
De fem Etiska övningarna.

När jag pratade med Rev .DhammaThero ,som var munk i Wat Pan On i Ching Mai.2009 och som 
jag lärde mig mycket av under de fem år som han var där innan han förflyttades till ett annat tempel i 
norra Thailand. han tyckte att de fem etiska övningar av Pancha Silas så som de tolkades av Lama 
Govinda (AMM) var bra .Men han menade också att när man börja öva sig på de fem etiska 
levnadsreglerna (eller åläggelser) så skall det för eller senare leda till att det är något man skall göra.

Han menade att Rätt Uppmärksamhet och Rätt meditation/koncentration för eller senare leder till att 
det är något man skall göra, det är något man ämnar att göra .Därför används ordet ålägger som 
betyder anbefallning ,förpliktelse.Sen har jag också fått lära mig.har man ingen moral/etik så blir det 
ingen bra meditation.

Moral
När man också förstår att vissa handlingar långsiktigt leder till lidande och oönskade konsekvenser 
så inser man fördelarna med ett moraliskt liv. Moral ligger till grund för koncentration och visdom. 
Praktiskt sett lyder den grundläggande moralträningen inom Buddhismen som följer:

1. Jag gör det till min övning att inte såra eller förstöra liv.
2. Jag gör det till min övning att inte ta det som ej givits mig.
3. Jag gör det till min övning att inte missbruka min sexualitet utan föra ett rent liv.
4. Jag gör det till min övning att inte ljuga eller använda grova ord.
5. Jag gör det till min övning att inte berusa mig (vare sig i tanke, ord eller handling).

Jag tycker att det är en fin tolkning och det är den jag brukar informera om, när någon vill börja 
träna Sattipatthana meditation (att etablera medveten närvaro ,medveten uppmärksamhet.) eller när 
någon vill taga tillflykt till den tradition där jag själv fick min träning och utbildning inom – Arya 
Maitreya Mandala Orden – Vajrayana Sangha.



Det är en skillnad på tolkning gentemot Theravada traditionen Där det mer är. Att man skall följa 
dessa fem levnads reglerna.

Attityder och Budord.

Inom Kristendomen finns de 10 budorden .Inom Theravada Buddhismen finns de fem övningar och 
meditations övningar som leder till ökad uppmärksamhet/medvetenhet och koncentration/meditation 
som gör att vi lär oss nya attityder som är förhållningssätt i livet.

Jag minns på 50 talet och in på 60 talet när jag gick i skolan och fick lära mig de 10 Guds bud i 
skolan. De har präglat det samhälle vi lever i även om budorden inte har samma relevans som på 
1950 och 1960 talet när jag gick i skolan. Man kan läsa om den på www.wikipedia.org gå in på 
Google och skriv De 10 budorden.

Det är fascinerande att läsa budorden och begrunda innehållet .En hel del talar för att det inte skulle 
vara fel att aktualisera några av dem .Det som också stör mig är ordet SKALL som jag tolkar som. 
Att du måste,tvingas att det är ett ofrånkomligt krav .Inom Theravada Buddhism (och även annan 
Buddhism) så är det ÖVNING som gäller. Här är det träning på de fem etiska övningarna, så att man 
blir mer skicklig/kompetens i vad man tänker, säger och gör.

En viss modernisering skulle förstås behövas men det är slående hur mycket visdom det finns i 
budorden, visdom som vi till viss del har tappat bort. Tänk bara på detta att det sägs att vi skall ha en 
dag ledigt. Hur många har det idag ?

På söndagarna så sysslar vi med en mängd olika uppgifter som vi inte har tid med annars. Det är 
verkligen en uppmaning till att lära sig att stanna upp med sina aktiviteter och börja lära sig att bara 
vara här och nu ,att fånga stunden och det kan man lära sig genom att meditera.

När man vill lära sig att meditera så är grunden ,de fem etiska 
övningarna. har man ingen bra moral/etik så blir det ingen bra 
meditation. .Sattipathana Sutta har sitt ursprung i Theravada 
Buddhismen och en som lär ut Sattipathana Sutta är Buddhisten Thich 
Nhat Hahn som bland annat har nominerats till Nobels fredspris 1967.

Även om Thich Nhat Hanh är en Zen mästare och en av 
förgrundsgestalter i den socialt engagerad buddhismen så anser jag att 
hans böcker är mycket läsvärda .Då tänker jag på Mandelträdet i din 
trädgård och Mindfulness/ögonblicktes under där han hänvisar till 
Sattipathana Sutta i bägge av sina böcker.

http://www.wikipedia.org/


Han bor i Plum Village ,ett buddhistiskt retreatcenter i sydvästra Frankrike, där han ägnar sig åt 
undervisning ,författarskap och hjälpverksamhet för Vietnamesiska flyktningar.

Han leder retreater över hela världen och undervisar i hur man lever i uppmärksamhet och han 
beskriver de fem etiska övningarna på följande sätt .Han var nominerad till Nobels fredspris 1967.

De fem etiska övningarna enligt Thich Nhat Hahn.

Den första träningen är att skydda livet, att minska våld i sig själv, i familjen och i samhället.

Den andra träningen är att öva sig i social rättvisa ,generositet ,att inte stjäla och att inte exploatera 
andra levande varelser.

Den tredje träningen  är att öva sig i ansvarsfull sexualitet för att skydda individen ,par ,familjen och 
barn

Den fjärde övningen är att öva sig i att lyssna och i att ha ett vårdat språk för att återställa 
kommunikation och försoning..

Den femte övningen handlar om mindful (uppmärksamhet) förtäring .Det går ut på att hjälpa oss att 
inte få i oss gifter i våra kroppar och i vårt sinne .Därför ska man inte konsumera TV ,magasin 
,filmer och liknande som innehåller mycket gift ,våld begär och hat.

Källor som jag har använt

Anita Carlsson – Mindfulness på jobbet.
Puja häftet – Recitation för Buddhistisk andakt och meditation.
Om de fem levnads reglerna – Att bli buddhist från min hemsida.

Länkar som jag har använt

www.wikipedia.org
www.dhamma.se
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