
Dhammananda Bhikkhuni (Den första ordinerade nunnan i Thailand)

När jag var i Chiang Mai hösten 2008 så kunde man läsa i tidningen Bangkok Post om en kvinna 
som heter Dhammananda och det stod att hon var en munk. Hon hade ordinerats som en kvinnlig 
munk 2001 i Sri Lanka och sedan återvänt hem till Thailand (år 2003 blev hon som den första 
kvinnan i Thailand ordinerad som munk inom den Theravada-Buddhistiska traditionen).

Jag kan mycket väl förstå att det väckte en stor sensation. Här kommer en kvinna som går klädd i 
den gula munkdräkten, man diskuterade, hon kritiserades av munkar, journalister, TV och så vidare. 
Men hon fick sina försvarare bland munkar och lekmän som ville öppna vägen för kvinnor att nå 
upplysning och att kunna bli ordinerade i den Theravada-Buddhistiska traditionen.

Trots att buddhistiska skrifter jämställer män och kvinnor så är det mycket svårt för en kvinna att bli 
en ordinerad munk/nunna. Traditionen med en kvinnlig nunneorden levde kvar inom Theravada-
Buddhismen till 1200 talet, men sen försvann den.

När man läser och studerar om Dhammananda så kan man se att hon har en gedigen utbildning. Hon 
har doktorsexamen vid Thammasat University i Bangkok och var professor i Buddhistisk filosofi i 
27 år och hon är för närvarade abbot för det enda tempel i Thailand där det finns fullt ordinerade 
nunnor. Templet heter Wat. Songdhamma kalayani.

Dhammananda kan man säga utan tvekan har följt sin mammas fotspår när det gäller Buddhism. 
Hennes mamma (Voramai Kabilsingh) var den första kvinnan från Thailand som blev ordinerad 
1971 i Taiwan.

Hon förvandlade sitt hus till ett tempel och det var där som hon fick sin första utbildning/skolning 
om hur det är att vara en nunna. Dhammananda har även studerat Buddhistisk filosofi i Indien och 
Kanada. Hon var även gift i 27 år innan hon en dag beslöt att bli nunna.

Själv har jag aldrig träffat på någon munk i Thailand som offentligt har stått på hennes sida och inte 
heller har jag träffat någon munk som sagt att det skulle vara bra att även kvinnor skulle kunna bli 
ordinerade. 

Tvärtom så har jag fått den uppfattningen att en del munkar tycker att det inte är bra att bli född till 
kvinna och att det hade göra med Kamma. Att det skulle ha med ens Kamma att göra och därför kan 
kvinnor inte bli upplysta och därmed inte nå nibbana.

Allt det där har inget med Buddhas lära att göra så som jag ser det. För jag tror mig veta att Buddha 
menade att både män och kvinnor kan nå befrielse. Men ändå så finns det en underordning av 
kvinnor i själva munkväsendet.

Den som blir kvinnlig munk skall följa 311 levnads regler inom klostret medan en manlig munk 
endast har 227 regler som han måste följa. Det jag har fått mig lära att de 84 extra reglerna som en 
kvinna har, har att göra med det kvinnliga könet.

Jag har fått lära mig när jag har varit i Thailand och även Laos att en kvinnlig nunna skall vara 
underställd en manlig munk, oavsett ålder och hur länge han har varit där. Så om munken bara har 
varit där en dag och den kvinnliga nunnan i 50 år så kommer den kvinnliga nunnan alltid vara 
underställd mannen enligt Vinaya (den innehåller regler för munklivet, levnadsregler, hur 
ceremonier skall utföras).
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Det kan vara en av anledningar till att många kvinnor kan vara mycket kritiska till munkarna och att 
många kvinnor avstår från att söka sig till klostren för att bli nunna på grund av reglerna och att det 
inte är jämlikt mellan man och kvinna.

Dhammanada som jag har läst om i Bangkok Post, men aldrig träffat, lever så vitt jag förstår som en 
kvinnlig Abbot i sitt tempel utanför Bangkok.  Hon försöker få landets politiker att upphäva en lag 
från 1928 som förbjuder munkar att inviga kvinnliga munkar i munkgemenskapen.

Den som vill ha mera information om hennes Sangha kan gå in på deras hemsida som är
www.thaibhikkhunis.org. Om man har möjlighet, så tycker jag att man kan stödja (ge Dana) för 
hennes kamp. För att lagen från 1928 som hindrar kvinnliga munkar/nunnor att få samma status de 
manliga munkarna, skall försvinna. 

När Ananda frågade Buddha om det var någon skillnad mellan kvinnors och mäns möjlighet att nå 
nibbana/upplysningen så svarade Buddha nej. Både män och kvinnor har förmåga att nå det yttersta 
målet. Därefter fanns det inte längre något skäl att exkludera kvinnor från möjligheten att invigas 
och därigenom få samma möjligheter till buddhistisk praktik. En orden för kvinnor instiftades och 
kvinnor blev medlemmar av Sanghan (tack vare Ananda).

När det gäller kapitlet om Frihet för kvinnan i min skrift (Några Väsentligheter inom Theravada 
Buddhism) som jag skrev för ett par år sedan. Så har jag förstått och insett att det är en lång kamp 
kvar innan mannen och kvinnan är lika inom Theravada–buddhismen i Thailand och det är inte bara 
i Thailand det är i hela Sydost-Asien.

Jag har uppfattat det som om Mahayana–traditionen (den stora vagnen) har kommit en bit längre och 
att den kvinnliga nunneorden lever kvar och att även kvinnorna kan bli ordinerade där.
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