
Den ädla åttafaldiga vägen – tolkning 2.

Alla sidor av den ädla åttafaldiga vägen skall finnas med i människornas vardag .Det är något 
man bör öva sig på varje dag .Att bara ha en massa teorier om den ädla faldiga vägen gör 
ingen större nytta. Vi gör ett försök ,att sammanfatta.

Rätt Uppfattning (förstå,inse,)
Den som är buddhist försöker accepterar läran om lidandet, föränderligheten och ett icke 
jag .Man försöker också förstå de fyra ädla sanningarna och även om Kamma/karma och om 
Dana (ge en gåva eller generositet)

Rätt beslut (tanke, beslut)
De försöker tänka osjälviskt och försöker att utveckla kärlek ,medkänsla ,medglädje och 
balans De försöker övervinna hat, egoismen och okunnighet .Gör man det så kan man uppnå 
sinnesro och därmed övervinna sin egoism

Rätt tal
De försöker tala sanning och tala på ett sådant sätt som kan vara till hjälp för andra .Det 
innebär att människan skall undvika falskt tal, splittrande tal, hårt tal och meningslöst 
pladder .Och istället prata med ord som innebär motsatsen..

Rätt handling
De väljer arbeten som är nyttiga och inte skadar människor eller miljön. Det innebär också att 
man skall försöka öka det goda med givmildhet/generositet och visa medkänsla och minska 
det onda (fientliga, argsinta) genom att öva sig på de fem levnads reglerna för Buddhister.

Att inte såra och förstöra liv
Att inte ta det som ej har givits mig.
Att inte missbruka min sexualitet och föra ett rent liv.
Att inte ljuga eller använda grova ord.
Att inte använda droger.



Rätt liv (uppehälle)
Man bör vara flitig och arbetsam och inte tjäna pengar på sådant som kan skada andra.
Man skall inte heller dricka alkohol, ta droger eller på andra sätt skada sig själv. Man skall 
undvika skadliga och oärliga yrken  och istället tjäna sitt levebröd på ett ärligt sätt .Exempel 
på skadliga yrken är: att handla med vapen, att handla med människor (ex  slavhandel 
,prostitution),att handla med kött (slaktare),att handla med berusnings medel och att handla 
med gifter.

Rätt ansträngning
De anstränger sig att leva ett klokt liv och främja det .Det handlar om att utveckla och 
upprätthålla de goda kvalitéerna i sinnet och bli av med det onda

Rätt uppmärksamhet
Att vara vaken och tänka rätt .Det innebär att vara medveten om vad man tänker ,säger och 
gör .Så att man inte uppträder eller beter sig på ett sådant sätt att man sedan får ångra sig. 
Uppmärksamhet innebär förståelse om livets tre kännetecken. Och att man lär sig leva här och 
nu och inte låta det förflutna eller framtiden oroar sitt sinne.

Rätt meditation
Meditation är en viktig del av Buddhas lära. När man mediterar, förblir man lugn och stilla 
och känner hur man andas in och ut. Kroppen och sinnet får frid. Man kan se hur tankar och 
humörs skiftningar har en början och ett slut. Vad man väljer att göra börjar alltid med en 
tanke. Den måste väljas med omsorg. Målet med meditationen är att tömma sitt sinne på hat, 
egoismen, likgiltighet, svartsjuka och okunnighet.Så att man kan nå balans (sinnesro, inre 
frid) och därmed övervinna det vi kallar för jaget/egot som är bara begränsningar. När det har 
skett. Då kan vi börja med att sprida. Kärlek, medkänsla och medglädje till hela världen.Men 
först måste vi hitta vår balans ,innan vi kan göra det andra.

Sammanfattning.

Metoden kan sammanfattas i tre punkter.

1) Rätt kunskap ,vilket innebär att lära sig Buddhismens tankar
2) Rätt levnadssätt ,vilket innebär att leva enkelt och följa reglerna (eller övningarna) 

som att inte döda, stjäla ,vara otrogen ,att ljuga och att använda droger.
3) Rätt meditation ,vilket innebär att lära sig en meditationsmetod som hjälper en att 

tömma sinnet på hat, egoismen osv och fylla dem med medkänsla/vänlighet och 
insikter.

Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö 2008-01-13.



Källor som jag har använt

Världsreligionerna – Buddhismen  (Bonniers/1995)
John Snelling – Fakta om Buddhismen.
Dietmar Dh Kröhnert/Tobias Heed – Att gå Buddhas väg.
Börge Ring – Religionskunskap Kurs AB.
 

Den 30:e September 2012 så uppgraderade 
och granskade jag vad jag hade skrivit för 
4:a år sedan och la till ett par bilder .Jag har 
inte gjort några större förändringar i texten.

Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö/Eslöv i templet Wat Sanghabaramee 
(där jag fick min inspiration) 30:e september. 
2012.
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