va sakuntåna¿ pada¿ tassa durannaya¿



Canto 7 – De heilige

90
De heilige (arahant) die zijn sa¿sårische reis (cyclus van
 wedergeboorten) heeft vol tooid, die vrij is van verdriet, zich vol-
ledig heeft bevrijd, en die alle ketens van gehechtheid heeft ver-
broken, wordt niet langer geteisterd door de koorts van de
hartstocht.

91
Zij die voortdurend alert zijn, zijn niet sterk gehecht aan een
woning; als zwanen die een meer verlaten, verlaten die heiligen
huis en hof.

92
Zij die geen karma of wereldse bezittingen heb ben opgestapeld,
die goed nadenken over wat ze eten, die vertrouwd zijn met de
volmaakte bevrijding (nirvåña) en de leegte en onvoorwaarde-
lijkheid  (su∫∫atå en animitta) daarvan, hun heilige pad is even
moeilijk na te gaan als het spoor van vogels in de lucht.

93
Hij die zijn mentale belemmeringen heeft op geheven, die niet
gehecht is aan zijn voedsel, die vertrouwd is met de volmaakte
bevrijding en de leegte en onvoorwaardelijkheid daarvan, zijn
heilige pad is even moeilijk na te gaan als het spoor van vogels
in de lucht.



94
yass’indriyåni samatha¥gatåni
asså yathå sårathinå sudantå 
pahìnamånassa anåsavassa 
devå’pi tassa pihayanti tådino

95
pa†havìsamo no virujjhati 
indakhìlûpamo tådi subbato
rahado’va apetakaddamo 
sa¿sårå na bhavanti tådino

96
santa¿ tassa mana¿ hoti santå våcå ca kamma ca 
sammada∫∫å vimuttassa upasantassa tådino

97
assaddho akata∫∫û ca sandhicchedo ca yo naro 
hatâvakåso vantâso sa ve uttamaporiso

98
gåme vå yadi vâra∫∫e ninne vå yadi vå thale 
yatthârahanto viharanti ta¿ bhûmi¿ råmañeyyakam

99
ramañìyåni ara∫∫åni yattha na ramatì jano 
vìtarågå ramissanti na te kåmagavesino
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94
Hij die zijn zintuigen onder controle heeft, zoals paarden die
door de wagenmenner goed zijn getraind, wiens trots is vernie-
tigd en die vrij is van mentale belemmeringen – zelfs de goden
benijden zo iemand.

95
Wie onverstoorbaar is zoals de aarde, wie standvastig is zoals
de zuil van Indra (in een stadspoort), wiens karakter even zuiver
en doorschijnend is als een helder meer – voor zo’n heilige zijn
er geen verdere cyclussen van wedergeboorte (sa¿såra) meer.

96
Wie zich door wijsheid heeft bevrijd, verkeert in een staat van
onbewogen rust; zijn denken is kalm, in woord en daad is hij
kalm.

97
Hij die niet goedgelovig is, die de aard van het ongescha pene
(akata) kent, die alle banden (van wedergeboorte) heeft verbro-
ken, die een eind heeft gemaakt aan het binnenstromen van alle
kwade invloeden en alle verlangens heeft opge geven – hij is
werkelijk de edelste onder de mensen.

98
Waar de heiligen (arahants) ook verblijven – of het nu in een
dorp is of in een bos, in een dal of in het hoogland – die plaats
is altijd heel aangenaam.

99
Aangenaam zijn de bossen die de meeste mensen geen plezier
verschaffen. De heiligen die geen hartstochten hebben en niet
op zoek zijn naar genot vinden die plaatsen heerlijk.
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Sahassavaggo a††hamo

100
sahassam api ce våcå anatthapadasa¿hitå
eka¿ atthapada¿ seyyo ya¿ sutvå upasammati

101
sahassam api ce gåthå anatthapadasa¿hitå 
eka¿ gåthåpada¿ seyyo ya¿ sutvå upasammati

102
yo ca gåthåsata¿ bhåse anatthapadasa¿hitå 
eka¿ dhammapada¿ seyyo ya¿ sutvå upasammati

103
yo sahassa¿ sahassena sa¥gåme månuse jine
eka∫ ca jeyya attåna¿ sa ve sa¥gåmajuttamo

104, 105
attå have jita¿ seyyo yå câyam itarå pajå 
attadantassa posassa nicca¿ sa¿yatacårino
n’eva devo na gandhabbo na måro saha brahmunå
jita¿ apajita¿ kayirå tathårûpassa jantuno



Canto 8 – De duizenden 

100
Eén enkel betekenisvol woord waardoor men vrede vindt, is
beter dan duizend zinloze woorden.

101
Eén enkel veelbetekenend couplet waardoor men vrede vindt,
is beter dan duizend coupletten die uit zinloze woorden zijn
 samengesteld.

102
Eén vers over de dhamma waardoor men vrede vindt, is beter
dan het uitspreken van honderd verzen die bestaan uit opper-
vlakkige woorden.

103
Al zou men een miljoen mensen in de strijd verslaan, iemand
die meester wordt over zichzelf is de grootste overwinnaar.

104, 105
Jezelf overwinnen is werkelijk beter dan anderen overwinnen.
Noch God, noch een halfgod, noch Måra, noch Brahmå, kan de
overwinning tenietdoen van hem die zichzelf definitief heeft
 onderworpen en die zelfbeheersing beoefent.



106
måse måse sahassena yo yajetha sata¿ sama¿ 
eka∫ ca bhåvitattåna¿ muhuttam api pûjaye 
så yeva pûjanå seyyo ya∫ ce vassasata¿ huta¿

107
yo ca vassasata¿ jantu aggi¿ paricare vane 
eka∫ ca bhåvitattåna¿ muhuttam api pûjaye 
så yeva pûjanå seyyo ya∫ ce vassasata¿ huta¿

108
ya¿ ki∫ci yi††ha¿ va huta¿ va loke
sa¿vacchara¿ yajetha pu∫∫apekho
sabbampi ta¿ na catubhågam eti 
abhivådanå ujjugatesu seyyo

109
abhivådanasìlissa nicca¿ va∂∂hâpacåyino 
cattåro dhammå va∂∂hanti åyu vañño sukham bala¿

110
yo ca vassasata¿ jìve dussìlo asamåhito 
ekâha¿ jìvita¿ seyyo sìlavantassa jhåyino

111
yo ca vassasata¿ jìve duppa∫∫o asamåhito 
ekâha¿ jìvita¿ seyyo pa∫∫åvantassa jhåyino
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106
Zou iemand honderd jaar lang maand na maand duizen den
 offers brengen, en zou hij zelfs maar een moment eer be wijzen
aan iemand die meester over zichzelf is, dan is dat eerbetoon
meer waard dan de honderd jaar offers.

107
Zou iemand honderd jaar lang voor het offervuur in het bos zor-
gen, en zou hij zelfs maar een moment eer bewijzen aan iemand
die meester over zichzelf is, dan is dat eerbetoon meer waard
dan honderd jaar offervuur.

108
Welke gaven of offers iemand die verdienste wil verwer ven in
de loop van een jaar misschien ook brengt, dat alles is nog geen
kwart waard van de verdienste die wordt verworven door eer te
bewijzen aan mensen die rechtschapen leven.

109
In hem die altijd toegewijd is en ouderen respecteert nemen vier
dingen toe: levensduur, schoonheid, geluk en kracht.

110
Eén levensdag van een arhat, die deugdzaam is en con -
templatief, is beter dan honderd levensjaren van iemand die los-
bandig is en zijn denken niet onder controle heeft.

111
Eén levensdag van een mens die wijs is en contemplatief, is
beter dan honderd levensjaren van iemand die onwijs is en zijn
denken niet onder controle heeft.
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112
yo ca vassasata¿ jìve kusìto hìnavìriyo
ekâha¿ jìvita¿ seyyo viriya¿ årabhato daḷha¿

113
yo ca vassasata¿ jìve apassa¿ udayavyaya¿ 
ekâha¿ jìvita¿ seyyo passato udayavyaya¿

114
yo ca vassasata¿ jìve apassa¿ amata¿ pada¿
ekâha¿ jìvita¿ seyyo passato amata¿ pada¿

115
yo ca vassasata¿ jìve apassa¿ dhammamuttama¿
ekâha¿ jìvita¿ seyyo passato dhammamuttama¿
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112
Eén levensdag van iemand die energiek en vastberaden is, is
beter dan honderd levensjaren van iemand die traag en futloos
is.

113
Eén enkele levensdag van iemand die duidelijk inziet dat alle
samengestelde dingen ont staan en weer uiteenvallen, is beter
dan honderd levensjaren van iemand die het ontstaan en weer
uiteenvallen van de dingen niet inziet.

114
Eén enkele levensdag van iemand die de onsterfelijke bewust-
zijnstoestand ervaart, is veel beter dan honderd jaar te leven
 zonder die bewustzijnstoestand te ervaren.

115
Eén enkele levensdag van iemand die de hoogste waar heid
 beseft, is beter dan een honderdjarig leven van iemand die de
hoogste waarheid niet beseft.
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Påpavaggo navamo

116
abhittharetha kalyåñe påpå citta¿ nivåraye 
dandha¿ hi karoto pu∫∫a¿ påpasmi¿ ramatì mano

117
påpa∫ ce puriso kayirå na ta¿ kayirå punappuna¿
na tamhi chanda¿ kayiråtha dukkho påpassa uccayo

118
pu∫∫a∫ ce puriso kayirå kayiråth’enam punappuna¿
tamhi chanda¿ kayiråtha sukho pu∫∫assa uccayo

119
påpo’pi passati bhadra¿ yåva påpa¿ na paccati
yadå ca paccati påpa¿ atha påpo påpåni passati

120
bhadro’pi passati påpam yåva bhadra¿ na paccati
yadå ca paccati bhadra¿ atha bhadro bhadråni passati



Canto 9 – Het kwaad

116
Haast u het goede te doen en houd het denken af van het kwade;
als iemand traag is om het goede te doen dan schept het denken
genoegen in het kwade.

117
Als iemand een slechte daad verricht, laat hij die dan niet telkens
weer herhalen; laat hij daar geen genoegen in scheppen, want
het opeenstapelen van slechte daden brengt lijden.

118
Als iemand een goede daad verricht, laat hij die dan telkens weer
herhalen; laat hij daar een genoegen in scheppen, want het
 opeenstapelen van goede daden brengt geluk.

119
Zelfs iemand die kwaad doet vindt enig geluk zolang (de vrucht
van) zijn slechte daad niet is gerijpt; maar wanneer ze tot rijp-
heid komt, ziet hij haar slechte gevolgen.

120
Zelfs iemand die goede daden verricht kent kwade (dagen)
 zolang zijn verdienste niet is gerijpt; maar als zijn verdienste
volledig tot rijpheid is gekomen, dan ziet hij de gelukkige
 gevolgen van zijn verdienstelijke daden.



121
må’ppama∫∫etha påpassa na man ta¿ ågamissati
udabindunipåtena udakumbho pi pûrati 
pûrati bålo påpassa thokathokam pi åcina¿

122
må’ppama∫∫etha pu∫∫assa na man ta¿ ågamissati 
udabindunipåtena udakumbho pi pûrati 
pûrati dhìro pu∫∫assa thokathokam pi åcina¿

123
våñijo’va bhaya¿ magga¿ appasattho mahaddhano 
visa¿ jìvitukåmo’va påpåni parivajjaye

124
påñimhi ce vaño nâssa hareyya påñinå visa¿ 
nåbbaña¿ visam anveti n’atthi påpa¿ akubbato

125
yo appadu††hassa narassa dussati 
suddhassa posassa ana¥gañassa
tam eva båla¿ pacceti påpam 
sukhumo rajo pa†ivåta¿’va khitto

126
gabbham eke uppajjanti niraya¿ påpakammino 
sagga¿ sugatino yanti parinibbanti anåsavå
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121
Denk niet licht over het kwade, met de woorden: ‘Mij zal het
niet treffen.’ Door de gestage drup wordt een kruik gevuld; op
dezelfde manier raakt de dwaas vol van het kwade door het
beetje bij beetje op te hopen.

122
Denk niet licht over het goede, met de woorden: ‘Mij zal het
niet treffen.’ Door de gestage drup wordt een kruik gevuld; op
dezelfde manier raakt de wijze vol van het goede door het beetje
bij beetje op te hopen.

123
Zoals een koopman die veel schatten vervoert en in een klein
gezelschap reist, een gevaarlijke weg mijdt, zoals iemand die
lang wil leven vergif mijdt, op dezelfde manier moet de wijze
het kwaad mijden.

124
Als iemand geen wond aan zijn hand heeft dan kan hij ver gif in
zijn handpalm dragen. Vergif heeft geen invloed op iemand die
geen wond heeft. Er zijn geen kwade gevolgen voor iemand die
geen slechte daden verricht.

125
Als iemand een goed, zuiver en feilloos mens kwaad doet, dan
slaat het kwaad (van zijn daad) terug op die dwaas, zoals fijn
stof dat tegen de wind in is gegooid.

126
(Na de dood) worden sommigen wedergeboren in de moeder -
schoot; zij die kwaad hebben gedaan worden in de hel geboren;
zij die goede daden hebben verricht gaan naar de hemel; en zij
die vrij zijn van wereldse verlangens bereiken nirvåña.
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127
na antalikkhe na samuddamajjhe 
na pabbatåna¿ vivara¿ pavissa 
na vijjatì so jagatippadeso 
yattha††hito mu∫ceyya påpakammå

128
na antalikkhe na samuddamajjhe 
na pabbatåna¿ vivara¿ pavissa 
na vijjatì so jagatippadeso 
yattha††hita¿ nappasahetha maccu
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127
Niet in de lucht, niet in het midden van de oceaan, zelfs niet in
een berggrot kan men zijn toevlucht zoeken, want er is geen plek
op aarde waar men aan de gevolgen van slechte daden kan
 ontsnappen.

128
Niet in de lucht, niet in het midden van de oceaan, zelfs niet in
een berggrot kan men zijn toevlucht zoeken, want er is geen plek
op aarde waar men niet door de dood wordt overweldigd.
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Dañ∂avaggo dasamo

129
sabbe tasanti dañ∂assa sabbe bhåyanti maccuno 
attåna¿ upama¿ katvå na haneyya na ghåtaye

130
sabbe tasanti dañ∂assa sabbesa¿ jìvitam piya¿ 
attåna¿ upama¿ katvå na haneyya na ghåtaye

131
sukhakåmåni bhûtåni yo dañ∂ena vihi¿sati 
attano sukhamesåno pecca so na labhate sukha¿

132
sukhakåmåni bhûtåni yo dañ∂ena na hi¿sati 
attano sukhamesåno pecca so labhate sukha¿

133
må’voca pharusa¿ ka∫ci vuttå pa†ivadeyyu ta¿ 
dukkhå hi sårambhakathå pa†idañ∂å phuseyyu ta¿



Canto 10 – De strafstok

129
Iedereen beeft voor de strafstok; iedereen is bang voor de dood;
als men zich in de ander verplaatst, kan men niet doden of laten
doden.

130
Iedereen beeft voor de strafstok; iedereen heeft het leven lief;
als men zich in de ander verplaatst, kan men niet doden of laten
doden.

131
Hij die zelf naar geluk verlangt, maar anderen die even zeer
vreugde zoeken pijn doet met een stok, vindt geen geluk na de
dood.

132
Hij die zelf naar geluk verlangt, maar anderen die even zeer
vreugde zoeken geen pijn doet met een stok, ervaart geluk na
de dood.

133
Spreek geen harde woorden tegen een ander; zij die zo worden
toegesproken zullen u dan van repliek dienen; boze woorden
zijn onaangenaam en de reactie zal u snel treffen.



134
sace neresi attåna¿ ka¿so upahato yathå 
esa patto’si nibbåna¿ sårambho te na vijjati

135
yathå dañ∂ena gopålo gåvo påceti gocara¿ 
eva¿ jarå ca maccû ca åyu¿ påcenti påñina¿

136
atha påpåni kammåni kara¿ bålo na bujjhati 
sehi kammehi dummedho aggida∂∂ho’va tappati

137
yo dañ∂ena adañ∂esu appadu††hesu dussati 
dasannam a∫∫atara¿ †håna¿ khippam eva nigacchati

138, 139, 140
vedana¿ pharusa¿ jåni¿ sarìrassa ca bhedana¿ 
garuka¿ vå’pi åbådha¿ cittakkhepa∫ ca påpuñe 
råjato vå upassagga¿ abbhakkhåna∫ ca dåruña¿ 
parikkhaya¿ va ∫atìna¿ bhogåna∫ ca pabha¥gura¿ 
athav’assa agåråni aggi ∂ahati påvako 
kåyassa bhedå duppa∫∫o niraya¿ so’papajjati

141
na naggacariyå na ja†å na pa¥kå 
nânåsakå thañ∂ilasåyikå vå 
rajo’va jall’ukku†ikappadhåna¿ 
sodhenti macca¿ avitiññaka¥kha¿
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134
Als u zichzelf even stil kunt maken als een stukgevallen bronzen
gong, dan heeft u de vrede van nirvåña bereikt, want er is dan
geen disharmonie in u.

135
Zoals een herder het vee met een stok naar de weide drijft, zo
wordt het leven van wezens voortgedreven door ouderdom en
dood.

136
Wanneer iemand in onwetendheid (van de dhamma) slechte
daden verricht, beseft hij hun aard niet. De domme mens brandt
(lijdt) door deze daden alsof hij door vuur wordt verteerd.

137
Hij die mensen afranselt die dat niet verdienen en goede mensen
kwaad doet, zo iemand verkeert al snel in een van deze tien om-
standigheden:

138, 139, 140
Al snel krijgt hij te maken met vreselijke pijn, grote ontberingen,
lichamelijk letsel, een ernstige ziekte of psy chische gestoord-
heid, de woede van de vorst of een vreselijke beschuldiging,
verlies van verwanten, de vernietiging van bezittingen, of er kan
plotseling brand uitbreken die zijn huizen in de as legt. Na de
ontbinding van zijn fysieke lichaam wordt de onwetende mens
ongetwijfeld in de hel geboren.

141
Noch naaktheid, noch samengeklit haar, noch het aanbrengen
van modder (over het hele lichaam), noch vasten, noch liggen
op de harde grond, noch zichzelf insmeren met as en stof, noch
op de hielen hurken kan een mens zuiveren die zijn twijfels niet
heeft weggenomen.
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142
ala¥kato ce’pi sama∫ careyya 
santo danto niyato brahmacårì 
sabbesu bhûtesu nidhåya dañ∂a¿ 
so bråhmaño so samaño sa bhikkhu

143
hirìnisedho puriso koci lokasmi¿ vijjati 
yo ninda¿ appabodhati asso bhadro kasåmiva

144
asso yathå bhadro kasånivi††ho 
åtåpino sa¿vegino bhavåtha 
saddhåya sìlena ca viriyena ca 
samådhinå dhammavinicchayena ca 
sampannavijjåcarañå pa†issatå 
pahassatha dukkham ida¿ anappaka¿

145
udaka¿ hi nayanti nettikå 
usukårå namayanti tejana¿
dåru¿ namayanti tacchakå 
attåna¿ damayanti subbatå
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142
Ook al gaat een mens gekleed in mooie kleren, wanneer hij
 innerlijke kalmte ontwikkelt, rustig, beheerst en vastbesloten is,
celibatair leeft en zich ervan onthoudt alle andere wezens letsel
toe te brengen, is hij werkelijk een brahmaan, asceet en  monnik.

143
Is er iemand in de wereld die door zijn geweten zo terughoudend
is dat hij kritiek mijdt, zoals een goed getraind paard de zweep
mijdt?

144
Wees energiek en vurig, als een paard dat met de zweep is ge-
traind. Laat dit grote lijden (sa¿såra) achter u door toewijding,
deugd, in spanning en concentratie, door kritisch onderzoek van
de waarheid (dhamma), en door volmaakte wijsheid, volmaakt
handelen en volmaakte aandacht.

145
De bouwers van irrigatiewerken leiden het water waar heen ze
willen; pijlenmakers geven vorm aan hun pijlen; timmerlieden
be werken het hout, en wijzen trainen zich in zelfbeheersing.
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Jaråvaggo ekådasamo

146
ko nu håso kim ånando nicca¿ pajjalite sati 
andhakårena onaddhå padìpa¿ na gavessatha

147
passa cittakata¿ bimba¿ arukåya¿ samussita¿ 
åtura¿ bahusa¥kappa¿ yassa n’atthi dhuva¿ †hiti

148
parijiññam ida¿ rûpa¿ rogani∂∂ha¿ pabha¥gura¿ 
bhijjati pûtisandeho marañanta¿ hi jìvita¿

149
yåni’måni apatthåni alåpun’eva sårade 
kåpotakåni a††hìni tåni disvåna kå rati

150
a††hìna¿ nagara¿ kata¿ ma¿salohitalepana¿ 
yattha jarå ca maccû ca måno makkho ca ohito



Canto 11 – Ouderdom

146
Waarom lachen, waarom vreugdevol zijn, wanneer alles voort-
durend brandt (van begeerten)? Moeten jullie niet het licht van
wijsheid zoeken, wanneer jullie in de duisternis van onwetend-
heid verkeren?

147
Zie deze onwerkelijke menselijke gedaante, vol bederf, (uit
 allerlei botten) samengesteld, onderhevig aan voortdurende
ziekte, vol ontelbare sterke verlangens, waarin niets blijvend of
stabiel is.

148
Deze zwakke vorm is een broeinest van ziekten. Hij is kwets-
baar en vol bederf. Hij valt uiteen, en het leven eindigt in de
dood.

149
Deze duifgrijze beenderen zijn als pompoenen die in de herfst
worden weggeworpen. Wat is er aan om ernaar te kijken?

150
Hier is een uit botten gebouwde citadel, bepleisterd met vlees
en bloed, waarin ouderdom, dood, ijdelheid en bedrog zich
 verbergen.



151
jìranti ve råjarathå sucittå
atho sarìrampi jara¿ upeti
sata∫ ca dhammo na jara¿ upeti
santo have sabbhi pavedayanti

152
appassutâya¿ puriso balivaddo’va jìrati 
ma¿såni tassa va∂∂hanti pa∫∫å tassa na va∂∂hati

153
anekajåtisa¿såra¿ sandhåvissa¿ anibbisa¿
gahakåraka¿ gavesanto dukkhå jåti punappuna¿

154
gahakåraka di††ho’si puna geha¿ na kåhasi 
sabbå te phåsukå bhaggå gahakû†a¿ visa¥khita¿
visa¥khåragata¿ citta¿ tañhåna¿ khayam ajjhagå

155
acaritvå brahmacariya¿ aladdhå yobbane dhana¿
jiññako∫cå’va jhåyanti khìñamacche’va pallale

156
acaritvå brahmacariya¿ aladdhå yobbane dhana¿
senti cåpâtikhìñå’va puråñåni anutthuna¿
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151
De mooi versierde koninklijke wagens slijten. En dat geldt ook
voor dit lichaam. Maar de waarheid van de deugdzamen wordt
niet oud. Zo onderwijzen de deugdzamen.

152
De mens met weinig spirituele kennis wordt oud zoals een os;
zijn omvang neemt toe, maar zijn wijsheid niet.

153
In talloze levens heb ik deze cyclus van geboorte en dood
doorlopen op zoek naar de bouwer van dit huis, maar tever-
geefs. Deze cyclische herhaling van geboorten is werkelijk
 bedroevend.

154
O, bouwer van het huis, ik heb u gezien; u zult het huis niet op-
nieuw opbouwen. Alle balken zijn gebroken; de nokbalk is om-
laag gestort. Mijn denken heeft zich van alle stoffelijke zaken
bevrijd (nirvåña); de uitblussing van alle vurige verlangens
(tañhå) is bereikt.

155
Zij die in hun jeugd geen zelfdiscipline hebben beoefend en
geen innerlijke rijkdom hebben verworven, kwijnen weg als
oude reigers die staan te staren in een meer zonder vis.

156
Zij die in hun jeugd geen zelfdiscipline hebben beoefend en
geen innerlijke rijkdom hebben verworven, liggen daar als
 gebroken pijlen en treuren over de daden uit het verleden.
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Attavaggo dvådasamo

157
attåna∫ ce piya¿ ja∫∫å rakkheyya na¿ surakkhita¿ 
tiññam a∫∫atara¿ yåma¿ pa†ijaggeyya pañ∂ito

158
attånam eva pa†hama¿ patirûpe nivesaye 
ath’a∫∫am anusåseyya na kilisseyya pañ∂ito

159
attåna∫ ce tathå kayirå yath’a∫∫am anusåsati 
sudanto vata dametha attå hi kira duddamo

160
attå hi attano nåtho ko hi nåtho paro siyå 
attanå hi sudantena nåtha¿ labhati dullabha¿

161
attanå’va kata¿ påpa¿ attajam atta sambhavam 
abhimanthati dummedha¿ vajira¿ v’asmamayam mañim



Canto 12 – Het zelf

157
Als iemand zichzelf liefheeft, laat hij dan goed op zichzelf pas-
sen. Laat de wijze goed op zich zelf passen in een van de drie
waken (van het leven of van de nacht).

158
Laat iemand er eerst voor zorgen dat hij zelf juist handelt, pas
daarna kan hij anderen adviseren. Zo’n wijze treft geen blaam.

159
Laat een mens zelf in praktijk brengen wat hij anderen wil aan-
raden. Iemand die zich goed beheerst, kan anderen leren zich te
beheer sen. Het is echt heel moeilijk om zichzelf te beheersen.

160
Het zelf is meester over het zelf. Welke andere meester zou er
kunnen zijn? Als het zelf volledig wordt bedwongen, bereikt
men de ver heven toevlucht die heel moeilijk te bereiken is.

161
Het kwaad dat door hemzelf is gedaan, dat uit hemzelf is voort-
gekomen, door hemzelf is veroorzaakt, vernietigt de boos -
aardige mens, zoals een diamant een edelsteen splijt.



162
yassa accantadussìlya¿ måluvå sålam iv’otthata¿
karoti so tath’attånam yathå na¿ icchati diso

163
sukaråni asådhûni attano ahitåni ca 
ya¿ ve hita∫ ca sådhu∫ ca ta¿ ve paramadukkara¿

164
yo såsana¿ arahata¿ ariyåna¿ dhamma jìvina¿ 
pa†ikkosati dummedho di††hi¿ nissåya påpika¿ 
phalåni kat†°akasseva attagha∫∫aya phallati

165
attanå’va kata¿ påpa¿ attanå sa¥kilissati 
attanå akata¿ påpa¿ attanå’va visujjhati 
suddhi asuddhi paccatta¿ nâ∫∫o a∫∫a¿ visodhaye

166
attadattha¿ paratthena bahunå’pi na håpaye 
attadattha¿ abhi∫∫åya sadatthapasuto siyå
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162
Zoals de måluvå-klimop de sal-boom vernietigt die hij omstren-
gelt, zo maakt het immorele gedrag van een mens hem geleide-
lijk tot wat zijn vijand zou willen dat hij was.

163
Het is heel gemakkelijk slechte daden te verrichten die u geen
goed doen. Maar het is bijzonder moeilijk een daad te ver richten
die goed en nuttig is.

164
Wanneer een boosaardig mens op basis van zijn ver keerde op-
vattingen zich geringschattend uitlaat over de leer van de arhats,
de edelen, en de deugdzamen, dan brengt hij net als bamboeriet
de vruchten voort die tot zijn eigen ondergang leiden.

165
Alleen door het zelf wordt kwaad gedaan; alleen door het zelf
raakt iemand besmeurd; alleen door het zelf wordt kwaad niet
gedaan; alleen door het zelf wordt men gezuiverd. Zuiver heid
en onzuiverheid hangen af van de mens zelf; niemand kan een
ander zuiver maken.

166
Hoeveel iemand zich ook bezighoudt met activiteiten ten bate
van anderen, hij moet niet zijn eigen (spirituele) doel ver -
waarlozen. Laat hij zich met ijver toeleggen op zijn eigen hoog-
ste doel, nadat hij zich daarvan bewust is geworden.
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Lokavaggo terasamo

167
hìna¿ dhamma¿ na seveyya pamådena na sa¿vase 
micchådi††hi¿ na seveyya na siyå lokavaddhano

168
utti††he nappamajjeyya dhamma¿ sucarita¿ care 
dhammacårì sukha¿ seti asmi¿ loke paramhi ca

169
dhamma¿ care sucarita¿ na na¿ duccarita¿ care 
dhammacårì sukha¿ seti asmi¿ loke paramhi ca

170
yathå bubbulaka¿ passe yathå passe marìcika¿
eva¿ loka¿ avekkhanta¿ maccuråjå na passati

171
etha passath’ima¿ loka¿ citta¿ råjarathûpama¿
yattha bålå visìdanti n’atthi sa¥go vijånata¿



Canto 13 – De wereld

167
Laat niemand een ontaard bestaan leiden, of zijn plicht ver -
zaken; laat hij geen verkeerde inzichten volgen, noch iemand
zijn die zijn cyclus van wedergeboorten op aarde verlengt.

168
Ontwaak! Wees niet nalatig. Volg de waarheid (dhamma). Hij
die het pad van de waarheid volgt, leeft gelukkig in deze wereld
en in de wereld hierna.

169
Volg de gedragscode van juist handelen; volg niet een verkeerde
gedragscode; hij die het pad van de waarheid volgt, leeft
 ge lukkig in deze wereld en in de wereld hierna.

170
Beschouw de wereld als een zeepbel, zie haar als een lucht -
spiegeling; wie de wereld zo bekijkt, wordt door Måra, de
 koning van de dood, niet ge zien.

171
Kom, kijk naar deze wereld, die zo mooi is als een koninklijk
rijtuig. Dwazen gaan erin op; maar de wijzen zijn er niet aan
 gehecht.



172
yo ca pubbe pamajjitvå pacchå so nappamajjati 
so ima¿ loka¿ pabhåseti abbhå mutto’va candimå

173
yassa påpa¿ kata¿ kamma¿ kusalena pithìyati 
so ima¿ loka¿ pabhåseti abbhå mutto’va candimå

174
andhabhûto aya¿ loko tanuk’ettha vipassati 
sakunto jålamutto’va appo saggåya gacchati

175
ha¿sâdiccapathe yanti åkåse yanti iddhiyå
nìyanti dhìrå lokamhå jetvå måra¿ savåhiñi¿

176
eka¿ dhamma¿ atìtassa musåvådissa jantuno 
vitiññaparalokassa n’atthi påpa¿ akåriya¿

177
na ve kadariyå devaloka¿ vajanti 
bålå have nappasa¿santi dåna¿ 
dhìro ca dåna¿ anumodamåno 
ten’eva so hoti sukhì parattha

178
pathavyå ekarajjena saggassa gamanena vå 
sabbalokådhipaccena sotåpattiphala¿ vara¿
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172
Hij die eerst nalatig was, maar later alert wordt, verlicht de
 wereld zoals de maan die achter een wolk vandaan komt.

173
Hij wiens slechte daden worden vervangen door verdienste lijke
daden, verlicht de wereld als de maan die achter een wolk van-
daan komt.

174
Deze wereld is blind. Maar weinig mensen kunnen de dingen
zien zoals ze zijn. Maar weinig mensen gaan naar de hemel, als
vogels ontsnapt aan het net.

175
Zwanen volgen het pad van de zon; mensen gaan door de lucht
door middel van paranormale vermogens (iddhì). De wijzen, die
Måra en zijn legers hebben overwonnen, verlaten deze wereld.

176
Voor iemand die leugens vertelt, die de ene waarheidsgetrouwe
Wet (dhamma) heeft overtreden en die de andere wereld heeft
verwor pen, is er geen kwaad dat hij niet zal doen.

177
Vrekken gaan niet naar de wereld van de goden; dwa zen prijzen
vrijgevigheid niet. Maar de wijze die vreugde vindt in het geven,
wordt juist door die daad gelukkig in de volgende wereld.

178
Beter dan alleenheerschappij over de wereld, beter dan naar de
hemel te gaan, of beter dan heerschappij over het hele uni -
versum, zijn de vruchten van het ingaan in de stroom (het pad).
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Buddhavaggo cuddasamo

179
yassa jita¿ nåvajìyati jitam’assa no yåti koci loke 
ta¿ buddha¿ anantagocara¿ apada¿ kena padena nessatha

180
yassa jålinì visattikå tañhå n’atthi kuhi∫ci netave 
ta¿ buddha¿ anantagocara¿ apada¿ kena padena nessatha

181
ye jhånapasutå dhìrå nekkhammûpasame ratå 
devå’pi tesa¿ pihayanti sambuddhåna¿ satìmata¿

182
kiccho manussapa†ilåbho kiccha¿ maccåna jìvita¿ 
kiccha¿ saddhammasavaña¿ kiccho buddhåna¿ uppådo

183
sabbapåpassa akaraña¿ kusalassa upasampadå
sacittapariyodapana¿ eta¿ buddhåna såsana¿



Canto 14 – De verlichte

179
Welk pad zou u de Boeddha willen laten volgen, wiens bewust-
zijn zich eindeloos uitstrekt, voor wie er geen pad is, wiens over-
winning van de begeerten niet ongedaan kan worden gemaakt,
wiens overwinning niemand ter wereld heeft behaald?

180
Welk pad zou u de Boeddha willen laten volgen, wiens bewust-
zijn zich eindeloos uitstrekt, voor wie er geen pad is, en in wie
er geen verstrikkende begeerte en gehechtheid leven waardoor
een mens opnieuw wordt geboren?

181
De wijzen zijn in meditatie verzonken en vin den vreugde in de
innerlijke rust van verzaking. Zelfs de deva’s (goden) benijden
zulke alerte en volledig ontwaakte mensen.

182
Moeilijk is het als mens geboren te worden; zwaar is het be-
staan van stervelingen; moeilijk is het om de verheven waar-
heid te horen; het is maar zelden dat de verlichten (boeddha’s)
verschijnen.

183
Zich onthouden van alle kwaad, goede daden verrichten, en het
denken zuiveren, zo luidt het advies van de verlichten.



184 
khantì parama¿ tapo titikkhå nibbåna¿ parama¿

vadanti buddhå
na hi pabbajito parûpaghåtì na samaño hoti para¿

 vihe†hayanto

185
anûpavådo anûpaghåto på†imokkhe ca sa¿varo 
matta∫∫utå ca bhattasmi¿ panta∫ ca sayanåsana¿ 
adhicitte ca åyogo eta¿ buddhåna såsana¿

186, 187
na kahåpañavassena titti kåmesu vijjati 
appassådå dukkhå kåmå iti vi∫∫åya pañ∂ito 
api dibbesu kåmesu rati¿ so nâdhigacchati 
tañhakkhayarato hoti sammåsambuddhasåvako

188
bahu¿ ve saraña¿ yanti pabbatåni vanåni ca 
åråmarukkhacetyåni manusså bhayatajjitå

189
n’eta¿ kho saraña¿ khema¿ n’eta¿ sarañam uttama¿ 
n’etam sarañam ågamma sabbadukkhå pamuccati

190
yo ca buddha∫ ca dhamma∫ ca sa¥gha∫ ca saraña¿ gato 
cattåri ariyasaccåni sammappa∫∫åya passati
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184
Geduld dat veel verdragen kan, is de hoogste ascese. De
boeddha’s verklaren dat nirvåña de hoogste staat is. Een monnik
doet ande ren geen kwaad; iemand die anderen benadeelt is geen
monnik.

185
Anderen niet bekritiseren of benadelen, zelfbeheer sing be -
oefenen overeenkomstig de ethische code (på†imokkha) die tot
vrijheid voert, matig eten, een teruggetrokken leven leiden, vol
toewijding mediteren – dit is de leer van de boeddha’s.

186, 187
Zelfs door een stortbui van gouden munten kunnen onze ver-
langens niet worden bevredigd; de wijze, die weet dat de ver-
langens van de zintuigen voorbijgaande genoegens zijn en lijden
tot gevolg hebben, vindt zelfs in hemelse genoegens geen
vreugde. De ware discipel van de volledig verlichte verheugt
zich slechts in de vernietiging van alle wereldse verlangens.

188
Mensen zoeken uit angst hun toevlucht in tal rijke oorden zoals
bergen, bossen, parken, bomen en heiligdommen.

189
Maar geen van deze is in feite een veilige toevlucht en is even-
min de hoogste toevlucht. Want zelfs als men zo’n toevlucht
heeft bereikt, wordt men niet van alle lijden bevrijd.

190
Hij die toevlucht neemt in de verlichte (Boeddha), in zijn leer
(dhamma) en in zijn gemeenschap van monniken (sa¥gha), heeft
een duidelijk inzicht in de vier edele waarheden, namelijk:
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191, 192
dukkha¿ dukkhasamuppåda¿ dukkhassa ca atikkama¿
ariya∫ c’a††ha¥gika¿ magga¿ dukkhûpasamagåmina¿

eta¿ kho saraña¿ khema¿ eta¿ sarañam uttama¿ 
eta¿ sarañam ågamma sabbadukkhå pamuccati

193
dullabho purisâja∫∫o na so sabbattha jåyati 
yattha so jåyati dhìro ta¿ kula¿ sukham edhati

194
sukho buddhåna¿ uppådo sukhå saddhammadesanå
sukhå sa¥ghassa såmaggì samaggåna¿ tapo sukho

195, 196
pûjârahe pûjayato buddhe yadi va såvake 
papa∫casamatikkante tiññasokapariddave

te tådise pûjayato nibbute akutobhaye
na sakkå pu∫∫a¿ sa¥khåtu¿ im’ettam api kena ci
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191, 192
Het lijden, de oorsprong van het lijden, het ophouden van het
lijden, het edele achtvoudige pad* dat leidt naar het ophouden
van het lijden. Dit is in feite een veilige toevlucht en de hoogste
toe vlucht. Als men die toevlucht heeft bereikt, wordt men van
alle lijden bevrijd.

193
Een edel mens (een boeddha) is heel zeld zaam. Hij wordt niet
overal geboren. De familie waarin zo’n wijze wordt geboren, is
heel fortuinlijk.

194
Gezegend is de geboorte van de boeddha’s; gezegend is het
 onderricht in de edele Wet; gezegend is de harmonie van de
 gemeenschap van monniken; gezegend is de toewijding van hen
die in harmonie leven.

195, 196
Wie eer bewijst aan hen die eer verdienen, hetzij de ver lichten
of hun discipelen; wie de belemmeringen (voor spirituele voor-
uitgang) heeft overwonnen en de stroom van verdriet en tranen
is overgesto ken; wie eer bewijst aan die mensen die zich hebben
bevrijd en niets te vrezen hebben – zijn verdienste is niet te
meten.
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Sukhavaggo pannarasamo

197
susukha¿ vata jìvåma verinesu averino 
verinesu manussesu viharåma averino

198
susukha¿ vata jìvåma åturesu anåturå
åturesu manussesu viharåma anåturå

199
susukha¿ vata jìvåma ussukesu anussukå
ussukesu manussesu viharåma anussukå

200
susukha¿ vata jìvåma yesa¿ no n’atthi ki∫cana¿ 
pìtibhakkhå bhavissåma devå åbhassarå yathå

201
jaya¿ vera¿ pasavati dukkha¿ seti parâjito 
upasanto sukha¿ seti hitvå jayaparåjaya¿



Canto 15 – Geluk

197
Werkelijk gezegend zijn wij die, levend tussen mensen die
haten, niemand haten; te midden van hen die haten, leven wij
zonder haat.

198
Werkelijk gezegend zijn wij die, levend tussen zieke mensen,
gezond zijn; te midden van hen die door ziekte worden getrof-
fen, leven wij in goede gezondheid.

199
Werkelijk gezegend zijn wij die, levend tussen mensen die
 verlangen naar de genoegens van de zintuigen, niet naar deze
dingen verlangen; te midden van hen die naar de genoegens van
de zintuigen verlangen, leven wij zonder die verlangens.

200
Werkelijk gezegend zijn wij die leven zonder bezittingen. We
zullen ons voeden met geluk zoals de stralende goden (die zich
voeden met spirituele gelukzaligheid).

201
Overwinning schept vijandschap; de verslagene moet lijden;
 iemand die innerlijke vrede heeft, leeft gelukkig, en is on -
verschillig voor zowel overwinning als nederlaag.



202
n’atthi rågasamo aggi n’atthi dosasamo kali 
n’atthi khandhådiså dukkhå n’atthi santipara¿ sukha¿

203
jighacchå paramå rogå sa¥khårå paramå dukkhå
eta¿ ∫åtvå yathåbhûta¿ nibbåna¿ parama¿ sukha¿

204
årogyaparamå låbhå santu††hiparama¿ dhana¿ 
vissåsaparamå ∫åti nibbåna¿ parama¿ sukha¿

205
pavivekarasa¿ pìtvå rasa¿ upasamassa ca 
niddaro hoti nippåpo dhammapìtirasa¿ piba¿

206
sådhu dassanam ariyåna¿ sannivåso sadå sukho 
adassanena bålåna¿ niccam eva sukhì siyå

207
bålasa¥gatacårì hi dìgham addhåna socati 
dukkho bålehi sa¿våso amitten’eva sabbadå 
dhìro ca sukhasa¿våso ∫åtìna¿ va samågamo
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202
Er is geen vuur zoals de begeerte; er is geen kwaad zoals de
haat; er is geen lijden zoals het fysieke bestaan (de vijf ver -
zamelin gen of skandha’s), en er is geen grotere gelukzaligheid
dan de rust (van nirvåña).

203
Honger is de grootste kwelling; mentale en emotionele neigin-
gen zijn het grootste leed. Als men dit werkelijk heeft begrepen,
bereikt men nirvåña, de hoogste gelukzaligheid.

204
Gezondheid is het grootste geschenk, tevredenheid de grootste
rijkdom; vertrouwen is de mooiste verstandhouding, en nirvåña
de hoogste gelukzaligheid.

205
Als iemand van eenzaamheid en innerlijke kalmte heeft ge-
proefd, wordt hij vrij van angst en kwaad en geniet hij van de
gelukzaligheid van de dhamma.

206
Het is goed om de edelen van geest te ontmoeten; hun gezel -
schap brengt altijd geluk; als men geen dwazen (spiritueel
 onwetenden) ontmoet, kan men altijd gelukkig zijn.

207
Hij die leeft in gezelschap van dwazen moet lang lijden; om-
gang met dwazen is altijd pijnlijk zoals omgang met een vij-
and; omgang met een wijze is aangenaam zoals omgang met
familieleden.
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208
dhìra∫ ca pa∫∫a∫ ca bahussuta∫ ca 
dhorayhasìla¿ vatavantam ariya¿
ta¿ tådisa¿ sappurisa¿ sumedha¿ 
bhajetha nakkhattapatha¿’va candimå
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208
Iemand die standvastig, wijs, ontwikkeld, deugdzaam, toegewijd
en edel is, moet men daarom volgen; zo’n goed en intelligent
mens moet men volgen zoals de maan het pad van de sterren
volgt.

15 – Geluk 83



Piyavaggo solasamo

209
ayoge yu∫jam attåna¿ yogasmi∫ ca ayojaya¿
attha¿ hitvå piyaggåhì pihet’attånuyogina¿

210
må piyehi samåga∫chi appiyehi kudåcana¿ 
piyåna¿ adassana¿ dukkha¿ appiyåna∫ ca dassana¿

211
tasmå piya¿ na kayiråtha piyâpåyo hi påpako 
ganthå tesa¿ na vijjanti yesa¿ n’atthi piyâppiya¿

212
piyato jåyatì soko piyato jåyatì bhaya¿ 
piyato vippamuttassa n’atthi soko kuto bhaya¿

213
pemato jåyatì soko pemato jåyatì bhaya¿ 
pemato vippamuttassa n’atthi soko kuto bhaya¿



Canto 16 – Plezier

209
Hij die zich overgeeft aan wat niet moet worden gedaan en niet
doet wat wel moet worden gedaan, geeft zo zijn spirituele doel
op; hij die zich overgeeft aan de genoegens van de zintuigen
 benijdt de mens die meditatie beoefent.

210
Raak niet gehecht aan wat plezierig is, noch aan wat onplezierig
is; het niet zien van wat prettig is, is pijnlijk, even als het zien
van wat onprettig is.

211
Laat daarom niemand zich sterk aan iets binden, omdat het ver-
lies van wat geliefd is, pijnlijk is. Er zijn geen boei en voor hem
die genot noch pijn kent.

212
Uit genot ontstaat verdriet; uit genot ontstaat angst. Iemand die
vrij is van genot heeft geen verdriet. Waarvoor moet hij dan nog
bang zijn?

213
Uit emotie ontstaat verdriet; uit emotie ontstaat angst. Iemand
die vrij is van emotie heeft geen verdriet. Waarvoor moet hij dan
nog bang zijn?



214
ratiyå jåyatì soko ratiyå jåyatì bhaya¿ 
ratiyå vippamuttassa n’atthi soko kuto bhaya¿

215
kåmato jåyatì soko kåmato jåyatì bhaya¿
kåmato vippamuttassa n’atthi soko kuto bhaya¿

216
tañhåya jåyatì soko tañhåya jåyatì bhaya¿
tañhåya vippamuttassa n’atthi soko kuto bhaya¿

217
sìladassanasampanna¿ dhamma††ha¿ saccavådina¿
attano kamma kubbåna¿ ta¿ jano kurute piya¿

218
chandajåto anakkhåte manaså ca phu†o siyå 
kåmesu ca appa†ibaddhacitto uddha¿soto’ti vuccati

219
cirappavåsi¿ purisa¿ dûrato sotthim ågata¿
∫åtimittå suhajjå ca abhinandanti ågata¿

220
tath’eva katapu∫∫am pi asmå lokå para¿ gata¿ 
pu∫∫åni pa†igañhanti piya¿ ∫åtì va ågata¿
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214
Uit gehechtheid ontstaat verdriet; uit gehechtheid ont staat angst.
Iemand die vrij is van gehechtheid heeft geen verdriet. Waarvoor
moet hij dan nog bang zijn?

215
Uit begeerte ontstaat verdriet; uit begeerte ontstaat angst.
 Iemand die vrij is van begeerte heeft geen verdriet. Waarvoor
moet hij dan nog bang zijn?

216
Uit dorst naar het leven ontstaat verdriet; uit dorst naar het leven
ontstaat angst. Iemand die vrij is van dorst naar het leven heeft
geen verdriet. Waarvoor moet hij dan nog bang zijn?

217
Hij die deugdzaam is en spiritueel inzicht heeft, die vast ver -
ankerd is in de dhamma, die de waarheid spreekt en zijn plichten
vervult, is geliefd onder de mensen.

218
Hij in wie een edel verlangen naar het onzeg bare ontstaat, van
wie het denken doordrenkt is met dit verlangen en van wie de
ge dachten niet door gehechtheid geketend raken – zo’n mens
wordt ‘iemand die stroomopwaarts gaat’ genoemd.

219
Wanneer iemand die lang van huis is geweest veilig thuis komt,
dan wordt hij van harte verwelkomd door familieleden, vrienden
en mensen die het goed met hem menen.

220
Wanneer een goed mens uit deze wereld naar de volgende is
 gegaan, dan wordt hij ontvangen door de gevolgen van zijn
goede daden, zoals familieleden een dierbare verwelkomen bij
zijn thuiskomst.
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Kodhavaggo sattarasamo

221
kodha¿ jahe vippajaheyya måna¿ 
sa∫∫ojana¿ sabbam atikkameyya 
ta¿ nåmarûpasmi¿ asajjamåna¿ 
aki∫cana¿ nânupatanti dukkhå

222
yo ve uppatita¿ kodha¿ ratha¿ bhanta¿ va dhåraye 
tam aha¿ sårathi¿ brûmi rasmiggåho itaro jano

223
akkodhena jine kodha¿ asådhu¿ sådhunå jine 
jine kadariya¿ dånena saccena alikavådina¿

224
sacca¿ bhañe na kujjheyya dajjå’ppasmimpi yåcito 
etehi tìhi †hånehi gacche devåna santike

225
ahi¿sakå ye munayo nicca¿ kåyena sa¿vutå 
te yanti accuta¿ †håna¿ yattha gantvå na socare



Canto 17 – Boosheid

221
Laat een mens boosheid opgeven, laat hij verwaandheid vaarwel
zeggen en laat hij alle wereldse banden achter zich laten. Geen
lijden treft hem die zonder morele tekortkomingen is en die zich
niet hecht aan gedachten of vormen (nåma-rûpa).

222
Hij die een opkomende boosheid beheerst, zoals hij een slin -
gerende wagen onder controle krijgt, hem noem ik een echte
wagenmenner. Anderen houden alleen maar de teugels vast.

223
Laat een mens boosheid overwinnen met liefde, laat hij het
kwade beteugelen met het goede; laat hij de hebzuchtige over-
win nen met vrijgevigheid en de leugenaar met waarheid.

224
Men moet altijd de waarheid spreken, niet toegeven aan boos-
heid, en geven aan iemand die bedelt, al is het maar wei nig.
Door deze drie deugden is een mens in staat om in de tegen-
woordigheid van de deva’s te komen.

225
De wijzen die anderen geen kwaad doen, die zich altijd volledig
beheersen, bereiken de onveranderlijke staat (nirvåña), waar ze,
eenmaal daar, niet langer lijden.



226
sadå jågaramånåna¿ ahorattânusikkhina¿
nibbåna¿ adhimuttåna¿ attha¿ gacchanti åsavå

227
poråñam eta¿ atula n’eta¿ ajjatanåm iva 
nindanti tuñhim åsìna¿ nindanti bahubhåñina¿ 
mitabhåñinampi nindanti n’atthi loke anindito

228
na câhu na ca bhavissati na c’etarahi vijjati 
ekanta¿ nindito poso ekanta¿ vå pasa¿sito

229, 230
ya∫ ce vi∫∫û pasa¿santi anuvicca suve suve 
acchiddavutti¿ medhåvi¿ pa∫∫åsìlasamåhita¿

nekkha¿ jambonadass’eva ko ta¿ ninditum arahati 
devå’pi na¿ pasa¿santi brahmunå’pi pasa¿sito

231
kåyappakopa¿ rakkheyya kåyena sa¿vuto siyå 
kåyaduccarita¿ hitvå kåyena sucarita¿ care
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226
De mentale belemmeringen verdwijnen bij hen die altijd waak-
zaam zijn, die zich dag en nacht verdiepen in spirituele studie
en die vastbesloten zijn nirvåña te bereiken.

227
Een oud gezegde, Atula, en niet alleen een van deze tijd, luidt
als volgt: ‘Ze bekritiseren degene die zwijgt, ze bekriti seren
 degene die veel spreekt, ze bekritiseren zelfs degene die met
mate spreekt.’ Er is niemand in deze wereld die niet wordt
bekri tiseerd.

228
Iemand die alleen maar wordt bekritiseerd of alleen maar
 geprezen, was er nooit, zal er nooit zijn, en bestaat ook nu niet.

229, 230
Als de wijzen ie mand prijzen, na hem dag in dag uit te hebben
gadegeslagen, die geen gedragsfouten vertoont, die in hoge mate
intelligent is, en begiftigd met wijsheid en deugd, die is als een
munt gemaakt van het zuiverste goud van de Jambû (rivier) –
wie zou zo iemand dan durven te bekritiseren? Zelfs de deva’s
prijzen hem; hij wordt zelfs door Brahmå geprezen.

231
Men moet waken tegen vormen van opwinding van het lichaam;
men moet het lichaam beheersen. Na van de zonden van het
 lichaam* afstand te hebben gedaan, moet men met het lichaam
goede handelingen verrichten.
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232
vacìpakopa¿ rakkheyya våcåya sa¿vuto siyå 
vacìduccarita¿ hitvå våcåya sucarita¿ care

233
manopakopa¿ rakkheyya manaså sa¿vuto siyå 
manoduccarita¿ hitvå manaså sucarita¿ care

234
kåyena sa¿vutå dhìrå atho våcåya sa¿vutå 
manaså sa¿vutå dhìrå te ve suparisa¿vutå
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232
Men moet waken tegen vormen van opwinding bij het spreken;
men moet het spreken beheersen. Na van de zonden van het
spreken* afstand te hebben gedaan, moet men op de juiste
 manier leren spreken.

233
Men moet waken tegen vormen van opwinding van het denken;
men moet het denken beheersen. Na van de zonden van het den-
ken† afstand te hebben gedaan, moet men op de juiste manier
leren denken.

234
De wijzen die het lichaam beheersen, die het spre ken beheersen
en ook hun denken beheersen, hebben werkelijk volledige zelf-
beheersing.
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Malavaggo a††hårasamo

235
pañ∂upalåso’va’dåni’si yamapuriså’pi ca ta¿ upa††hitå 
uyyogamukhe ca ti††hasi påtheyyampi ca te na vijjati

236
so karohi dìpam attano khippa¿ våyama pañ∂ito bhava 
niddhantamalo ana¥gaño dibba¿ ariyabhûmim ehisi

237
upanìtavayo ca’dåni’si sampayåto’si yamassa santike 
våso’pi ca te n’atthi antarå påtheyyampi ca te na vijjati

238
so karohi dìpam attano khippa¿ våyama pañ∂ito bhava 
niddhantamalo ana¥gaño na puna jåtijara¿ upehisi

239
anupubbena medhåvì thokathoka¿ khañe khañe 
kammåro rajatass’eva niddhame malam attano



Canto 18 – Onvolkomenheid

235
U bent nu als een dor blad; zelfs de boodschappers van Yama
(de dood) zijn aan u verschenen. U staat op het punt te vertrek -
ken, zonder proviand voor onderweg.

236
Maak van uzelf een eiland (toevluchtsoord)*; span u krachtig
in, zonder uitstel, en wees wijs; gezuiverd van morele onzuiver-
heden en zonder onvolkomenheden zult u het hemelse rijk van
de edelen van geest binnengaan.

237
Uw leven is nu ten einde; u bent nu in tegenwoordigheid van de
dood. Er is voor u geen plaats om de reis te onderbreken, en u
heeft geen proviand voor onderweg.

238
Maak van uzelf een eiland (toevluchtsoord); span u krachtig in,
zonder uitstel, en wees wijs; gezuiverd van morele onzuiver -
heden en zonder onvolkomenheden zult u niet opnieuw geboorte
en ouderdom meemaken.

239
Geleidelijk, beetje bij beetje, telkens en telkens weer, moet de
wijze zijn morele onzuiverheden verwijderen, zoals een smid
het schuim van het zilver afblaast.

*Vgl. vers 25.



240
ayaså va mala¿ samu††hita¿ tadu††håya tam eva khådati 
eva¿ atidhonacårina¿ sakakammåni nayanti duggati¿

241
asajjhåyamalå mantå anu††hånamalå gharå
mala¿ vaññassa kosajja¿ pamådo rakkhato mala¿

242
mal’itthiyå duccarita¿ macchera¿ dadato mala¿
malå ve påpakå dhammå asmi¿ loke paramhi ca

243
tato malå malatara¿ avijjå parama¿ mala¿ 
eta¿ mala¿ pahatvåna nimmalå hotha bhikkhavo

244
sujìva¿ ahirìkena kåkasûrena dha¿sinå
pakkhandinå pagabbhena sa¥kili††hena jìvita¿

245
hirìmatå ca dujjìva¿ nicca¿ sucigavesinå 
alìnen’appagabbhena suddhâjìvena passatå
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240
Zoals roest het ijzer waaruit het voortkwam aantast, zo leiden
de slechte daden van een mens hem naar een nieuwe geboorte
vol ellende.

241
Niet reciteren is roest voor de heilige geschriften; verwaarlozing
is roest voor huizen; luiheid is roest voor schoonheid; onoplet-
tendheid is roest voor de bewaker.

242
Verkeerd gedrag is de smet van de vrouw; gierigheid is de smet
van de weldoener; slechte gebruiken zijn werkelijk een smet in
deze wereld en in de volgende.

243
Maar er is een onvolkomenheid groter dan al deze onvolkomen-
heden – en dat is onwetendheid. Monniken, ontdoe u van deze
grootste onvolkomen heid, wees vrij van alle onvolkomenheden.

244
Het leven is gemakkelijk voor hem die schaamteloos is, bru taal
als een kraai (een schurk), een lasteraar, een opschep per, roeke-
loos, en onzuiver van levenswandel.

245
Maar het leven is moeilijk voor hem die geen pretenties heeft,
die altijd streeft naar zuiverheid, oprecht is en niet roekeloos,
die zuiver is van levenswandel en over spiritueel inzicht
 beschikt.
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246, 247
yo påñam atipåteti musåvåda∫ ca bhåsati 
loke adinna¿ ådiyati paradåra∫ ca gacchati 
suråmerayapåna∫ ca yo naro anuyu∫jati 
idh’evameso lokasmi¿ mûla¿ khañati attano

248
evam bho purisa jånåhi påpadhammå asa∫∫atå 
må ta¿ lobho adhammo ca cira¿ dukkhåya randhayu¿

249
dadåti ve yathåsaddha¿ yathåpasådana¿ jano 
tattha ve ma¥ku yo hoti paresa¿ pånabhojane 
na so divå vå ratti¿ vå samådhi¿ adhigacchati

250
yassa c’eta¿ samucchinna¿ mûlaghacca¿ samûhata¿ 
sa ve divå vå ratti¿ vå samådhi¿ adhigacchati

251
n’atthi rågasamo aggi n’atthi dosasamo gaho 
n’atthi mohasama¿ jåla¿ n’atthi tañhåsamå nadì

252
sudassa¿ vajja¿ a∫∫esa¿ attano pana duddasa¿
paresa¿ hi so vajjåni opuñåti yathåbhusa¿ 
attano pana chådeti kali¿’va kitavå sa†ho
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246, 247
Hij die leven vernietigt, die leugens vertelt, die neemt wat hem
niet is gegeven, die naar de vrouw van een ander gaat, die zich
overgeeft aan sterke drank, zo’n man vernietigt hier in deze
 wereld de wortels van zijn wezen.

248
Weet, mijn vriend, dat slechte gewoonten onbeheerst zijn; laten
hebzucht en onrechtvaardig handelen u niet voor lange tijd
 ellende brengen.

249
Mensen geven aalmoezen al naar hun geloof en geneigdheid.
Maar wie zich eraan ergert dat anderen eten en drinken krijgen,
komt noch overdag noch ’s nachts tot innerlijke rust.

250
Hij in wie dit gevoel met wortel en al is uitgetrokken en ver -
nietigd, bereikt dag en nacht innerlijke rust.

251
Er is geen vuur zoals hartstocht; er is geen wurggreep zoals haat;
er is geen verstrikking zoals zelfbedrog; er is geen woelige rivier
zoals begeerte.

252
De fouten van anderen zijn gemakkelijk te zien, maar eigen fou-
ten worden met moeite gezien. Men zift de fouten van ande ren
uit zoals kaf, maar verbergt eigen fouten, zoals een oneerlijke
dobbelaar een ongelukkige worp verbergt.
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253
paravajjânupassissa nicca¿ ujjhånasa∫∫ino 
åsavå tassa va∂∂hanti årå so åsavakkhayå

254
åkåse pada¿ n’atthi samaño n’atthi båhire 
papa∫câbhiratå pajå nippapa∫cå tathågatå

255
åkåse pada¿ n’atthi samaño n’atthi båhire 
sa¥khårå sassatå n’atthi n’atthi buddhånam i∫jita¿
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253
Als een mens alleen de fouten van anderen ziet en altijd aanstoot
neemt, dan nemen zijn mentale belemmeringen toe en is hij ver
van de volledige vernietiging van die belemmeringen.

254
Er zijn geen voetsporen in de hemel (åkåsa); er is geen asceet
buiten de leer van de Boeddha. De mensheid geniet van de
 wereld van illusie (die een belemmering vormt voor spirituele
vooruitgang); de tathågata’s (boeddha’s) zijn vrij van deze
 belemmering.

255
Er zijn geen voetsporen in de hemel; er is geen asceet buiten de
leer van de Boeddha; geen enkel samengesteld ding is eeuwig;
de boeddha’s zijn gelijkmoedig.
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Dhamma††havaggo ekûnavìsatimo

256
na tena hoti dhamma††ho yen’attha¿ sahaså naye
yo ca attha¿ anattha∫ ca ubho niccheyya pañ∂ito

257
asåhasena dhammena samena nayatì pare 
dhammassa gutto medhåvì dhamma††ho’ti pavuccati

258
na tena pañ∂ito hoti yåvatå bahu bhåsati
khemì averì abhayo pañ∂ito’ti pavuccati

259
na tåvatå dhammadharo yåvatå bahu bhåsati 
yo ca appampi sutvåna dhamma¿ kåyena passati 
sa ve dhammadharo hoti yo dhamma¿ nappamajjati

260
na tena thero hoti yen’assa phalita¿ siro 
paripakko vayo tassa moghajiñño’ti vuccati



Canto 19 – De rechtvaardige

256
Hij die willekeurig besluit wat goed is, is daarmee nog niet
rechtvaardig (geworteld in de dhamma). Wijs is hij die zorg -
vuldig onderscheid maakt tussen goed en kwaad.

257
Hij die anderen rechtvaardig en onpartijdig beoordeelt en niet
willekeurig, die wijze wordt werkelijk rechtvaardig en een
 beschermer van het recht genoemd.

258
Iemand is niet wijs enkel omdat hij veel spreekt. Maar hij
die kalm is, vrij van haat en angst, wordt werkelijk een wijze
 genoemd.

259
Iemand is geen kenner van de dhamma enkel om dat hij veel
spreekt. Maar hij die slechts weinig over de Wet heeft gehoord,
maar toch door krachtige inspanning de essentie ervan begrijpt
en de dhamma niet verwaarloost, is werkelijk een kenner van
de dhamma.

260
Iemand is geen thera* op grond van grijs haar. Hij die alleen in
leeftijd gevorderd is, noemt men ‘tevergeefs oud geworden’.

*Een oudere monnik in tegenstelling tot een noviet.



261
yamhi sacca∫ ca dhammo ca ahi¿så sa∫∫amo damo 
sa ve vantamalo dhìro thero iti pavuccati

262
na våkkarañamattena vaññapokkharatåya vå 
sådhurûpo naro hoti issukì maccharì sa†ho

263
yassa c’eta¿ samucchinna¿ mûlaghacca¿ samûhata¿ 
sa vantadoso medhåvì sådhurûpo’ti vuccati

264
na muñ∂akena samaño abbato alika¿ bhaña¿ 
icchålobhasamåpanno samaño ki¿ bhavissati

265
yo ca sameti påpåni añu¿ thûlåni sabbaso
samitattå hi påpåna¿ samaño’ti pavuccati

266
na tena bhikkhu so hoti yåvatå bhikkhate pare 
vissa¿ dhamma¿ samådåya bhikkhu hoti na tåvatå
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261
Hij die de waarheid kent, de dhamma in praktijk brengt, anderen
geen kwaad doet, zichzelf beheerst en matig is, zo’n wijze mon-
nik die vrij is van alle onvolkomenheden, wordt met recht een
thera genoemd.

262
Iemand die jaloers, egoïstisch en doortrapt is, wordt niet ach-
tenswaardig door louter mooie woorden, noch door een knappe
verschijning.

263
Maar hij in wie dit kwaad met wortel en al is uitgetrokken en
vernietigd, die alle haat achter zich heeft gelaten en wijs is – die
wordt terecht achtenswaardig genoemd.

264
Iemand die de ethische voorschriften niet naleeft en leugens ver-
kondigt, wordt geen monnik door zich kaal te scheren. Hoe kan
iemand die door verlangens en hebzucht wordt beheerst een
monnik worden?

265
Maar hij die met zijn slechte neigingen, grote of klei ne, volledig
afrekent, wordt een echte monnik (samaña) genoemd, omdat hij
al dit kwaad heeft overwonnen.

266
Iemand is geen bedelmonnik omdat hij om een aalmoes vraagt.
Hij wordt geen bhikkhu door een geloof aan te hangen dat niet
in overeenstemming is met de dhamma.
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267
yo’dha pu∫∫a∫ ca påpa∫ ca båhetvå brahmacariyavå
sa¥khåya loke carati sa ve bhikkhû’ti vuccati

268, 269
na monena munì hoti mûḷharûpo aviddasu 
yo ca tula¿’va paggayha varam ådåya pañ∂ito

påpåni parivajjeti sa munì tena so munì 
yo munåti ubho loke munì tena pavuccati

270
na tena ariyo hoti yena påñåni hi¿sati 
ahi¿så sabbapåñåna¿ ariyo’ti pavuccati

271, 272
na sìlabbatamattena båhusaccena vå puna 
athavå samådhilåbhena vivicca sayanena vå

phusåmi nekkhammasukha¿ aputhujjanasevita¿ 
bhikkhu vissåsamåpådi appatto åsavakkhaya¿
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267
Maar hij die zowel verdiensten als tekortkomingen achter zich
heeft gelaten, die een zuiver leven leidt, en die met onderschei-
dingsvermogen in deze wereld leeft, wordt met recht een
bhikkhu genoemd.

268, 269
Door zwijgzaamheid alleen wordt iemand geen wijze (muni) als
hij dwaas en onwetend is. Maar hij die, alsof hij een weegschaal
in zijn hand heeft, het goede neemt en het kwade mijdt, is een
wijze; precies om die reden is hij een muni. Hij die begrijpt wat
zowel het goede als het kwade werkelijk zijn, wordt een echte
wijze genoemd.

270
Hij die levende wezens kwaad doet is geen ariya (edele). Hij die
geen enkel levend wezen kwaad doet, wordt daarom een ariya
genoemd.

271, 272
Bhikkhu, niet door alleen ethische voorschriften te volgen, noch
door grote geleerdheid, noch zelfs door samådhi (diepe spiri -
tuele contemplatie) of door een teruggetrokken leven te leiden,
noch door te denken ‘ik bereik het geluk van de vrijheid (verza-
king van de wereld) die voor de gewone sterveling onbereikbaar
is’, kunt u tevreden zijn, zolang u niet alle mentale belemme-
ringen heeft vernietigd.
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Maggavaggo vìsatimo

273
maggån’a††ha¥giko se††ho saccåna¿ caturo padå
virågo se††ho dhammåna¿ dipadåna∫ ca cakkhumå

274
eso’va maggo n’atth’a∫∫o dassanassa visuddhiyå 
etamhi tumhe pa†ipajjatha mårass’eta¿ pamohana¿

275
etamhi tumhe pa†ipannå dukkhass’anta¿ karissatha 
akkhåto ve mayå maggo a∫∫åya sallasanthana¿

276
tumhehi kicca¿ åtappa¿ akkhåtåro tathågatå 
pa†ipannå pamokkhanti jhåyino mårabandhanå

277
sabbe sa¥khårå aniccå ti yadå pa∫∫åya passati 
atha nibbindatì dukkhe esa maggo visuddhiyå



Canto 20 – Het pad

273
Onder de paden is het achtvoudige het beste; onder de waar heden
zijn de vier edele waarheden de beste; van alle gemoedsgesteld-
heden is vrij zijn van begeerte de beste; onder de mensen* is hij
die inzicht heeft (Boeddha) de meest vooraanstaande.

274
Dit is het pad; er is geen ander pad dat tot zuiverheid van in-
zicht leidt. Volg dit pad, want dit pad brengt de Boze (Måra)
in  verwarring.

275
Als u dit pad volgt, zal er een einde komen aan uw lijden. Nadat
dit door mij werd ingezien, heb ik dit pad dat alle doornen weg-
neemt, verkondigd.

276
U moet zelf de inspanning verrichten. De tathågata’s (boeddha’s)
kunnen slechts de weg wijzen. Zij die aan het pad zijn begonnen
en zijn gaan nadenken, worden bevrijd van de boei en van Måra.

277
‘Alle samengestelde dingen zijn voorbijgaand’; als iemand dit
door wijsheid inziet, krijgt hij genoeg van deze wereld van
 lijden. Dit is het pad naar zuiverheid.

*Dipada (dvi + pada), een ‘tweevoeter’ (mens).



278
sabbe sa¥khårå dukkhå ti yadå pa∫∫åya passati
atha nibbindatì dukkhe esa maggo visuddhiyå

279
sabbe dhammå anattå ti yadå pa∫∫åya passati
atha nibbindatì dukkhe esa maggo visuddhiyå

280
u††hånakålamhi anu††hahåno
yuvå balì ålasiya¿ upeto 
sa¿sannasa¥kappamano kusìto 
pa∫∫åya magga¿ alaso na vindati

281
våcånurakkhì manaså susa¿vuto 
kåyena ca akusala¿ na kayirå
ete tayo kammapathe visodhaye 
årådhaye maggam isippavedita¿

282
yogå ce jåyatì bhûri ayogå bhûri sa¥khayo 
eta¿ dvedhåpatha¿ ∫atvå bhavåya vibhavåya ca 
tath’attåna¿ niveseyya yathå bhûri pava∂∂hati

283
vana¿ chindatha må rukkha¿ vanato jåyatì bhaya¿
chetvå vana∫ ca vanatha∫ ca nibbanå hotha bhikkhavo
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278
‘Alle samengestelde dingen houden lijden in’; als iemand dit
door wijsheid inziet, krijgt hij genoeg van deze wereld van lij-
den. Dit is het pad naar zuiverheid.

279
‘Alle bestaansvormen zijn anattå (bestaan niet op zichzelf)’; als
iemand dit door wijsheid inziet, krijgt hij genoeg van deze we-
reld van lijden. Dit is het pad naar zuiverheid.

280
Hij die zich niet inspant wanneer het daarvoor tijd is, die, hoewel
jong en sterk, zich overgeeft aan luiheid, en van wie het denken
zwak en weinig doelgericht is – zo’n passief en lui mens zal het
pad naar wijsheid niet vinden.

281
Men moet letten op wat men zegt, men moet het denken goed
beheersen, en ook met het lichaam geen verkeerde dingen doen.
Laat men deze drie manieren van handelen (karma) zuiveren,
en laat men het pad gaan dat de wijzen hebben bekendgemaakt.

282
Uit toewijding ontstaat wijsheid; zonder toewijding gaat wijs-
heid verloren. Laat hij die zich bewust is geworden van dit twee-
ledige pad dat zowel naar meer als naar minder wijsheid leidt,
zich zo opstellen dat zijn wijsheid toeneemt.

283
Kap het hele bos (van verlangens), niet alleen maar een boom.
Dit bos schept angst. Kap het bos en het kreupelhout, monniken,
en wees vrij van verlangens.
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284
yåva¿ (hi) vanatho na chijjati añumatto’pi narassa nårisu
pa†ibaddhamano’va tåva so vaccho khìrapako’va måtari

285
ucchinda sineham attano kumuda¿ såradika¿’va påñinå
santimaggam eva brûhaya nibbåna¿ sugatena desita¿

286
idha vassa¿ vasissåmi idha hemantagimhisu
iti bålo vicinteti antaråya¿ na bujjhati

287
ta¿ puttapasusammatta¿ byåsattamanasa¿ nara¿
sutta¿ gåma¿ mahogho’va maccu ådåya gacchati

288
na santi puttå tåñåya na pitå n’åpi bandhavå
antakenådhipannassa n’atthi ∫åtìsu tåñatå

289
etam atthavasa¿ ∫atvå pañ∂ito sìlasa¿vuto 
nibbånagamana¿ magga¿ khippam eva visodhaye
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284
Zolang het kreupelhout van het verlangen van een man naar
vrouwen niet volledig is vernietigd, zelfs tot de kleinste kiem,
zolang is zijn denken gebonden, zoals een zogend kalf aan zijn
moeder gebonden is.

285
Snijd de eigenliefde af, zoals men een witte lotus zou afsnijden
in de herfst. Ga dan voort op dat (achtvoudige) pad van vrede –
het nirvåña dat door Sugata (Boeddha) is onderwezen.

286
‘Hier zal ik de regentijd doorbrengen, en hier de winter en de
zomer.’ Zo stelt de dwaas het zich voor, maar hij is zich niet
 bewust van dreigend gevaar.

287
Zoals een grote overstroming een slapend dorp meesleurt, zo
wordt een mens die zich overgeeft aan de genoegens van de
 zintuigen en erg gehecht is aan kinderen en vee, door de dood
gegrepen en meegevoerd.

288
Zonen bieden geen bescherming, evenmin als vader of familie;
wanneer iemand door de dood wordt gegrepen, dan kunnen zijn
verwanten hem niet beschermen.

289
Laat de wijze en beheerste mens, als de betekenis hiervan goed
tot hem is doorgedrongen, snel het pad vrijmaken dat naar
 nirvåña leidt.
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Pakiññakavaggo ekavìsatimo

290
mattåsukhapariccågå passe ce vipula¿ sukha¿ 
caje mattåsukha¿ dhìro sampassa¿ vipula¿ sukha¿

291
paradukkhûpadhånena yo attano sukham icchati 
verasa¿saggasa¿sa††ho verå so na pamuccati

292
ya¿ hi kicca¿ tad’apaviddha¿ akicca¿ pana kayirati 
unnaḷåna¿ pamattåna¿ tesa¿ va∂∂hanti åsavå

293
yesa∫ ca susamåraddhå nicca¿ kåyagatå sati 
akicca¿ te na sevanti kicce såtaccakårino 
satåna¿ sampajånåna¿ attha¿ gacchanti åsavå

294
måtara¿ pitara¿ hantvå råjåno dve ca khattiye 
ra††ha¿ sånucara¿ hantvå anìgho yåti bråhmaño



Canto 21 – Verzen van allerlei aard

290
Als men door een klein genoegen op te geven een groot geluk
kan verkrijgen, dan doet de wijze afstand van dat kleine re
 genoegen met het oog op het grotere.

291
Hij die voor zichzelf geluk verlangt door anderen te laten lijden,
wordt niet vrij van haat, omdat hij verstrikt raakt in banden van
haat.

292
Als wat moet worden gedaan wordt nagelaten, en wat niet moet
worden gedaan wél wordt gedaan, dan groeien de mentale be-
lemmeringen van zulke ver waande en nalatige mensen.

293
Zij die voortdurend waakzaam zijn wat betreft het lichaam, die
zich onthouden van het doen van wat niet moet worden gedaan,
die proberen de handelingen te verrichten die wél moeten wor-
den gedaan, die alert zijn en hun onderscheidingsvermogen ge-
bruiken – aan de mentale belemmeringen van zulke mensen
wordt een eind gemaakt.

294
Na het ombrengen van moeder (begeerte), vader (verwaandheid)
en de twee koningen van de kshatriya-kaste (de twee onjuiste
 leringen van eeuwig leven en van vernietiging van de ziel) en na



295
måtara¿ pitara¿ hantvå råjåno dve ca sotthiye 
veyyagghapa∫cama¿ hantvå anìgho yåti bråhmaño

296
suppabuddha¿ pabujjhanti sadå gotamasåvakå 
yesa¿ divå ca ratto ca nicca¿ buddhagatå sati

297
suppabuddha¿ pabujjhanti sadå gotamasåvakå 
yesa¿ divå ca ratto ca nicca¿ dhammagatå sati

298
suppabuddha¿ pabujjhanti sadå gotamasåvakå 
yesa¿ divå ca ratto ca nicca¿ sa¥ghagatå sati

299
suppabuddha¿ pabujjhanti sadå gotamasåvakå 
yesa¿ divå ca ratto ca nicca¿ kåyagatå sati

300
suppabuddha¿ pabujjhanti sadå gotamasåvakå
yesa¿ divå ca ratto ca ahi¿såya rato mano
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vernietiging van het koninkrijk met zijn inwoners (de twaalf
grondslagen van zintuiglijke waarneming en voorwerpen van ge-
hechtheid), vervolgt een echte brahmaan onverstoorbaar zijn weg.

295
Na moeder, vader en twee koningen van de brahmanen-kaste te
hebben omgebracht en na als vijfde de tijger te hebben ver -
nietigd (het gevaarlijke pad van de vijf hindernissen, namelijk
begeerte, kwaadwilligheid, traagheid, rusteloosheid en twijfel),
vervolgt een echte brahmaan onverstoor baar zijn weg.

296
De discipelen van Gotama (Gautama) ontwaken steeds verder
naar volledige verlichting. Hun bewustzijn is voortdurend dag
en nacht gericht op de Boeddha.

297
De discipelen van Gotama ontwaken steeds verder naar volle-
dige verlichting. Hun bewustzijn is voortdurend dag en nacht
gericht op de dhamma.

298
De discipelen van Gotama ontwaken steeds verder naar volle-
dige verlichting. Hun bewustzijn is voortdurend dag en nacht
gericht op de orde (sa¥gha).

299
De discipelen van Gotama ontwaken steeds verder naar vol -
ledige verlichting. Hun bewustzijn is voortdurend dag en nacht
gericht op (de voorbijgaande aard van) het lichaam.

300
De discipelen van Gotama ontwaken steeds verder naar volle-
dige verlichting. Hun denken is dag en nacht gericht op geweld-
loosheid (ahi¿så).
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301
suppabuddha¿ pabujjhanti sadå gotamasåvakå 
yesa¿ divå ca ratto ca bhåvanåya rato mano

302
duppabbajja¿ durabhirama¿ duråvåså gharå dukhå 
dukkho’samånasa¿våso dukkhånupatit’addhagû 
tasmå na c’addhagû siyå na ca dukkhånupatito siyå

303
saddho sìlena sampanno yasobhogasamappito 
ya¿ ya¿ padesa¿ bhajati tattha tatth’eva pûjito

304
dûre santo pakåsenti himavanto’va pabbato 
asant’ettha na dissanti ratti khittå yathå sarå

305
ekåsana¿ ekaseyya¿ eko caram atandito 
eko damayam attåna¿ vanante ramito siyå
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301
De discipelen van Gotama ontwaken steeds verder naar vol-
ledige verlichting. Hun denken is dag en nacht gericht op
contemplatie.

302
Verzaking van het wereldse leven is moeilijk; moeilijk is het
gelukkig te zijn in het kloosterleven; het leven van een ge -
zinshoofd is even moeilijk en pijnlijk. Ook pijnlijk is het om te
moeten leven met mensen met een andere instelling. Een reizi-
ger (die de cyclus van geboorte en dood doorloopt) krijgt altijd
te maken met lijden. Wees daarom geen reiziger (in sa¿såra);
en wees niet iemand die door lijden wordt getroffen!

303
Iemand die toegewijd en deugdzaam is, en gezegend is met
roem en rijkdom, wordt geëerd waar hij ook heen gaat.

304
Goede mensen schitteren al van verre zoals de besneeuwde top -
pen van de Himålaya. Maar de slechten worden hier niet gezien,
zoals pijlen afgeschoten in de nacht.

305
Hij zit alleen, slaapt alleen, leeft alleen, is ijverig, en beteugelt
zichzelf – zo iemand kan vreugde vinden in het bos.
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Nirayavaggo dvåvìsatimo

306
abhûtavådì niraya¿ upeti yo cå’pi katvå na karomi c’åha 
ubho’pi te pecca samå bhavanti nihìnakammå manujå parattha

307
kåsåvakañ†hå bahavo påpadhammå asa∫∫atå 
påpå påpehi kammehi niraya¿ te upapajjare

308
seyyo ayoguḷo bhutto tatto aggisikhûpamo 
ya∫ ce bhu∫jeyya dussìlo ra††hapiñ∂a¿ asa∫∫ato

309
cattåri †hånåni naro pamatto åpajjatì paradårûpasevì
apu∫∫alåbha¿ na nikåmaseyya¿ ninda¿ tatiya¿ 

niraya¿ catuttha¿

310
apu∫∫alåbho ca gatì ca påpikå bhìtassa bhìtåya ratì ca thokikå 
råjå ca dañ∂a¿ garuka¿ pañeti tasmå naro paradåra¿ na seve



Canto 22 – De hel

306
De mens die een onwaarheid zegt, gaat naar de hel, evenals hij
die, na iets te hebben gedaan, zegt: ‘Dat heb ik niet gedaan.’ Na
de dood lijden beide verachte lijk handelende mensen evenzeer
in de volgende wereld.

307
Velen die het oranjegele gewaad dragen, hebben een slechte aard
en zijn onbeheerst. Deze slechte mensen worden op grond van
hun verkeerde daden in de hel geboren.

308
Een niet deugdzame en onbeheerste monnik kan veel beter een
roodgloeiende ijzeren kogel inslikken dan leven van de aalmoe-
zen die men hem geeft.

309
Een nalatig man die naar de vrouw van een ander gaat krijgt te
maken met vier omstandigheden: tekortkomingen, verstoorde
slaap, verwijten is de derde, en lijden in de hel is de vierde.

310
Er volgen dan zowel tekortkomingen als een slechte weder -
geboorte; het genoegen van een bange man in de armen van een
bange vrouw is kortstondig; bovendien is de door de koning
 opgelegde straf zwaar. Een man moet daarom niet naar de vrouw
van een ander gaan.



311
kuso yathå duggahito hattham evânukantati 
såma∫∫a¿ dupparåma††ha¿ nirayåy’ûpaka∂∂hati

312
ya¿ ki∫ci sithila¿ kamma¿ sa¥kili††ha∫ ca ya¿ vata¿ 
sa¥kassara¿ brahmacariya¿ na ta¿ hoti mahapphala¿

313
kayirå ce kayiråth’eta¿ daḷham ena¿ parakkame 
sa†hilohi paribbåjo bhiyyo åkirate raja¿

314
akata¿ dukkata¿ seyyo pacchå tapati dukkata¿
kata∫ ca sukata¿ seyyo ya¿ katvå nânutappati

315
nagara¿ yathå paccanta¿ gutta¿ santarabåhira¿ 
eva¿ gopetha attåna¿ khaño ve må upaccagå 
khañâtìtå hi socanti nirayamhi samappitå

316
alajjitåye lajjanti lajjitåye na lajjare 
micchådi††hisamådånå sattå gacchanti duggati¿
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311
Zoals een halm kußa-gras de hand snijdt wanneer hij ver keerd
wordt beetgepakt, zo trekt verkeerd beoefende ascese iemand
omlaag naar de hel.

312
Een halfslachtig verrichte daad, religieuze voorschriften die niet
goed worden nageleefd, een dubieus leven van onthouding –
deze werpen allemaal weinig goede vruchten af.

313
Als iets moet worden gedaan, laat men die daad dan met vol -
ledige inzet verrichten; een asceet die laks is, jaagt steeds meer
stof (van begeerten) op.

314
Een slechte daad kan men beter ongedaan laten, want door die
slechte daad wordt men later gefolterd. Het is beter een goede
daad te doen; door die te doen heeft men later geen spijt.

315
Zoals een grensstad vanbinnen en vanbuiten goed wordt be-
waakt, zo moet u over uzelf waken. Laat het goede moment niet
voorbijgaan, want zij die zich kansen laten ontglippen, zullen
zeker treuren als ze in de hel worden geboren.

316
Zij die zich schamen voor dat waarvoor men zich niet moet
schamen, en zich niet schamen voor dat waarvoor men zich
moet schamen, zulke mensen, die verkeerde opvattingen koes-
teren, krijgen een slechte wedergeboorte.
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317
abhaye ca bhayadassino bhaye câbhayadassino 
micchådi††hisamådånå sattå gacchanti duggati¿

318
avajje vajjamatino vajje câvajjadassino 
micchådi††hisamådånå sattå gacchanti duggati¿

319
vajja∫ ca vajjato ∫atvå avajja∫ ca avajjato 
sammådi††hisamådånå sattå gacchanti suggati¿
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317
Zij die bang zijn als er niets te vrezen is, en geen angst voelen
als daar wel reden toe is, zulke mensen, die verkeerde opvattin-
gen koesteren, krijgen een slechte wedergeboorte.

318
Zij die fouten denken te zien waar ze niet zijn, en er geen zien
waar ze wel bestaan, zulke mensen, die verkeerde opvat tingen
koesteren, krijgen een slechte wedergeboorte.

319
Zij die fouten onderscheiden als fouten en waarheid als waar-
heid, zulke mensen, die juiste opvattingen koesteren, krijgen een
goede wedergeboorte.
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Någavaggo tevìsatimo

320
aha¿ någo’va sa¥gåme cåpåto patita¿ sara¿
ativåkya¿ titikkhissa¿ dussìlo hi bahujjano

321
danta¿ nayanti samiti¿ danta¿ råjâbhirûhati 
danto se††ho manussesu yo’tivåkya¿ titikkhati

322
varam assatarå dantå åjånìyå ca sindhavå
ku∫jarå ca mahånågå attadanto tato vara¿

323
na hi etehi yånehi gaccheyya agata¿ disa¿
yathå’ttanå sudantena danto dantena gacchati

324
dhanapålako nåma ku∫jaro 
ka†ukappabhedano dunnivårayo 
baddho kabala¿ na bhu∫jati 
sumarati någavanassa ku∫jaro



Canto 23 – De olifant

320
Zoals een olifant op het slagveld een pijl uit een boog verdraagt,
zo zal ik beledigende taal verdragen. Veel mensen vertonen
onethisch gedrag.

321
Men leidt een goed getrainde olifant naar de plaats van samen-
komst; de koning bestijgt een goed getemde olifant. De mens
met zelfbeheersing, die beledigende taal kan verdragen, is de
beste onder de mensen.

322
Muilezels, Sindhu-paarden en kleine en grote olifanten zijn
voortreffelijk als ze getraind zijn. Maar beter dan al deze is de
mens die zichzelf heeft leren beheersen.

323
Het onbe treden gebied (nirvåña), waar een goed gediscipli neerd
mens heen gaat op basis van zijn discipline en volledige zelf -
beheersing, bereikt men niet door een van deze dieren te berijden.

324
De olifant, Dhanapålaka genaamd, bij wie het vocht in de
bronsttijd van de slapen druipt, is moeilijk in be dwang te hou-
den. Hij eet niets als hij is vastgebonden. Hij ver langt terug naar
het olifantenbos.



325
middhì yadå hoti mahagghaso ca 
niddåyitå samparivattasåyì 
mahåvaråho’va nivåpapu††ho 
punappuna¿ gabbham upeti mando

326
ida¿ pure cittam acåri cårika¿
yenicchaka¿ yatthakåma¿ yathåsukha¿
tadajj’aha¿ niggahessåmi yoniso 
hatthippabhinna¿ viya a¥kusaggaho

327
appamådaratå hotha sacittam anurakkhatha 
duggå uddharath’attåna¿ pa¥ke satto’va ku∫jaro

328
sace labhetha nipaka¿ sahåya¿
saddhi¿ cara¿ sådhuvihåridhìra¿ 
abhibhuyya sabbåni parissayåni 
careyya ten’attamano satìmå

329
no ce labhetha nipaka¿ sahåya¿ 
saddhi¿ cara¿ sådhuvihåridhìra¿ 
råjå’va ra††ha¿ vijita¿ pahåya 
eko care måta¥g’ara∫∫e’va någo

330
ekassa carita¿ seyyo n’atthi båle sahåyatå 
eko care na ca påpåni kayirå appossukko måta¥g’ara∫∫e’va

någo
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325
Als een mens traag, gulzig en slaperig is, en ligt te wentelen als
een groot varken dat met veevoer is vetgemest, dan wordt die
luiaard steeds opnieuw geboren.

326
In het verleden heeft mijn denken onbelemmerd rondgedoold,
en volgde wat het wenste, wat het verlangde en wat het plezier
schonk. Maar nu zal ik het volledig in bedwang houden, zoals
een olifant drijver met de punt van een prikstok een onhandel-
bare bronstige olifant in bedwang houdt.

327
Wees steeds alert; bewaak uw gedachten zorgvuldig; bevrijd
uzelf uit het moeras van het kwaad, zoals een olifant die in de
modder is gezakt zich bevrijdt.

328
Als u een verstandige vriend vindt om u te vergezellen, iemand
die deugdzaam en wijs is, moet u met hem een vreugdevol en
bedachtzaam leven leiden, en alle problemen overwinnen.

329
Als u geen verstandige vriend vindt om u te vergezellen, iemand
die deugdzaam en wijs is, dan moet u alleen door het leven gaan,
zoals een koning die afstand heeft gedaan van zijn veroverd
 koninkrijk en zoals Måtanga, de olifant in het bos.

330
Het is beter om alleen door het leven te gaan; een dwaas is geen
goed gezelschap. Laat men alleen door het leven gaan, zonder
enig kwaad te doen, met weinig verlangens, zoals Måtanga, de
olifant in het bos.
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331
atthamhi jåtamhi sukhå sahåyå 
tu††hì sukhå yå itarìtarena 
pu∫∫a¿ sukha¿ jìvitasa¥khayamhi 
sabbassa dukkhassa sukha¿ pahåna¿

332
sukhå matteyyatå loke atho petteyyatå sukhå
sukhå såma∫∫atå loke atho brahma∫∫atå sukhå

333
sukha¿ yåva jarå sìla¿ sukhå saddhå pati††hitå 
sukho pa∫∫åya pa†ilåbho påpåna¿ akaraña¿ sukha¿
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331
Het is goed om vrienden te hebben als men ze nodig heeft;
 tevredenheid is prettig als die wederzijds is; als het leven ten
einde loopt is het goed als men verdienstelijke daden heeft ver-
richt; het is goed om alle lijden achter zich te laten.

332
Moeder zijn in deze wereld is geluk; vader zijn in deze wereld
is geluk; een dakloze asceet zijn in deze wereld is geluk en een
brahmaan zijn in deze wereld is geluk (sukha).

Deze stanza kan ook als volgt worden vertaald:

Een moeder een dienst bewijzen in deze wereld is geluk; een
vader een dienst bewijzen in deze wereld is geluk; een dakloze
asceet een dienst bewijzen in deze wereld is geluk en een
 brahmaan een dienst bewijzen in deze wereld is geluk.

333
Deugd die tot op hoge leeftijd wordt volgehouden is geluk;
standvastig geloof is geluk; het verwerven van wijsheid is geluk,
en geen kwaad doen is geluk.
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Tañhåvaggo catuvìsatimo

334
manujassa pamattacårino 
tañhå va∂∂hati måluvå viya 
so plavati huråhura¿ 
phalam iccha¿ va vanamhi vånaro

335
ya¿ eså sahatì jammì tañhå loke visattikå
sokå tassa pava∂∂hanti abhiva††a¿ va bìraña¿

336
yo c’eta¿ sahatì jammi¿ tañha¿ loke duraccaya¿
sokå tamhå papatanti udabindû’va pokkharå

337
ta¿ vo vadåmi bhadda¿ vo yåvant’ettha samågatå 
tañhåya mûla¿ khañatha usìrattho’va bìraña¿ 
må vo naḷa¿ va soto’va måro bha∫ji punappuna¿

338
yathå’pi mûle anupaddave daḷhe 
chinno’pi rukkho punar eva rûhati



Canto 24 – Dorst naar het leven

334
De dorst naar het leven (tañhå) van een nalatig mens groeit als
de måluvå-klimop. Hij springt (van leven tot leven) als een aap
in het bos die gretig naar vruchten zoekt.

335
In deze wereld groeit het verdriet voor iemand die overweldigd
wordt door deze gehechtheid, deze ellendige dorst naar het
leven, zoals het bìraña-gras* in de regentijd.

336
In deze wereld verdwijnt het verdriet voor iemand die deze
 ellendige, moeilijk te bedwingen dorst naar het leven overwint,
zoals waterdruppels wegglijden van een lotusblad.

337
Dit zeg ik u! U allemaal die hier zijn bijeengekomen, het ga
u goed! U moet deze dorst met wortel en al uitrukken, zoals
 iemand het bìraña-gras uitgraaft om de geurige usìra-wortel te
verkrijgen. Laat Måra u niet keer op keer vernietigen, zoals de
stroom van een rivier het riet vernietigt.

338
Zoals een omgehakte boom opnieuw uitgroeit als de wor tels
sterk en onbeschadigd zijn gebleven, evenzo keert dit lijden (van

*Andropogon muricatus, heilgras of reukgras.



evampi tañhånusaye anûhate 
nibbattattì dukkhamida¿ punappuna¿

339
yassa chatti¿satì sotå manåpassavanå bhuså 
våhå vahanti duddi††hi¿ sa¥kappå råganissitå

340
savanti sabbadhì sotå latå ubbhijja ti††hati 
ta∫ ca disvå lata¿ jåta¿ mûla¿ pa∫∫åya chindatha

341
saritåni sinehitåni ca 
somanassåni bhavanti jantuno
te såtasitå sukhesino 
te ve jåtijarûpagå narå

342
tasiñåya purakkhatå pajå 
parisappanti saso’va bådhito 
sa¿yojanasa¥gasattå 
dukkhamupenti punappuna¿ ciråya

343
tasiñåya purakkhatå pajå 
parisappanti saso’va bådhito 
tasmå tasiña¿ vinodaye 
bhikkhu åka¥khì virågam attano
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geboorte, ouderdom en dood) telkens weer terug als de latente
dorst naar het leven niet volledig is vernietigd.

339
Gedachten die geworteld zijn in hartstocht houden een ver-
keerde zienswijze in. De 36 stromen van zo’n gehechtheid
vloeien krachtig naar plezierige zaken in de mens die daardoor
wordt meegevoerd. 

340
Die stromen vloeien overal; de klimop (van hartstocht) komt op
en houdt zich in stand. Als u die klimop ziet opkomen, snij dan
haar wortel af, door middel van wijsheid.

341
Mensen ervaren een stroom van genoegens en begeerten. Deze
mensen die opgaan in allerlei genoegens en ernaar verlangen,
zullen geboorte en ouderdom ondergaan.

342
Mensen die het slachtoffer zijn van de dorst naar het leven
draaien in een kringetje rond als een haas die in de val is ge -
lopen; vast geklonken in de (tien) boeien en kluisters (die een
mens aan het wiel van het leven binden) zullen ze lange tijd
 telkens weer moeten lijden.

343
Mensen die het slachtoffer zijn van de dorst naar het leven
draaien in een kringetje rond als een haas die in de val is gelo-
pen; laat de mon nik die vrij van hartstochten wil zijn daarom
zijn dorst naar het leven opgeven.
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344
yo nibbanatho vanâdhimutto 
vanamutto vanam eva dhåvati
ta¿ puggalam eva passatha 
mutto bandhanam eva dhåvati

345
na ta¿ daḷha¿ bandhanam åhu dhìrå 
yadåyasa¿ dåruja¿ babbaja∫ ca 
sårattarattå mañikuñ∂alesu 
puttesu dåresu ca yå apekhå

346
eta¿ daḷha¿ bandhanam åhu dhìrå 
ohårina¿ sithila¿ duppamu∫ca¿ 
etampi chetvåna paribbajanti 
anapekkhino kåmasukha¿ pahåya

347
ye rågarattånupatanti sota¿
saya¿ kata¿ makka†ako’va jåla¿ 
etampi chetvåna vajanti dhìrå 
anapekkhino sabbadukkha¿ pahåya

348
mu∫ca pure, mu∫ca pacchato 
majjhe mu∫ca bhavassa påragû 
sabbattha vimuttamånaso 
na puna jåtijara¿ upehisi
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344
Hij heeft zich bevrijd van het bos (van verlangens) en legt zich
toe op het leven van een monnik in het bos, maar dan, nadat hij
zich van het eerstgenoemde bos heeft bevrijd, keert hij weer
daarin terug. Zie deze mens! Hoewel hij zich had bevrijd,
 begeeft hij zich in slavernij.

345
Boeien die gemaakt zijn van ijzer, hout of hennep noe men
de wijzen niet sterk. Een grote voorliefde voor siera den, en
 gehechtheid aan kinderen en echtgenoten . . . 

346
Die boeien zijn sterk, zeggen de wijzen; ze trekken een mens
omlaag en, hoewel ze niet strak zitten, kan men zich er moeilijk
van bevrijden. Zij die vrij zijn van verlangens en afstand hebben
gedaan van alle genoegens van de zintuigen, verbreken ook deze
boeien en gaan op weg.

347
De wezens die verblind zijn door het vuur van hartstocht raken
verstrikt in de stroom (van dorst naar het leven), zoals een spin
die in haar eigen web gevangen raakt. De wijzen die vrij zijn
van verlangens en al het lijden achter zich hebben gelaten, doven
dit vuur volledig en reizen verder.

348
Geef het verlangen naar het verleden op, geef het verlan gen
naar de toekomst op, geef het verlangen naar het heden op.
Wanneer u naar de andere oever bent gegaan en uw denken vol-
ledige vrijheid heeft bereikt, zult u niet terugkeren tot geboorte
en ouderdom.
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349
vitakkapamathitassa jantuno tibbarågassa subhånupassino 
bhiyyo tañhå pava∂∂hati esa kho daḷha¿ karoti bandhana¿

350
vitakkûpasame ca yo rato 
asubha¿ bhåvayatì sadå sato 
esa kho vyantikåhiti 
esa checchati mårabandhana¿

351
ni††ha¥gato asantåsì vìtatañho ana¥gaño 
acchindi bhavasallåni antimo’ya¿ samussayo

352
vìtatañho anådåno niruttipadakovido 
akkharåna¿ sannipåta¿ ja∫∫a pubbåparåni ca 
sa ve antimasårìro mahåpa∫∫o mahåpuriso ti vuccati

353
sabbâbhibhû sabbavidû’hamasmi 
sabbesu dhammesu anûpalitto 
sabba∫jaho tañhakkhaye vimutto 
saya¿ abhi∫∫åya kamuddiseyya¿
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349
De dorst naar het leven (tañhå) neemt steeds toe in een mens
wiens denken door (slechte) gedachten in beroering wordt
 gebracht, die sterke hartstochten heeft en altijd verlangt naar wat
plezierig is. Zo iemand maakt zijn boeien sterk.

350
Hij die vreugde vindt in het beheersen van zijn gedachten,
die nadenkt over wat niet plezierig is (de onzuiverheid van het
lichaam) en altijd alert is, zo iemand maakt een eind (aan
 begeerte) en verbreekt de boeien van Måra.

351
Hij die volmaking heeft bereikt, die vrij is van angst en van
dorst naar het leven, en zonder onvolkomenheden, heeft de pij-
len van het bestaan vernietigd. Voor zo iemand is dit zijn laatste
belichaming.

352
Hij die vrij is van gehechtheid en dorst naar het leven, die
 kennis heeft van etymologie, terminologie en fonetiek, noemt
men een grote wijze, een groot man, iemand die voor het laatst
is belichaamd.

353
‘Ik heb alles overwonnen, ik heb kennis van alles; in alle om-
standigheden ben ik onthecht; ik heb van alles afstand gedaan,
en door het vernietigen van de dorst naar het leven ben ik vrij
geworden. Omdat ik alles zelf te weten ben gekomen, wie zal
ik dan mijn leraar noemen?’
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354
sabbadåna¿ dhammadåna¿ jinåti 
sabba¿ rasa¿ dhammaraso jinåti 
sabba¿ rati¿ dhammaratì jinåti 
tañhakkhayo sabbadukkha¿ jinåti

355
hananti bhogå dummedha¿ no ce påragavesino 
bhogatañhåya dummedho hanti a∫∫e’va attana¿

356
tiñadosåni khettåni rågadoså aya¿ pajå
tasmå hi vìtarågesu dinna¿ hoti mahapphala¿

357
tiñadosåni khettåni dosadoså aya¿ pajå
tasmå hi vìtadosesu dinna¿ hoti mahapphala¿

358
tiñadosåni khettåni mohadoså aya¿ pajå
tasmå hi vìtamohesu dinna¿ hoti mahapphala¿

359
tiñadosåni khettåni icchådoså aya¿ pajå
tasmå hi vigaticchesu dinna¿ hoti mahapphala¿
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354
Het geschenk van de waarheid (dhamma) overtreft alle andere
geschenken; het aroma van de waarheid overtreft alle andere
aroma’s; de vreugde over de waarheid overtreft alle vreugden.
Het vernietigen van de dorst naar het leven overwint alle lijden.

355
Rijkdom vernietigt de onwetende, maar niet hen die de andere
oever proberen te bereiken. Door te verlangen naar materiële
rijkdom vernietigt hij zichzelf zoals hij anderen zou vernietigen.

356
Akkers worden door onkruid verwoest; de mensheid wordt door
hartstocht verteerd; daarom werpen giften aan hen die vrij van
hartstocht zijn overvloedig vruchten af.

357
Akkers worden door onkruid verwoest; de mensheid wordt door
haat verteerd; daarom werpen gaven aan hen die vrij van haat
zijn overvloedig vruchten af.

358
Akkers worden door onkruid verwoest; de mensheid wordt door
zelfbedrog verteerd; daarom werpen gaven aan hen die vrij van
zelfbedrog zijn overvloedig vruchten af.

359
Akkers worden door onkruid verwoest; de mensheid wordt door
begeerte verteerd; daarom werpen gaven aan hen die vrij van
begeerte zijn overvloedig vruchten af.
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Bhikkhuvaggo pa∫cavìsatimo

360
cakkhunå sa¿varo sådhu sådhu sotena sa¿varo 
ghåñena sa¿varo sådhu sådhu jivhåya sa¿varo

361
kåyena sa¿varo sådhu sådhu våcåya sa¿varo 
manaså sa¿varo sådhu sådhu sabbattha sa¿varo 
sabbattha sa¿vuto bhikkhu sabbadukkhå pamuccati

362
hatthasa∫∫ato pådasa∫∫ato våcåya sa∫∫ato sa∫∫atuttamo 
ajjhattarato samåhito eko santusito tamåhu bhikkhu¿

363
yo mukhasa∫∫ato bhikkhu mantabhåñì anuddhato 
attha¿ dhamma∫ ca dìpeti madhura¿ tassa bhåsita¿

364
dhammåråmo dhammarato dhamma¿ anuvicintaya¿ 
dhamma¿ anussara¿ bhikkhu saddhammå na parihåyati



Canto 25 – De bedelmonnik

360
Beheersing van het oog is goed, beheersing van het oor is goed,
beheersing van de neus is goed en beheersing van de tong is
goed.

361
Beheersing van het lichaam is goed, beheersing van de spraak
is goed, beheersing van het denken is goed en beheersing met
betrekking tot alle dingen is goed. De bedelmonnik die in elk
opzicht beheerst is, wordt van alle lijden bevrijd.

362
Iemand die zijn handen, voeten en spraak beheerst en de uiterste
zelfbeheersing beoefent, die innerlijke vreugde kent, standvastig
en tevreden is, en een teruggetrokken leven leidt – hem noemen
ze een bhikkhu (bedelmonnik).

363
De bedelmonnik die zijn tong beheerst, die met wijsheid spreekt,
die niet verwaand is, die licht werpt op de innerlijke betekenis
(en de letter) van de Wet (dhamma) – zijn woorden zijn werke-
lijk aangenaam.

364
De bedelmonnik die vreugdevol de Wet volgt, die zijn leven aan
de Wet wijdt, die mediteert over de Wet, die zich altijd bewust
is van de Wet, wordt de ware dhamma niet ontrouw.



365
salåbha¿ nâtima∫∫eyya nâ∫∫esa¿ pihaya¿ care 
a∫∫esa¿ pihaya¿ bhikkhu samådhi¿ nâdhigacchati

366
appalåbho’pi ce bhikkhu salåbha¿ nâtima∫∫ati 
ta¿ ve devå pasa¿santi suddhâjivi¿ atandita¿

367
sabbaso nåmarûpasmi¿ yassa n’atthi mamåyita¿
asatå ca na socati sa ve bhikkhû’ti vuccati

368
metta vihårì yo bhikkhu pasanno buddhasåsane 
adhigacche pada¿ santa¿ sa¥khårûpasama¿ sukha¿

369
si∫ca bhikkhu ima¿ nåva¿ sittå te lahumessati 
chetvå råga∫ ca dosa∫ ca tato nibbånam ehisi

370
pa∫ca chinde pa∫ca jahe pa∫ca cuttari bhåvaye 
pa∫ca sa¥gåtigo bhikkhu oghatiñño’ti vuccati
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365
Laat de bedelmonnik wat hij (spiritueel) bereikt heeft, niet ver-
waarlozen; laat hij niet jaloers zijn op anderen. De bedel monnik
die jaloers is op anderen, bereikt geen diepe concentratie.

366
Zelfs de goden prijzen de bedelmonnik die niet verwaarloost
wat hij bereikt heeft, hoe weinig ook, als hij een zuiver en actief
leven leidt.

367
Wie helemaal niet gehecht is aan naam en vorm (ziel en
 lichaam), en niet treurt over wat niet werkelijk bestaat, wordt
terecht een bhikkhu genoemd.

368
De bedelmonnik die meedogend leeft, en vertrouwen heeft in de
leer van de Boeddha, bereikt die verheven staat van vrede en geluk
die het einde betekent van het aan voorwaarden gebonden bestaan.

369
Ledig deze boot, monnik! Eenmaal leeg vaart hij licht. Als je
begeerte en haat hebt vernietigd, bereik je nirvåña.

370*
Verbreek de vijf (ketens), geef de vijf (ketens) op, en beoefen
de vijf (deugden). Hij die de vijf gehechtheden heeft overwon-
nen, wordt een bhikkhu genoemd die de stroom is over gestoken.
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*De vijf ketens die men moet verbreken zijn: de illusie van een ik of
zelf, twijfel, gehechtheid aan louter voorschriften en rituelen, hartstochtelijk
verlangen en kwaadwilligheid. De vijf ketens die moeten worden opgegeven
zijn: het verlangen naar stoffelijk bestaan, verlangen naar onstoffelijk be-
staan, verwaandheid, rusteloosheid en onwetendheid. Om de ketens te ver-
nietigen, moet de waakzame monnik de volgende vijf deugden aankweken:
geloof, alertheid, ijver, concentratie en wijsheid. De vijf gehechtheden zijn:
begeerte, haat, zelfbedrog, trots en onjuiste zienswijzen.



371
jhåya bhikkhu må ca pamådo 
må te kåmaguñe bhamassu citta¿
må lohaguḷa¿ giḷì pamatto 
må kandi dukkham idanti ∂ayhamåno

372
n’atthi jhåna¿ apa∫∫assa pa∫∫å n’atthi ajjhåyato 
yamhi jhåna∫ ca pa∫∫å ca sa ve nibbåna santike

373
su∫∫agåra¿ pavi††hassa santacittassa bhikkhuno 
amånusì ratì hoti sammå dhamma¿ vipassato

374
yato yato sammasati khandhåna¿ udayabbaya¿
labhati pìtipåmojja¿ amata¿ ta¿ vijånata¿

375
tatråyamådi bhavati idha pa∫∫assa bhikkhuno 
indriyagutti santu††hì på†imokkhe ca sa¿varo 

376
mitte bhajassu kalyåñe suddhâjìve atandite
pa†isanthåravuttyassa åcårakusalo siyå 
tato påmojjabahulo dukkhassanta¿ karissasi
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371
Mediteer, monnik! Wees alert! Laat je gedachten niet afdwalen
naar de genoegens van de zintuigen, zodat je niet door je achte-
loosheid de roodgloeiende ijzeren kogel inslikt (in de hel) en
dan terwijl je brandt, uitroept: ‘Dit is lijden.’

372
Er bestaat geen concentratie voor iemand die geen wijsheid
bezit, en geen wijsheid voor iemand die zich niet concen treert.
Hij die zich concentreert en ook wijs is, komt werkelijk dicht
bij nirvåña.

373
De bedelmonnik die zich heeft teruggetrokken op een eenzame
plaats, wiens hart en denken kalm zijn, en die de dhamma dui-
delijk ziet, zijn geluk (door contemplatie) is meer dan menselijk.

374
Wanneer iemand duidelijk het ontstaan en het uiteenvallen van
de vijf verzamelingen (khandha’s) begrijpt, ervaart hij vreugde
en geluk.* Voor wie het werkelijk begrijpt, is dit de nectar (van
onsterfelijkheid).

375
In deze wereld moet een wijze monnik hiermee beginnen:
 beteugeling van de zintuigen, tevredenheid, en zelfbeheer sing
volgens de på†imokkha (voorschriften voor monniken).

376
Zoek edele vrienden die een zuiver leven leiden en niet lui zijn.
Laat hij vriendelijk zijn en juist handelen, dan zal hij, vervuld
van vreugde, een einde maken aan zijn lijden.
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*De vijf verzamelingen (Skt. skandha’s) zijn: lichamelijke vorm; zin-
tuiglijk contact; perceptie of voorstelling; gedachtestructuren; bewustzijn.
(Zie vers 202.)



377
vassikå viya pupphåni maddavåni pamu∫cati 
eva¿ råga∫ ca dosa∫ ca vippamu∫cetha bhikkhavo

378
santakåyo santavåco santavå susamåhito 
vantalokåmiso bhikkhu upasanto’ti vuccati

379
attanå codayattåna¿ pa†imåse attam attanå 
so attagutto satimå sukha¿ bhikkhu vihåhisi

380
attå hi attano nåtho attå hi attano gati 
tasmå sa∫∫amaya’ttåñam assa¿ bhadra¿’va våñijo

381
påmojjabahulo bhikkhu pasanno buddhasåsane 
adhigacche pada¿ santa¿ sa¥khårûpasama¿ sukha¿

382
yo have daharo bhikkhu yu∫jati buddhasåsane 
so ima¿ loka¿ pabhåseti abbhå mutto’va candimå
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377
Zoals de jasmijn haar verdorde bloemen laat vallen, zo moeten
jullie, bedelmonniken, begeerte en haat loslaten.

378
Die bedelmonnik wordt met recht vredig genoemd, van wie het
lichaam kalm is, die kalm is bij het spreken en in zijn denken,
die zijn gedachten goed heeft geordend en van alle wereldse
 genoegens afstand heeft gedaan.

379
Spoor het zelf aan door het zelf, beheers het zelf door het zelf.
De monnik die zichzelf beteugelt en alert is, zal gelukkig leven.

380
Want het zelf is meester over het zelf; het zelf is de bestemming
van het zelf. Beteugel daarom uzelf, zoals een koopman een edel
paard beteugelt.

381
De bedelmonnik die vervuld is van vreugde, en vertrouwen
heeft in de leer van de Boeddha, bereikt de verheven staat van
vrede en geluk (nirvåña) die het einde betekent van het aan voor-
waarden gebonden bestaan.

382
De bedelmonnik die, hoewel jong van jaren, zijn leven wijdt aan
de leer van de Boeddha, verlicht de wereld zoals de maan die
achter een wolk vandaan komt.
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Bråhmañavaggo chavìsatimo

383
chinda sota¿ parakkamma kåme panuda bråhmaña 
sa¥khåråna¿ khaya¿ ∫atvå akata∫∫û’si bråhmaña

384
yadå dvayesu dhammesu påragû hoti bråhmaño 
ath’assa sabbe sa¿yogå attha¿ gacchanti jånato

385
yassa påra¿ apåra¿ vå pårâpåra¿ na vijjati 
vìtaddara¿ visa¿yutta¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

386
jhåyi¿ virajam åsìna¿ katakiccam anåsava¿ 
uttamattha¿ anuppatta¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

387
divå tapati ådicco ratti¿ åbhåti candimå
sannaddho khattiyo tapati jhåyì tapati bråhmaño 
atha sabbamahorattim buddho tapati tejaså



Canto 26 – Wie is brahmaan?

383
Sluit de stroom van begeerten af. Span u tot het uit erste in om
afstand te doen van de genoegens van de zintuigen, brahmaan.
Wanneer u het geheim van het uiteenvallen van alle samenge-
stelde dingen kent, brahmaan, zult u het ongeschape ne (nirvåña)
kennen.

384
Wanneer een brahmaan de andere oever van de twee toestanden
(innerlijke kalmte en inzicht) heeft bereikt, dan val len voor die
wijze alle ketens af.

385
Hij voor wie noch deze oever noch de andere oever bestaan,
noch beide, en die vrij is van angst en van gehechtheid aan de
wereld – hem noem ik brahmaan.

386
Hij die een contemplatief leven leidt, geen hartstochten heeft,
stand vastig is en zijn plichten heeft vervuld, die vrij is van men-
tale belemmeringen en het hoogste doel heeft bereikt – hem
noem ik brahmaan.

387
De zon schijnt overdag, de maan schijnt ’s nachts; de kshatriya
(krijger) schittert in zijn wapenrusting, en de brahmaan straalt
wanneer hij mediteert. Maar Boeddha schittert dag en nacht met
de luister van zijn wijsheid.



388
båhitapåpo’ti bråhmaño samacariyå samaño’ti vuccati 
pabbåjayamattano mala¿ tasmå pabbajito’ti vuccati

389
na bråhmañassa pahareyya nâssa mu∫cetha bråhmaño 
dhì bråhmañassa hantåra¿ tato dhì yassa mu∫cati

390
na bråhmañass’etadaki∫ci seyyo 
yadå nisedho manaso piyehi 
yato yato hi¿samano nivattati 
tato tato sammati meva dukkha¿

391
yassa kåyena våcåya manaså n’atthi dukkata¿
sa¿vuta¿ tìhi †hånehi tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

392
yamhå dhamma¿ vijåneyya sammåsambuddhadesita¿ 
sakkacca¿ ta¿ namasseyya aggihutta¿ va bråhmaño

393
na ja†åhi na gottena na jaccå hoti bråhmaño 
yamhi sacca∫ ca dhammo ca so sucì so ca bråhmaño

152 Dhammapada



388
Omdat een mens alle kwaad de rug heeft toegekeerd, wordt hij
brahmaan genoemd; om zijn evenwichtig gedrag wordt hij mon-
nik (samaña) genoemd; omdat hij zich van alle onvolkomen -
heden* heeft ontdaan, wordt hij asceet (pabbajita) genoemd.

389
Men moet een brahmaan niet slaan; ook moet een brahmaan niet
toegeven aan boosheid op degene die hem slaat. Het is een schande
als iemand een brahmaan doodt; maar het is een nog grotere
schande als een brahmaan zijn woede op hem (de agressor) koelt.

390
Niets is beter voor een brahmaan dan zijn denken ervan te weer-
houden zich op plezierige dingen te richten. Telkens wanneer
hij niet toegeeft aan de gedachte om anderen kwaad te doen, zal
het lijden daardoor verminderen.

391
Hij die geen slechte daden verricht met het lichaam, bij het spre-
ken of in zijn denken, en die zich in deze drie opzichten beheerst
– hem noem ik brahmaan.

392
Zoals de (orthodoxe) brahmaan zich buigt voor het offervuur, zo
moet men eer bewijzen aan hem die de dhamma be grijpt, zoals
die door de volmaakt verlichte (Boeddha) is bekendgemaakt.

393
Noch door samengeklit haar, noch door afstamming of ge boorte
(kaste) is iemand brahmaan. Maar hij die de waar heid en de
dhamma begrijpt, is zuiver en is brahmaan.
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*Er zijn tien onvolkomenheden: hebzucht, haat, zelfbe drog, verwaand-
heid, speculatieve zienswijzen, twijfel, traagheid van geest, rusteloosheid,
schaamteloosheid, en gewetenloosheid.



394
ki¿ te ja†åhi dummedha kin te ajinaså†iyå? 
abbhantara¿ te gahana¿ båhira¿ parimajjasi

395
pa¿sukûladhara¿ jantu¿ kisa¿ dhamanisanthata¿
eka¿ vanasmi¿ jhåyanta¿ ta¿ aha¿ brûmi bråhmaña¿

396
na câha¿ bråhmaña¿ brûmi yonija¿ mattisambhava¿
bhovådi nåma so hoti sace hoti saki∫cano 
aki∫cana¿ anådåna¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

397
sabbasa¿yojana¿ chetvå yo ce na paritassati 
sa¥gåtiga¿ visa¿yutta¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

398
chetvå nandi¿ varatta∫ ca sandåma¿ sahanukkama¿
ukkhittapaḷigha¿ buddha¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿
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394
O dwaas, wat is het nut van samengeklit haar en wat voor zin
heeft een gewaad van antilopevel?* Uiterlijk reinig je jezelf,
maar binnenin jou is een jungle van begeerten.

395
Wie lompen draagt (zoals een asceet), wie zo mager is dat de
aderen op zijn lichaam duidelijk uit komen, wie alleen en in con-
templatie in het bos leeft – hem noem ik brahmaan.

396
Ik noem niet iemand brahmaan alleen omdat hij geboren werd
in de kaste van de edelen, of uit een brahmaanse moeder. Als
hij gehecht is aan wereldse dingen, wordt hij een bhovådin†

 genoemd. Maar hij die vrij is van gehechtheid – hem noem ik
brahmaan.

397
Wie zich van alle belemmeringen heeft bevrijd en wie niet beeft
van angst, wie gehechtheden achter zich heeft gelaten en vrij is
van ketens  – hem noem ik brahmaan.

398
Hij die de riemen (van kwaadwilligheid) en de strengen (van
begeerte) heeft doorgesneden, de beperkingen van het hoofdstel
(verkeerde opvattingen) en de leidsels (latente neigingen) heeft
weggenomen, die de dwarsboom (van onwetendheid) heeft ver-
wijderd, en verlicht is – hem noem ik brahmaan.
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*Gedragen door in bossen levende bedelmonniken van het oude India.
†In de tijd van de Boeddha was bho de door de brahmanen gebruikte in-

formele manier van aanspreken van gelijken en minderen. Toen de arrogante
brahmanen en jains metafysische vraagstukken kwamen bespreken met de
Boeddha, spraken ze hem vaak eenvoudig aan met ‘Bho, Gotama’, waaruit
een zekere minachting spreekt. Daarom waren de boeddhisten gewend de brah-
manen aan te duiden met bhovådin, letterlijk ‘iemand die de term bho gebruikt’.



399
akkosa¿ vadhabandha∫ ca adu††ho yo titikkhati 
khantìbala¿ balånìka¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

400
akkodhana¿ vatavanta¿ sìlavanta¿ anussuta¿ 
danta¿ antimasarìra¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

401
våri pokkharapatte’va åragger’iva såsapo 
yo na lippati kåmesu tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

402
yo dukkhassa pajånåti idhe’va khayamattano 
pannabhåra¿ visa¿yutta¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

403
gambhìrapa∫∫am medhåvi¿ maggåmaggassa kovida¿ 
uttamattha¿ anuppatta¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

404
asa¿sa††ha¿ gaha††hehi anågårehi c’ûbhaya¿
anokasåri¿ appiccha¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

405
nidhåya dañ∂a¿ bhûtesu tasesu thåvaresu ca 
yo na hanti na ghåteti tam aha¿ brûmi bråhmaña¿
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399
Hij die beledigingen, klappen en gevangenschap vergevens -
gezind verdraagt, en wiens grote kracht ligt in zijn geduld – hem
noem ik brahmaan.

400
Wie vrij is van boosheid, wie zorgvuldig zijn religieuze plichten
vervult, wie deugdzaam is, zuiver, zichzelf beheerst, en voor de
laatste keer een fysiek lichaam heeft – hem noem ik brahmaan.

401
Wie zich niet hecht aan de genoegens van de zintuigen, zoals
water zich niet hecht aan een lotusblad, of een mosterdzaadje
aan de punt van een priem – hem noem ik brahmaan.

402
Wie, terwijl hij in deze wereld is, weet hoe aan het lijden een
einde komt, wie de last (van zijn skandha’s) heeft afgelegd en
vrij is van gehechtheid – hem noem ik brahmaan.

403
Hij die een diepe kennis en wijsheid heeft, het verschil kent tus-
sen het juiste en het verkeerde pad, en die het hoogste doel heeft
bereikt – hem noem ik brahmaan.

404
Wie geen nauwe omgang heeft met gezinshoofden (leken), met
dakloze asceten of met beiden, wie vrij is van wereldse gehecht-
heden en weinig verlangens heeft – hem noem ik brahmaan.

405
Wie geen geweld gebruikt tegen mensen, of ze nu wel of niet
door verlangens uit hun evenwicht worden gebracht, en wie
noch doodt, noch laat doden – hem noem ik brahmaan.
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406
aviruddha¿ viruddhesu attadañ∂esu nibbuta¿
sådånesu anådåna¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

407
yassa rågo ca doso ca måno makkho ca påtito 
såsapor’iva åraggå tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

408
akakkasa¿ vi∫∫åpani¿ gira¿ sacca¿ udìraye 
yåya nâbhisaje ki∫ci tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

409
yo’dha dìgha¿ vå rassa¿ vå añu¿ thûla¿ subhâsubha¿ 
loke adinna¿ nâdiyati tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

410
åså yassa na vijjanti asmi¿ loke paramhi ca 
niråsaya¿ visa¿yutta¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

411
yassâlayå na vijjanti a∫∫åya akatha¥kathì 
amatogadha¿ anuppatta¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

412
yo’dha pu∫∫a∫ ca påpa∫ ca ubho sa¥ga¿ upaccagå 
asoka¿ viraja¿ suddha¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿
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406
Wie verdraagzaam is te midden van de onverdraagzamen, wie
vredig is te midden van hen die geweld gebruiken, en wie niet
gehecht is te midden van hen die gehecht zijn – hem noem ik
brahmaan.

407
Hij die hartstocht en haat, trots en huichelarij van zich af heeft
laten vallen, zoals een mosterdzaadje van de punt van een priem
– hem noem ik brahmaan.

408
Wie vriendelijke, leerzame en ware woorden spreekt, waardoor
niemand wordt beledigd – hem noem ik brahmaan.

409
Wie in deze wereld zich niet iets toe-eigent wat hem niet wordt
gegeven, of het nu kort of lang, klein of groot, mooi of lelijk is
– hem noem ik brahmaan.

410
Wie geen verlangens heeft betreffende deze of de volgende
 wereld, wie onafhankelijk leeft en vrij van gehechtheid is – hem
noem ik brahmaan.

411
Wie vrij van gehechtheid is, de vier edele waarheden heeft
 begrepen en vrij van twijfel is, en wie de onsterfelijke staat
 (nirvåña) heeft bereikt – hem noem ik brahmaan.

412
Wie is uitgestegen boven gehechtheid aan zowel goede als
slechte daden, wie zonder verdriet is, vrij van hartstochten, en
zuiver – hem noem ik brahmaan.
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413
canda¿’va vimala¿ suddha¿ vippasannamanåvila¿ 
nandìbhavaparikkhìña¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

414
yo ima¿ paḷipatha¿ dugga¿ sa¿såra¿ mohamaccagå
tiñño påragato jhåyì anejo akatha¥kathì 
anupådåya nibbuto tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

415
yo’dha kåme pahatvåna anågåro paribbaje 
kåmabhavaparikkhìña¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

416
yo’dha tañha¿ pahatvåna anågåro paribbaje 
tañhåbhavaparikkhìña¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

417
hitvå månusaka¿ yoga¿ dibba¿ yoga¿ upaccagå
sabbayogavisa¿yutta¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

418
hitvå rati∫ ca arati∫ ca sìtibhûta¿ nirûpadhi¿
sabbalokåbhibhu¿ vìra¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿
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413
Iemand die zoals de maan smetteloos, zuiver en sereen is, die
onverstoor baar is, en die de bewustzijnstoestand waarin plezier
overheerst heeft vernietigd – hem noem ik brahmaan.

414
Wie deze modderige, moeilijk begaanbare weg van sa¿såra
heeft afgelegd, wie zich van zelfbedrog heeft ontdaan; wie de
stroom is overgestoken en de andere oever heeft bereikt; wie
verdiept is in meditatie, vrij is van begeerte, twijfel en gehecht-
heid, en innerlijk kalm – hem noem ik brahmaan.

415
Wie in deze wereld alle genoegens van de zintuigen heeft op-
gegeven, als dakloze asceet rondtrekt (voor het welzijn van de
velen), en de bewustzijnstoestand waarin be geerte (kåma) over-
heerst heeft vernietigd – hem noem ik brahmaan.

416
Wie in deze wereld alle dorst (tañhå) naar het leven heeft
 op gegeven, als dakloze asceet rondtrekt, en de bewustzijns -
toestand waarin dorst overheerst heeft vernietigd – hem noem
ik  brahmaan.

417
Wie menselijke banden heeft opgegeven en zelfs boven godde-
lijke banden is uitgestegen; wie vrij is van alle banden – hem
noem ik brahmaan.

418
Wie zowel gehechtheid als afkeer heeft opgegeven, wie on -
bewogen is en vrij van dorst naar het leven, die held die alle
 werel den heeft overwonnen – hem noem ik brahmaan.
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419
cuti¿ yo vedi sattåna¿ upapatti∫ ca sabbaso 
asatta¿ sugata¿ buddha¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

420
yassa gati¿ na jånanti devå gandhabbamånuså
khìñåsava¿ arahanta¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

421
yassa pure ca pacchå ca majjhe ca n’atthi ki∫cana¿ 
aki∫cana¿ anådåna¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

422
usabha¿ pavara¿ vìra¿ mahesi¿ vijitåvina¿
aneja¿ nahåtaka¿ buddha¿ tam aha¿ brûmi bråhmaña¿

423
pubbenivåsa¿ yo vedì saggâpåya∫ ca passati 
atho jåtikkhaya¿ patto abhi∫∫åvosito muni 
sabbavositavosåna¿ tam aha¿ brûmi bråhmañan’ti

Dhammapada¿ ni††hita¿
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419
Wie alle kennis bezit over dood en wedergeboorte van alle
 wezens, niet-gehecht is, wie het gezegende gebied heeft bereikt
(sugata), en wie verlicht is (buddha) – hem noem ik brahmaan.

420
Hij van wie het bestaansgebied onbekend is bij deva’s, gan -
dharva’s en mensen, die alle mentale belemmeringen heeft weg-
genomen, en een heilige (arahant) is – hem noem ik brahmaan.

421
Wie niet verlangt naar iets uit het verleden, van het heden of van
de toekomst, wie niets bezit en aan niets gehecht is – hem noem
ik brahmaan.

422
Wie niet bang is (zoals een stier), edel en heldhaf tig, een grote
wijze, een overwinnaar; wie volkomen vrij is van begeerte en
wie zijn religieuze studie heeft voltooid, een verlichte – hem
noem ik brahmaan.

423
Wie zijn vroegere levens kent, wie zowel hemel als hel waar-
neemt (met spiritueel inzicht), wie het einde van de cyclus van
wedergeboorten heeft bereikt, wie hogere wijsheid heeft ver -
worven, en een wijze is die alles heeft volbracht wat volbracht
moet worden (op het verheven pad) – hem noem ik brahmaan.

Zo eindigt het Dhammapada
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*Veel woorden die in het Påli en het Sanskriet vergelijkbaar zijn, hebben
in de loop van de tijd uiteenlopende betekenissen gekregen. Deze woordenlijst
is slechts bedoeld voor lezers die enigszins bekend zijn met filosofische San -
skriet-termen bij het her kennen van hun etymologische equivalenten in de Påli-
tekst van het Dhammapada.

Påli

accuta

adassana

ådicca-
(patha)

aggi

ahi¿så

åkåsa

akkhara

amata         

anattå

Sanskriet

acyuta

adarßana

åditya

agni 

ahi¿så

åkåßa

akshara

amrita

anåtman

Betekenis

blijvend, onveranderlijk
(letterlijk: niet uiteen -
gedreven, niet gevallen)

blindheid, niet ziende

(pad van) de zon

vuur

anderen geen kwaad
doen, geweldloosheid

‘schijnend’: hemel, lucht,
ruimte, ether

wetenschap v.d. klanken,
fonetiek; onvergan kelijk

onsterfelijkheid

niet-zelf; niet op zichzelf
bestaand

Vers

225

210

175

107, 136, 392

261, 270, 300

92, 175, 254 

352 

21

279

Woordenlijst

Veelgebruikte Påli-termen en hun equivalenten 
in het Sanskriet*

De uitspraak van de letter c in de transcriptie van het Påli en het
Sanskriet klinkt als tsj in het Nederlandse woord tsjilpen. Mede-
klinkers gevolgd door een h (kh, th, ph, enz.) worden hoorbaar
 geaspireerd.
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Påli

appamåda

arahant

ariya 

åsava

assaddha

atta(n)

avijjå

båla

bhadra

bhikkhu

brahma -
cårin

bråhmaña

buddha

Buddha

cakka

Sanskriet

apramåda

arhant, 
arhat 

årya

åsrava

aßraddha

åtman

avidyå

båla

bhadra

bhikshu

brahma -
cårin

bråhmaña

buddha

Buddha 

cakra

Betekenis

waakzaamheid, nauw -
gezetheid

waardig, heilig; de
 waardige, de heilige

edel

mentale belemmering;
werelds verlangen

niet goedgelovig of
 steunend op geloof 

zelf

onwetendheid

oorspronkelijk: jong, 
niet in staat te spreken;
 onwetend, dwaas*

goed, gelukkig, goed
 getraind (paard)

bedelmonnik, monnik

een zuiver, heilig en
 celibatair leven leidend

iemand die een zuiver,
ascetisch leven leidt

verlicht

de ontwaakte, de
 verlichte

wiel

Vers

canto 2

canto 7

22, 164, 208

passim

97

canto 12

243

canto 5

119-20, 143

canto 25

142

canto 26

passim

passim

1

*In het Sanskriet betekent båla een jongen of een kind. In het Påli ge bruik te
Boeddha het woord echter om een kinderachtig persoon, bij uitbreiding een
dwaas, aan te duiden; voor jongen of kind gebruikte hij bålaka.
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Påli

canda 

candimå

chåyå

citta

citta

daḷha

dañ∂a

dassana

deva           

dhamma

dhamma -
††ha

dhuva

dosa 

dukkha

gandhabba

gutta

Sanskriet

candra

candramas

chåyå

citra

citta

dri∂ha
(driḷha)

dañ∂a

darßana

deva

dharma

dharma-
 stha

dhruva

doßa

du°kha

gandharva

gupta

Betekenis

de maan

lichtgevend, schitterend;
de maan

schaduw

helder, mooi, schitterend

hart, denken

vastberaden, zich
 inspannend

stok, strafstok

het zien, visie

god, goddelijk wezen

‘grondslag, steun’: wet,
gerechtigheid, ethische
leer, natuur, waarheid,
en goed gedrag

in de dhamma staande,
rechtvaardig, recht -
schapen

blijvend, constant (ook
de naam voor de pool-
ster)

boosheid, haat; zie råga
en moha; vgl. nibbåna

pijn, lijden, ongemak,
tweedracht

hemelse musicus: engel-
achtig wezen, halfgod

bewaakt, beschermd

Vers

172-3, 413

172, 208, 387

2

151, 171

canto 3

23, 61, 112,
313

canto 10

206, 210

105, 420

passim 

canto 19

147 

20, 251

passim

105, 420

passim
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Påli

ha¿sa

hi¿så

iddhi

jana

jarå

jhåna          

kåma

kamma

kåsåva, 
kåsåya

khandha 

khantì, 
khanti

khattiya

khetta

kodha

Sanskriet

ha¿sa

hi¿så

riddhi,
siddhi

jana

jarå

dhyåna 

kåma

karma

kåshåya

skandha

kshånti

kshatriya

kshetra

krodha

Betekenis

zwaan, gans

letsel, het kwaad doen,
het doden, het pijn doen

macht, bekwaamheid;
paranormaal vermogen

schepsel, wezen, mensen

ouderdom, aftakeling      

meditatie, concentratie,
contemplatie

begeerte, verlangen

daad, handeling, gevolg
van handeling

‘bruin’: geel gewaad van 
een boeddhistische
 monnik

verzameling, massa,
 totalen: ‘elementen van
het zintuiglijk bestaan’

geduld, verdraag -
zaamheid, vergevens -
gezindheid

militaire of heersende
kaste

veld, akker

boosheid

Vers

175

132

175

99, 249, 320

canto 11

181, 372

48, 186-7,
401, 415

passim

9-10

374 

184, 399 

294

356-9

canto 17
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Påli

loka

macca

maccu 

magga

mala

mana(s)

måra

metta

micchå-
 di††hi

moha 

mokkha 

mutta

någa

nibbåna

Sanskriet

loka

martya

mrityu

mårga

mala 

manas

måra

maitra 
(mitra)

mithyå -
drish†i

moha

moksha 

mukta

någa 

nirvåña*

Betekenis

wereld, gebied

sterfelijk; sterveling,
mens

de dood; ook god van de
dood; vgl. måra, yama

pad

onvolkomenheid, smet 

het denken

de dood, de boze,
 verleider 

meedogend, vriendelijk,
welwillend

verkeerde opvattingen,
verkeerde inzichten

zelfbedrog, onwetend -
heid; zie dosa, råga; vgl.
nibbåna

vrijheid, (uit ein delijke)
bevrijding

bevrijd, vrijgemaakt van
het wereldse bestaan

slang, grote olifant

het doven (van een
vlam), het wegsterven
van råga, dosa en moha,
de drie fundamentele
 karakterfouten

Vers

44, 45, canto
13

53, 141, 182

passim

canto 20

239, 243

1, 2 

passim

368

167, 316

20, 251

37

20, 90, 348

canto 23

passim

*Dit is een toestand die het gewone begrip te boven gaat. Het is de vernie-
tiging van sterke verlangens, haat en onwetendheid. 
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Påli 

nicca

niraya

pabbajita 

pada

pakiññaka

påna

pañ∂ita

pa∫∫å

pa∫∫åsìla

påpa

parinib-
båna

pa†i -
mokkha

phala

piya

pûjå
puppha

Sanskriet

nitya

niraya

pravråjita

pad, påd 

pakìrñaka

pråña

pañ∂ita

praj∫å

praj∫åßìla

påpa

parinirvåña

prati-
moksha

phala

priya

pûjå
pushpa

Betekenis

constant, voortdurend,
altijd

hel, vernietiging 

een thuisloze monnik of
asceet

voet, stap, pad, spoor, vers

verspreid, van allerlei
aard

leven, levensadem,
 vitaliteit

wijze, pandit

wijsheid, intelligentie,
in zicht

wijsheid en deugd

lijden, kwaad

volledige uitblussing
van khanda-leven; uit-
eindelijke verlossing
van een arhat na de
 vernietiging van het
 fysieke lichaam

voorschriften, ethische
code (vinaya) voor
 monniken

vrucht, resultaat, gevolg

geliefd; plezier, genot,
het aangename

eer, eerbetoon, toe wijding
bloem

Vers

23, 109, 206,
293

canto 22,
passim

74, 388

179, 273

canto 21

246-7

canto 6

38, 111, 152,
372

229

canto 9

89 

185, 375

66, 178

canto 16

73, 106-7

canto 4 
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Påli

putta

råga

råjå

sabba

sacca

saddhå

sådhu

sagga

sahassa 

samådhi

samaña

sa¿såra

sa∫∫ojana,
sa¿yojana

sarìra

sota

Sanskriet

putra

råga

råjå

sarva

satya

ßraddhå

sådhu

svarga

sahasra

samådhi

ßramaña

sa¿såra

sa¿yojana

ßarìra

srotas

Betekenis

zoon, kind, jong van een
dier, nakomeling

hartstocht, begeerte; 
zie dosa en moha; 
vgl.  nibbåna 

koning

alle(s), geheel, iedereen

werkelijk, waar;
 waarheid

toewijding, geloof,
 vertrouwen

goed, deugdzaam,
 verdienstelijk

hemel

duizend

contemplatie; verheven
bewustzijnstoestand

monnik, asceet

‘voortdurend rondtrek-
kend’: de cyclus van
 geboorte en dood

belemmeringen; ketens
die een mens aan het
wiel van wedergeboorte
binden

fysiek lichaam

stroom

Vers

62, 84, 345

20, 251

295

129-30, 183,
353-4

393, 408

8, 144

35, 67-8, 206

174

canto 8

271

184, 265

95, 302, 414

221

151

339-40
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Påli

Sugata

sukha

sukka

su∫∫atå

tañhå

†håna

våcå

vagga

vaña

vana

vi∫∫åña

viriya

yama

yamaka

yoga

Sanskriet

Sugata

sukha

ßukla

ßûnyatå

trishñå

sthåna

våk, våc

varga

vraña

vana

vij∫åna

vìrya

yama

yamaka

yoga

Betekenis 

na de dood ‘blij heen -
gegaan’; in een goede
toe stand verkerend;
Boeddha

gelukkig, goed,
 gezegend; geluk

licht; zuiver, helder, wit

leegte (nibbåna)

dorst naar het leven,
 verlangen

toestand, staat, omstan-
digheid

spraak, stem, woord

hoofdstuk, paragraaf

wond, zweer

bos (van verlangens)

bewustzijn, waar neming;
een v.d. vijf khandha’s

energie, geestkracht,
 inspanning

god van de dood

dubbel, tweeling

‘juk’; band, middel; 
fig.: toewijding

Vers

419

118, 194, 331,
canto 15

87 

92

154, 334, 349

137, 225

232, 281

alle titels v.d.
hoofdstukken

124

283, 324, 344

41

112

passim 

canto 1 

282, 417
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Påli

cattåri ariyasaccåni

1. dukkha

2. samudaya

3. nirodha

4. magga

Påli 

ariya a††ha¥gika
magga

1. sammådi††hi

2. sammåsa¿kappa 

Sanskriet

catvåri åryasatyåni

du°kha

samudaya

nirodha

mårga

Sanskriet

åryåsh†å¥ga mårga

samyagdrish†i

samyaksa¿kalpa

Betekenis

vier edele waarheden 

lijden, pijn, verdriet

oorsprong, oorzaak
van het lijden

vernietiging van het
lijden, ophouden
van het lijden

weg, manier

Betekenis

het edele achtvou-
dige pad

juist inzicht, juiste
opvatting, juiste
zienswijze

juiste intentie, juiste
gedachten*

De vier edele waarheden

Het edele achtvoudige pad

*Juiste gedachten wil in de theravåda-terminologie zeggen gedachten die
vrij zijn van kwaadwilligheid, haat en jaloezie.
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3. sammåvåcå

4. sammåkammanta

5. sammåjìva

6. sammåvåyåma

7. sammåsati

8. sammåsamådhi    

samyagvåc

samyakkarmånta

samyagåjìva

samyagvyåyåma

samyaksmriti

samyaksamådhi

juist spreken 

juist handelen

juiste manier om in
zijn levensonder -
houd te voorzien,
juist leven

juiste inspanning

juiste herinnering,
juiste contemplatie

juiste concentratie



Appendix

Dhammapada palmblad-manuscripten (750-1815 n.Chr.)

Hier volgen enkele van de zeldzaamste manuscripten van
het Dhammapada met hun commentaren en subcommentaren
en ook commentaren op commentaren, met vermelding van de
kloosterbibliotheken waar ze zijn ondergebracht. De vertaler
koos de gemakkelijk toegankelijke Vihåra-bibliotheken uit
voor een bezoek. Het zal de lezer misschien interesseren dat
er meer dan 950 erkende kloosterbibliotheken zijn, waar an-
dere compilaties van het Dhammapada zijn te vinden die nog
nooit in druk zijn verschenen. Zelfs in de British Library be-
vinden zich verschillende compilaties van dit geschrift, en
daarvan kunnen  fotokopieën worden verkregen in Singalees,
Birmaans of Cambodjaans schrift. Ze hebben de volgende ver-
wijzingsnummers:

a) Singalees-Påli, I-151 b en II-551 W II (I).
b) Birmaans, bladen 126 (K-T) Or 6454 A.P.
c) Cambodjaanse lettertekens, 360 bladen onvolledig Or 1273 P.

1. Dhammapada¿ (Påli)

Subadråråma Vihåra Klooster van de eerbiedwaardige Dharma-
påla Nåyaka Thera, Batapola

Abhinavåramaya, Kosgoda 
Pushparåma Mahå Vihåraya, Balapitiya

Er zijn meer dan 236 kloosterbibliotheken waar palmblad-
manuscripten van dit werk worden bewaard.



2. Dhampiyå (Singalees)

Totagamu Raja Mahå Vihåraya, Telwatta
Rankoth Vihåraya, Ambalangoda
Gintota Puråna Pirivena, Gintota, bij Galle

3. Dhammapada Attha Kathå (commentaar op de legenden van
het Dhammapada)

Gangåråma Vihåraya, Pitigala 
Bodhimalu Raja Mahå Vihåraya, Bentota 
Siri Sobhanåråmaya, Kahawa, Telwatta

Deze tekst is ook beschikbaar in 265 andere klooster -
bibliotheken.

4. Dhammapada Sannaya (letterlijke Singalese vertaling van
het Dhammapada met de Påli-tekst)

Paramånanda Vihåraya, Minuwangoda, Galle 
Thûparåmaya, Gintota 
Vijayånanda Mahå Vihåraya, Galle

Hetzelfde palmblad-manuscript is beschikbaar in 230 an dere
kloosterbibliotheken.

5. Dhammapada Vyåkhyåva (commentaar op het Dhammapada)

Svetabimbåråmaya, Bope, Galle 
Ahangama Mahå Vihåraya, Ahangama 
Saddharmåkara Pirivena, Pinwatta, Panadura

Beschikbaar in acht andere kloosterbibliotheken.

6. Dhammapada Varnanå (verklarend commentaar op het
Dhammapada in het Singalees)

Vevurukannala Mahå Vihåraya, Dikwella 
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Ambarikkåråmaya, Balapitiya 
Nåradda Puråna Vihåraya, Hakmana

Beschikbaar in circa vier andere kloosterbibliotheken.

7. Dhammapada Kathå (Dhammapada-verhalen)

Ratna-Giri Puråna Vihåraya, Ganegama, Baddegama
Sudarshanåråma, Denipitiya
Jayamahå Vihåraya, Rekawa, Netolpitiya

Er zijn maar twee andere plaatsen waar het palmblad-manu-
script van dit werk beschikbaar is.

8. Dhammapada Atuvåva (Singalees commentaar op het
 Dhammapada)

Abayasinhåråmaya, Maradana, Colombo 
Sailabimbåråmaya, Dodanduwa 
Ånandåramaya, Kitulampitiya, Galle

Er zijn meer dan 270 andere kloosters waar palmblad-
 manuscripten van dit werk zijn ondergebracht.

9. Dhammapada Puråna Sannaya (oud Singalees commen taar
op het Dhammapada)

Ganegodalle Raja Mahå Vihåraya, Kosgoda 
Jetavana Pirivena Raja Mahå Vihåraya, Akuressa

Dit werk is maar op twee plaatsen beschikbaar.

10. Dhammapada Gåthå Desu Aya (personen aan wie de
 Dham mapada-gåthå’s werden gepredikt)

Slechts één exemplaar van dit palmblad-manuscript is
 beschikbaar. Het wordt bewaard in de kloosterbibliotheek van
Nyagrodhåråmaya, Gonapeenuwala, Hikkaduwa.
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11. Dhammapada Vistara Sannaya (een uitgebreide letterlijke
Singalese editie met veel aantekeningen)

Dit zeldzame manuscript is alleen beschikbaar in de kloos-
terbibliotheek van Sunandåråma Vihåraya, Unawatuna, Galle.

178 Dhammapada



Over Harischandra Kaviratna

Harischandra Kaviratna werd op 12 mei 1914 in Sri Lanka
 geboren op de dag van de Vesak-feesten. Als kind begon hij de
Sanskriet-klassieken uit het hoofd te leren. In India en Sri Lanka
studeerde hij oosterse en westerse talen en culturen, en na een
vervolgstudie behaalde hij een doctoraat in de Ayurvedische en
oosterse geneeskunst. Hij heeft een aantal boeken in het Sin -
galees op zijn naam staan, waaronder vertalingen en commen-
taren: The Evolution of Greek and Hindu Medicine; Clinical
Application of Indian Medicine, dat de praktische toepassing
van de ßåstrische geneeskunst uit de medische Sanskriet-litera-
tuur beschrijft; Upavana Vinodah (De vreugde van het tuinie-
ren), dat de oude Indiase land- en tuinbouwmethoden beschrijft;
en een commentaar op Patañjali’s Yoga Sûtra’s. Dr. Kaviratna
heeft ook De stem van de stilte van H.P. Blavatsky in het Sing-
alees vertaald. Hij is in januari 2007 overleden.

De eerbiedwaardige G. Puññasåra Maha Thero (spiritueel
 leraar aan het Government Central College, Madamba, Sri
Lanka) schrijft over Kaviratna:

Ik kan me geen geleerde voorstellen in dit land of elders,
die tot een betere vertaling van het Dhammapada in staat is
dan dr. Harischandra Kaviratna. Reeds jong verwierf hij kennis
van Sanskriet, Pråkriet, Mågadhì, Hindì, Engels, Duits, Latijn,
en andere talen en wetenschappen. Dr. Kaviratna heeft veel
bijgedragen tot onze Singalese literatuur over een veelheid van
onderwerpen zoals yoga, Indiase filosofie, mahåyåna, the ra -
våda, zen, tantrisme, Peruaanse en Maya cultuur, voorchriste-
lijke Europese cultuur en Egyptologie.

Deze editie van het Dhammapada is een letterlijke ver -
taling die de ware geest van Boeddha’s eigen woorden met
zorg heeft behouden. Deze bloemlezing kan als een kleine
boeddhistische encyclopedie worden beschouwd.
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