Böcker/Suttor som har inspirerat min Meditation
Här är några böcker och suttor (tal av Buddha eller hans samtida lärjungar) som har inspirerat
mig .De böcker som jag rekommendera tillhör inte alla Theravada traditionen ,men som ändå har
berikat mitt liv .Men som jag har sagt och skrivit innan .Man bör lära sig en teknik/metod hur man
skall meditera
Men vill man lära sig meditation och då menar jag Theravada Buddhistisk meditation. Så bör man
komma till ett ställe (kloster/Sangha) som lär ut Anapanasati Sutta (uppmärksamhet på andningen)
och Satipatthana Sutta. – att etablera medvetenhet.
När man är i Thailand så finns det bra meditations ställen som jag kan rekommendera. Ett är Wat
Umong utanför Chiang Mai. Där kan man gå 3 dagars kurser och 10 dagars kurser .Ett annat tempel
som ligger utanför Chiang Mai som heter Wat Phradhat Doi Suthep där kan man göra 3,5,7 eller 10
dagar och även upp till 21 dagars kurser.
.Ett annat mycket känd meditations ställe heter Wat Ram
Poeng som också ligger utanför Chiang Mai och som
har ett liknande program som de andra två templen jag
har nämnt. Alla kurser är baserad på Dana – inga
avgifter och alla tre tempel lär ut Vipassana.
Meditationer
.Man bör söka sig till munkar/lärare som har en lång
utbildning på minst 10 -12 års utbildning inom detta
område .Inte gå till någon lekman som har en ytlig
förståelse av Buddhas lära. Men som sagt var det är min syn.
Om man inte är i Thailand så finns det säkert bra buddhistiska ställen som kan lära ut bra meditation.
Jag känner bara till ett här i Sverige och det är Dhamma Sobhana som ligger i Ödeshög. Det är också
en Vipassana meditation - som den lärs ut av S.N.Goenka och kursen är Dana baserad. Inga avgifter
.Men jag har aldrig varit där så jag kan ej uttala mig .Men den verkar bra .För mer information. Gå in
på deras hemsida www.sobhana.dhamma.org

En annan grupp heter Vipassana gruppen som ligger i Stockholm. Som också lär ut Vipassana och
som har mycket kompetenta lärare och som har mycket erfarenheter inom Theravada Buddhismens
traditioner och som har levt som munk där eller gjort långa retreater där. För mer information. Gå in
på deras hemsida www.sangha.nu
Böcker och Suttor som har inspirerat min meditation.
Buddhas tal – Anapanasati Sutta (uppmärksamhet på andningen) Majjhima Nikaya 118.
Buddhas tal – Sattipathana Sutta ((Undervisningen om den enda vägen) Majjhima Nikaya 10
Buddhas tal – Dhammacakkapavattana Sutta – lärans hjul sätt i rörelser. Samyutta Nikaya LVI.11
Buddhas tal - Kayagata – Sati Sutta (Djup uppmärksamhet på kroppen) Majjhima Nikaya 119.
Buddhas tal – Adittapariyaya Sutta (eldspredikan) Samyutta Nikaya XXXV.28
Buddhas tal – Sona Sutta (överdriven strävan) AN VI.55.
(Dessa Buddha tal kan man läsa på den utmärkta sidan www.dhamma.se)
David Fontana – Meditation i vardagslivet för fysisk och mental avspänning.
Katarina Plank – Insikt och närvaro.
Thich Nhat Hanh – Ögonblicktes under (mindfullnes)
Thich Nhat Hanh – Mandelträdet i din trädgård (uppmärksamhetens under)
John Kabat Zinn – Vart du än går är du där.
John Kabat Zinn – Mindfulness en väg ur nedstämdhet.
John Kabat Zinn – Hitta hem till dig själv.
John Kabat Zinn – Lev i nuet lär av stunden.
Christopher Titmus – Meditationens kraft.
Henepola Gunaratana – Mindfulness in Plain English.(finns på svenska på www.dhamma.se)
William Hart – Vipassana meditation.
Mike Georg – Vägen till inre lugn.
Marie Ericsson – Kom och Se (om meditation och Theravadabuddhism)
Buddhaghosa – Visuddhi-Maga (Vägen till renheten ,en tysk utgåva)
Dietmar Dh Kröhnert – Buddhistisk Meditation (Ett häfte/tunn bok) till Studiecirklar för Sensus som
jag har två gånger om året. Mars och oktober)
Jag hoppas att dessa böcker och Suttor kan inspirera dig till att studera reflektera och praktisera så att
vår värld kan få mer av kärlek medlidande medglädje och sinnesjämvikt/balans. å så sätt uppnår man
frihet från jagets hemska begränsningar.

För mer information om Theravada Buddhism/Thailand kan du vända dig till.
Dietmar Dh Kröhnert. (telefon 040-220967 eller Mobil.070-6402298)
Email: dhammamitra@hotmail.com eller
dhammamitra@telia.com
För mer information besök gärna www.buddhisminfo.se

