Den ädla Åttafaldiga vägen – Tolkning Nr 1.
Rätt uppfattning. ,insikt om tillvarons rätta natur och de moraliska lagarna som härskar däri,
dvs insikten om de Fyra ädla sanningarna.
Rätt sinnelag, dvs att utveckla ett rent sinne från sinnliga begär, frihet från hat och
grymhet .med andra ord osjälviska tankar, utveckla godhet och barmhärtighet.
Rätt tal, ord som ej är falska, ovänliga ,förargelseväckande, dvs att alltid öva sig på att vara
sanningsenlig ,milda, lugnande och ord fyllda med visdom
Rätt handling, dvs säga att öva sig på att avstå från att döda eller skada någon levande
varelse ,från att tillägna sig något på ohederlighet sätt, samt att avstå från äktenskapsbrott.
Rätt utkomst ( försörjning ,levebröd, inkomst),en utkomst som inte skadar andra varelser
eller vållar dem lidande.
Rätt stävan, ansträngningar för att övervinna och undvika dåliga handlingar. både mentalt
och fysiskt och att befrämja och hålla kvar inre frid (balans) och visdom.
Rätt uppmärksamhet. Det är sinnets aldrig slappnande vaksamhet i allt vad vi gör,talar och
tänker. Vi måste alltid vara medvetna om dessa 3 kännetecken som är obeständighet ,lidande
och frånvaro av en permanent själ eller ego.
Rätt meditation (koncentration). Avser sådan mental koncentration som riktas mot moraliskt
och karmiskt hälsobringande objekt som alltid förbinds med Rätt sinnelag, Rätt strävan och
Rätt uppmärksamhet.
Den ädla åtta faldiga vägen är en rättfärdighetens väg. Det är den mentala träningens och
visdomens väg. det är den inre självkulturens och den inre framåtskridandes väg.
Att öva sig i att visa kärlek och visdom kan människan aldrig nå med enbart yttre fromhet
,ceremonier, själviska böner eller endast syssla med medtiaton. Det gäller att ta hela paketet
som innebär Etik meditation och kunskap. Det finns yttre kunskap som böcker och studier sen
finns det inre kunskap och det är din meditation som skall leda dig till visdom.

Buddha säger : Vare eder eget ljus ,vare eder egen tillflykt ,sök ingen annan tillflykt .Låt
sanningen vara eder ljus ,låt sanningen vara din tillflykt, sök ingen annan tillflykt.
För att vara verkligt aktiva och tillförsäkra oss ett avgjort inre trygghet, säkerhet och balans
måste vi öva oss dagligen på den ädla åtta faldiga vägen.
Dhammamitra.
Hamburg 13/7.2007. (Japanska trädgården)………..då började skriva på den och den blev
klart hösten 2007 i Chiang Mai i templet Wat Phra That Doi Suthep.
Källa som jag har använt
Amitta Nisatta – Buddhismens grundtankar (Alternativ tro – 1976)

(Hösten 2007 i templet Wat Pha That Doi Suthep
Uppgraderade och granskade jag vad jag hade skrivit om den ädla åtta faldiga vägen för fem
år sedan. Jag har skrivit många olika versioner under årens lopp och det här är en av dem. Jag
lagt till ett par bilder nu efteråt Jag har inte gjort några större förändringar i texten utan låtit
vara som det är.
Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö 21/9.2012.

