Att lära sig att ge en gåva
Inom Theravada buddhismen så har man också i vår tid börjat kritisera vårt Konsums kapitalism och
egoismen, som man menar är vår tids ideologi och även sjukdom. Theravada buddhister (och även
andra) har ofta påpekat hur konsumtions kapitalism har betraktats som en instuition där girigheten
,hatet och okunnigheten/förblindelsen har tagit över vårt samhälle och därmed blivit en normal
livsstil.
Men inom Buddhismen så kan man lära sig hur man kan utplåna dessa sjuka egenskaper genom att
lära sig gå den buddhistiska vägen som är den ädla åtta faldiga vägen och att lära sig gåvo givning .I
vårt samhälle så hyllas ju egoismen helt okritiskt .Filosofin är : Att tänk på dig själv och strunta i
andra eller man står sig själv närmast. Man hyllar också att den fria marknaden skall lösa allt.
Det är kärnan i samhällets ekonomiska ideologi, den yttersta sanningen om människan och själva
drivkraft som är i stånd att bringa välstånd och lycka till alla..och att den fria marknaden ensam kan
lösa alla problem .Jag tror inte heller att kommunismen/socialismen kan lösa alla problem i vårt
samhälle
Jag tror en medelväg och här kan buddhismens lära om givandet av gåvor, dana ett viktigt
budskap .Från läran av Dana – gåvo givning kan en buddhistisk teori om ekonomi härledas .Att ge
(gåvo givning) uttrycker ett frånvaro av ett jag. ,anatman .,och därför osjälvisk kärlek.
Även om lekmän ofta ger till munkarna/nunnorna med tydliga baktankar om att få någonting
tillbaka, så kan ändå givandet av gåvor vara ett alternativt sätt att tänka ekonomiskt. Bhikkhu
Buddhasa var kritisk mot lekmännens bevekelsegrunder när de gav till munkarna.(Jag måste erkänna
att jag aldrig har diskuterat det med mina thailändska vänner varför de ger och om de har en
baktanke).Deras motiv var ofta en önskan om bättre återfödelse.
Sådana motiv kallar han barnsliga därför att livet i himlen är en del av Samsara .En bättre gåva är
därför det han kallar tomhetens gåva ,som innebär att man gör avkall på alla egenintresse .Detta är
gåvan som inte har någon mottagare. Den behöver inte något som jag känner att gåva ges.

Om man verkligen ger bort alla egenintressen så finns det ingen längre något som ger. Det som ges
bort är just jaget ,det vill säga känslan av mitt och ditt. Om man ger och förväntar sig att få något
tillbaka är det egentligen en egoistisk investering ,men en sann gåva är det som ges utan förväntan
om att få något tillbaka.
Allt tillhör naturen, säger Buddhadasa och ingenting tillhör egentligen någon individ. Om vi tror att
kroppen eller tanken är vi tar vi fel eftersom båga kommer att återgå till naturen. Buddha har ju lärt
oss att det inte finns något bestående jag ,utan vi består bara av processer……………så allt tillhör
naturen och vi kommer att återgå till naturen när vi dör.
Nibanna/Nirvana är egentligen att se att ingenting tillhör oss ,utan att vi bara har allting till låns. Det
är att förstå att det inte finns något mitt och heller inte något jag. Tomhetens gåva innebär att överge
tanken att Nibanna/Nirvanna på ett eller annat sätt tillhör mig.
Önskan om ett liv i himlen måste ges (ni kan läsa om det på min hemsida www.buddhisminfo.se –
gå in på länken föredrag och föreläsningar - Samsara – livets hjul (65),Kamma och återfödelse (66)
och de 6 Buddha riken – på AMM:s historia.),då det att önska något är att lida. Allt begär efter
någonting är lidande.
I Buddhismens föreställningar om gåvan och gåvo givning kan man känna igen från andra religioner.
Tanken om icke-jaget finns egentligen i många religioner. Osjälviskheten driven till sin yttersta spets
innebär frånvara av egoistiska avsikter i beteende,tal och tankar .Tanken om icke-jaget handlar om
total frånvara av kalkyler kring egen vinning ,det vill säga om frihet.
Att vänta sig någonting i gengäld för gåvan man givit är ett hinder för förverkligande av ickejaget .Att ge kan vara en handling som överskrider denna värld .Oftast är det dock inte det, utan här
räknar individerna systematiskt med förlust och vinst.
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