Döden är något naturligt.
För en buddhist är döden något naturligt .Om man förstår att allting förändras och att förändringen
tillhör livet. Ja då blir livet mycket lättare. Det finns många meditations texter som handlar om
döden. Men alla har inte kommit så långt, har jag insett. För många människor håller fast vid den
materiella världen och känner då lidande inför döden eftersom de inte kan acceptera den stora
förändringen i sitt liv.
Vi upplever hela tiden hur idéer ,tankar ,känslor och förhållanden inom oss själva föds och dör hela
tiden .Med den vetskapen accepterar Buddhister kroppens död som ett naturligt resultat av att
födas .Det ingår som en del av det hela universums rytm.
Inom Theravada Buddhismen så tror man på återfödelse (reinkarnation).Genom olika handlingar
,genom att visa medkänsla/vänlighet ,kan en människa återfödas som en människa eller i ett högre
andligt stadium.
Inom Theravada Buddhismen så strävar man mot att nå upplysningen, det högsta stadiet av varandet
– nibanna/nirvana och därmed slippa återfödas igen.Men det kan taga upp till sju liv för att bli
upplyst .Men vissa Buddhister tror och menar att det är möjligt att bli upplyst även i de sista livs
ögonblicken.
Dagligen förbereder sig en buddhist för att kunna möta sin egen död och andras död när han eller
hon har sin dagliga meditation.I Buddhas lära understryks också att allt är föränderligt
,lidande/otillfredsställelse och att vi inte har något bestående jag ,utan att vi bara består av processer.
Att fästa sig vid för mycket vid någon eller något skapar bara lidande och bör undvikas.Genom
meditation/koncentrations övningar och att gå den ädla åttafaldiga vägen så lär man sig att hantera
dessa tankar .På så sätt är många buddhister (om de nu har Sattipatthana på sitt program) att
förbereda sig för döden.

När döden närmar sig är det viktigt att hjälpa den döende att känna sinnesfrid.Det skall vara lugnt
och fridfullt kring den döende. Om man har möjlighet bör man kalla på en munk som kan recitera
och hjälpa den sjuke i hans/hennes meditation/koncentration.
Munken talar då om Buddhas lära med den döende.Denna tid kan användas för att förklara och
samtala om de positiva handlingarna den döende gjort i sitt liv .Den döendes nära och kära bör också
finnas runt omkring och nära till hands.
När de inser att de skall dö begär de flesta människorna i Thailand (och säkert likadant i de Syd
Buddhistiska länderna) att få komma till ett kloster för att kunna tillbringa sina sista dagar där. Är de
hemma eller ligger på sjukhus får de besök av munkar, som sjunger välsignelser och håller dhamma
tal för den döende.
Frid och ro kring den döende
När en person har dött bör sinnes friden och tystnade finnas kvar. När mina föräldrar avled så tände
jag ett ljus och mediterande i min mammas och bad även böner för henne. Samma ritual gjorde jag
för min far. När jag hade gjort det .Så kände jag en djup inre frid och lycka i denna sorg .Men på
något sätt så kände jag .Att de hade startat ett nytt liv.
Det bästa var nog innan min mamma avled. Så åkte jag till sjukhuset klockan 23.00 den 29:e juni
och fick en säng och somnade in tillsammans med min mamma i samma rum. Vi var tillsammans när
jag föddes och vi var tillsammans när min mor avled den 30 juni. Personalen väckte mig klockan
04.00 på morgonen……….då hade min mamma gått bort. Hennes ansikte var vänt mot mitt ansikte
när hon gick bort och hon hade ett leende i munnen………………det var en fantastik känsla att få ha
gjort det tillsammans när man mor gick bort.

Jag tog Fabian/bilen och åkte hem ,duschade, borstade
tänderna och tog ett morgon kaffe och försökte förstå att
jag hade förlorat min största kärlek. .Jag åkte tillbaka till
sjukhuset ,klockan 07.00 på morgonen och var där i två
timmar där jag bad/mediterade och tackade Buddha/Gud
för att nu är mamma på väg hem och får träffa min far.
Klockan 12.00 så åkte jag tillbaka till sjukhuset .Där jag
hade med mig två tårtor för att visa min och min mammas
tacksamhet och uppskattning för personalen. Personalen i Värnamo sjukhus hade varit jätte snälla
mot mamma (och även min far 10 månader innan) och mig .De var värda all beröm.

Innan min far gick bort som var den 23 oktober 2009 så köpte jag en flaska Champagne, tog med två
glas och skålade som en symbol att han snart skulle starta ett nytt liv.Det var två dagar innan ,han
fortfarande var vid liv……………….Jag lärde mig mycket under dessa 10 månader när bägge mina
föräldrar gick bort. Och tack vare att jag var buddhist så kunde jag handskas med krisen bra…….och
övervinna lidandet.
Tack vare min religiösa tro så kunde jag skapa sinnesfrid och en trevlig miljö när bägge mina
föräldrar avled. När jag bad/mediterade för dem så använde jag boken Dhammapada och läste då
suttorna 277 – 2779 som handlar om Livets tre kännetecken (Tini Lakkhanani)
Personer som vill gråta och uttrycka sin förtvivlan bör lämna rummet.Det är bättre att tänka
goda/positiva tankar om den döde. När döden inträtt går den fysiska delen och dess beståndsdelar –
jord ,luft, vatten och värme – tillbaka till sina olika element.
Den psykiska delen av människan fortsätter vidare tills den finner en ny bra plats där den kan
återfödas igen. Därefter återföds människan igen och igen till dess han eller hon uppnår
Nibanna/nirvana.
Efter döden skall kroppen ligga hemma i tre dagar – antalet dagar kan variera i olika länder men i
Thailand så har jag fått den uppfattning ,att det är tre dagar. Under dessa tre dagar kan de anhöriga
observera de fem disciplinerna (läroämnen).Ett vitt tygstycke offras till munkarna i en ceremoni där
släktingar håller en sida, munkarna i en annan sida och den döde håller en tredje sida. Tyget blir en
klädnad för munkarna.
Transformeringen (omvandlingen, omforma) är en vatten ceremoni där man har en tom tallrik ,en
tom kopp och en skål fylld av vatten. Den tomma skålen symbolisera andningen och den fyllda
koppen symboliserar de människor som överför välsignelser till den döde.
Efter ceremonierna hålls Dhammatal Det är viktigt att förklara läran för att ge stöd till de
efterlevande och samtidigt visa hur de kan lära sig något av den anhöriges död.
Det finns inga regler i Buddhismen för om den döde ska
kremeras eller begravas i en kista.I Asien är det tradition
att göra en stor brasa och dekorera med träd och blommor
kring den döde, som kremeras på detta sätt. Om ett barn
där är det vanligare med begravning i en kista.
I många traditionellt buddhistiska länder bränns hellre än
begravs. Kroppen förs inte till ett krematorium ,utan till ett
kloster ,där det bränns på ett likbår.

En begravning i Chiang Mai.
När någon dör,kallas munkarna till hemmet för att läsa sjungande ur heliga skrifter .Vid själva
begravningen hålls en speciell ceremoni där samtliga närvarande överför sina goda
handlingar/gärningar och de goda tankarna de tänkt på den döde .På det viset vill man hjälpa den
döde till en bra återfödelse.
Slutligen bränns, kremeras, den döda kroppen medan munkarna sjunger ur heliga texter och uttalar
välsignelser…………….det var den upplevelsen jag hade när jag bevittnade en begravning i templet
Wat Phra Sing i Chiang Mai för ett par år sedan.
Det kan också gå till såhär. När en person skall begravas ,så brukar munkarna under ceremonin läsa
och sjunga heliga texter .Två personer går runt bålet tre varv och tänder sedan på ,med ansiktena
bortvända .De kastar sina facklor och springer bort samtidigt som någon häller vatten över dem, som
en symbol för rening.
Jag minns för ett par år sedan(kanske var det 2006) då fick jag leda en begravnings ceremoni
tillsammans med den Vietnamesiske munken Thicht Phat Dao och jag minns att jag som repsentant
för AMM fick läsa upp texten .De tre kännetecken (Tini Lakkhanani) Medan Thicht Phat Dao läste
upp andra texter och välsignade den döde.
Begravningen var en blandning av kinesisk/vietnamesisk tradition. kroppen var i en kista som fördes
ner i gropen .Man brände/kremerade ej kroppen.
Döden.
Enligt Theravada så har man den synen att den som når Nibanna/Nirvana kommer inte att återfödas
igen. När man dör så återföds människan direkt till ett nytt liv .Enligt andra riktningar kan
människan först hamna i ett mellan tillstånd.
Det kan exempelvis vara en himmel ,ett helvete eller en dröm .Den som vill veta mera om de olika
tillstånden som man kan hamna i när man dör. Kan läsa :Den Tibetanska Dödsboken, där även
AMM:S grundare Lama Govinda skriver förordet.
Så snart som möjligt efter döden har inträtt skall en munk eller präst läsa en text vid den döde, så
nära kroppen som möjligt. Syftet med läsningen är att stödja den döde i övergången till ett nästa liv.
Vid döden hamnar människan i ett förvirrat tillstånd och vet inte vad som sker.
Hämningar ,vanor ,ångest, erfarenheter och impulser far fram lite rörligt, som tankar brukar göra i
drömmar. Enligt buddhistisk uppfattning vågar inte den döde lämna sin kropp och behöver därför
hjälp att göra sin nya resa (eller liv).

I Tibetansk buddhism pågår ceremonin i tre dagar .I andra riktningar upprepas textläsningen sju
dagar om dagen i en vecka ,alltså 49 dagar. Vid en av dessa dagar sker själva begravningen .Graven
kan smyckas med blommor och hjulet som är Buddhismens symbol .Kroppen kan antingen brännas
eller läggas i en kista. Båda traditionerna finns i den buddhistiska världen.
Ni kan läsa mer om återfödelse/reinkarnation på min hemsida www.buddhisminfo.se . Gå in på
föredrag och föreläsningar. Nr 24 skriven av Tobias Heed och 65,66 och 67 som är skrivet av mig.
Det finns också på AMM:s historia på min hemsida som heter De 6 Buddha riken.
På samma sida – Föredrag och Föreläsningar så finns också nr 35.Vad anser Theravadabuddhismen
om döden
Jag har också skrivit på min hemsida – Mina erfarenheter av Thailand och Thailändarna. Nr 9 där jag
har skrivit om vid livets slut som också handlar om döden.
På min hemsida – Meditationer – så kan ni läsa Meditation om döden och Meditation om
förgängligheten som man dagligen reciterar och reflektera och använder i sin meditation.
Källor som jag har använt
Människor och tro – svensk sjukvård möter Världsreligionerna.
John Snelling – Fakta om Buddhismen.
Catherine Hewitt – Buddhismen (utgiven av Bonniers 1985)
Börge Ring – Religion och livet.
Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö.6:e Augusti 2012.

