
 

 
 

Het verhaal van Sunita, de onaanraakbare 

 
Op een ochtend was de Boeddha met zijn monniken in de buurt van de Ganges onderweg 

om aalmoezen in te zamelen, toen ze Sunita tegenkwamen, iemand uit de kaste van de 
onaanraakbaren, die emmers met uitwerpselen van de nacht daarvoor droeg, die hij leeg 
wilde gooien. Toen Sunita de monniken naderbij zag komen, verliet hij haastig de weg en 

liep naar de rivier om hen niet met zijn stank en vuile kleren lastig te vallen. Maar de 
Boeddha en twee van zijn leerlingen liepen hem achterna. Sunita zocht naar een plek waar 

hij zich verbergen kon, maar de Boeddha was al heel dichtbij en daarom waadde Sunita 
door de rivier, zover als de stroming het toeliet.  

 
De Boeddha riep: 'Vriend, kom alsjeblieft dichterbij zodat we kunnen praten.'Sunita zei: 
'Dat kan niet. Ik ben een onaanraakbare en wil u en uw monniken niet vuilmaken.' De 

Boeddha antwoordde rustig: 'Je bent een mens als wij. Wij zijn niet bang door jou vuil te 
worden gemaakt. Alleen haat, hebzucht en verblinding kunnen ons verontreinigen. Sunita, 
wil je monnik worden?' Sunita kon zijn oren nauwelijks geloven. Nog nooit had iemand zo 

vriendelijk tegen hem gesproken. Hij zei: 'Wanneer u me als leerling wilt aannemen, beloof 
ik me met al mijn kracht aan de oefenpraktijk te wijden.' En zo baadden de Boeddha en 

Sharipoetra de toekomstige monnik in de Ganges, trokken hem een schone saffraangele 
pij aan en gaven hem ter plaatse zijn wijding.  

 
Het bericht dat de Boeddha een onaanraakbare gewijd had verspreidde zich razendsnel. In 

het bijzonder de leden van de hogere kasten waren diep verontwaardigd over deze 
schending van de traditie; sommigen betichtten de Boeddha ervan de bestaande orde 

omver te willen werpen. Koning Pasenadi kreeg bezoek van een groep religieuze leiders, 
die hem hun grote zorgen over het gebeuren voorlegden. Dus ging koning Pasenadi op 

weg om met de Boeddha te praten. Toen hij het kloosterterrein betrad zag hij een bhikkhu 
die onder een boom een groepje monniken en leken lesgaf. Het rustige, open gezicht van 

de monnik beviel de koning en wat hij hoorde raakte hem diep. Toe hij tegenover de 
Boeddha zat, vroeg hij hem wie die monnik was. De Boeddha zei: 'Dat is bhikkhu Sunita. 

Eens was hij een onaanraakbare die de nachtelijke uitwerpselen wegbracht.' Toen 
begreep koning Pasenadi waarom de Boeddha een onaanraakbare gewijd had. De 

Boeddha sprak tot hem: 'Majesteit, in de ogen van een verlichte zijn alle mensen gelijk. We 
moeten een weg vinden om alle mensen in staat te stellen hun volledig potentieel te 

verwerkelijken.' 
 

 

 
 

5. Over schaamte 
 

Verlangen we niet allemaal naar een blik die waarneemt wat er in ons omgaat?.. Een 
blik die ons zegt: precies zoals je bent, ben je in orde. 

 
Schaamte komt op wanneer we ons met anderen vergelijken of vergeleken worden en 

die vergelijking schijnbaar niet kunnen doorstaan. 
 

Iemand met schaamtegevoel is echter bang dat hij wordt afgewezen of in de steek 
wordt gelaten. 

 
In onze samenleving zijn er veel mensen die als kind beschaamd werden.. Uiterlijk 
lijken ze soeverein.. Maar diep van binnen voelen ze zich merkwaardig onzeker; ze 

weten niet wie ze werkelijk zijn.. Ze vechten om erkenning en respect alsof hun leven 
ervan afhangt of trekken zich verschrikt uit de gemeenschap terug. 

 
Kunnen wij ons voorstellen dat we onze schaamte in de ogen kijken, met medegevoel 

naar haar luisteren, niet onderbreken en niet bang voor haar zijn? 
 

En waarmee raken we het aan? Met onze aandacht, die luistert zonder te vergelijken, 
zonder oordeel, mening of overtuiging van hoe dingen moeten zijn. 

 
Nu, door onze aandacht aangeraakt, mogen de beelden zich nog eens laten zien. Wij 

aanschouwen ze.. brengen onze adem erin - en dan laten we ze gaan. 
 

Wanneer ons dit gelukt is, kunnen we 'onze volledige potentie' ontplooien: ons 
medegevoel, onze waarnemingskracht, onze vrede, onze innerlijke vrijheid. Dan zullen 

we een uiterlijke vorm vinden om ons potentieel tot welzijn van iedereen te 
verwerkelijken, als monnik, leraar, danser, meubelmaker of boer. 

 
Huiswerksuggestie: Schaamte ontstaat door jezelf te vergelijken met anderen.  

Welke vergelijking maak jij regelmatig? Wat doet dit met jou? 
 

Verhaal en citaten uit: Dit ene moment, Magrit Irgang 


