
Försakelse – en väg till den sanna lyckan. 

När jag var i Thailand från december 2011 till februari 2012 så fick jag uppleva vad jag anser är sann 
försakelse. Vad är då sann försakelse enligt Theravada? Enligt Theravada så innebär det att börja 
tillämpa Nekkhama  som innebär – behov löshet ,uppgivande av lustar. Det innebär att man skall 
övervinna alla sina begär (längtan, beroende, åtrå,), man kan säga att det är försakelsens väg.

Nekhamma är också det andra det andra steget/länken i den ädla åtta faldiga vägen som är rätt avsikt 
(beslut ,tanke).Nekhamma är också en av de 10 paramita som inom Theravada Buddhism betyder 
fulländningar eller perfektioner och det är de egenskaper som skall leda tillupplysningen 
Nibanna/nirvana.

De 10 paramita är : Generositet (dana) etik (silas) uppgivande av lustar (nekhamma) visdom 
(panna),strävan (viriya),tolerans (khanti) tillit (Sacca),beslutsamhet (aditthana),gränslöst kärlek 
(metta) sinnesjämvikt (upekha)

När jag studerar ordet Nekhamma så betyder det också ett avstående eller glädjen i att avstå från alla 
sinnliga njutningar .Att säga nej till det världsliga livet och att leva i en Sangha/kloster – fri från 
lust ,begär och längtar

När jag besökte Ven.Dhammananda Bhikkhuni i templet i 
Wat Songdhammakalyani Monastry  en bit utanför Bangkok 
(januari)
och när jag besökte Tobias Heed i Wat Marp Jahn som tillhör 
skogstraditionen och som ligger kust staden Ban Phe.  
(februari)
så var det som jag nu förstod för första gången vad det 
innebär att försaka – att lämna det världsliga livet.

Klosterlivet

Vill man en gång för alla veta vad sann lycka är så är jag mer och mer övertygad om, då är det att 
leva ett liv en  Sangha/kloster. Man kan lära sig mycket att i en Sangha/kloster om man stannar där 
för en tid och lever med munkarna.



Munkarna följer samma fem levnadsregler som alla buddhister bör göra. Men för munkar och 
nunnor gäller att de skall leva i celibat eftersom man anser sexualiteten splittrar koncentrationen. 
Dessutom finns fem ytterligare regler

Inte äta efter klockan 12.
Att avstå att bevista tillställningar med dans ,sång, musik och teater.
Att inte använda parfym, smycken och kosmetiska medel.
Att inte använda en säg utan sova på en matta.
Att inte taga emot guld eller silver (pengar)

Men dessa tio regler förklaras fördjupas och kompletteras av inte mindre är 227 regler och för de 
kvinnliga munkarna så följer 331 levnads och kloster regler.

Munkarna och nunnorna ägnar sig åt meditation och studera heliga skrifter. Munkarna/nunnorna 
stiger upp mycket tidigt på morgonen. De börjar dagen med en stuns meditation.Sen tar de sin 
matskål och går ut på vandring i trakten kring Sanghan/klostret. Överallt står människor och väntar 
på att få lägga mat i deras skålar. Utan dessa offergåvor skulle munkarna/nunnorna inte kunna 
överleva eftersom de inte får äga pengar.

Det anses inte som en plikt utan som en förmån att få lägga mat i munkarnas/nunnornas skål.De 
flesta ger gärna ,för munken/nunnan har något fint att ge tillbaka: ett visdoms ord .Ett visdomsord är 
mycket mer värt än maten och därför tackar inte munken/nunnan för maten ,men den som får 
visdomsordet tackar desto mera,

Dessutom så får lekmannen en bra Kamma/karma genom att hjälpa munken/nunnan.Efter klockan 
12 på dagen äter inte munken mat ,han dricker bara te eller Kaffe. Under alla de år som jag har varit i 
Thailand och besökt olika kloster och levt med munkarna så har jag insett hur viktigt det är att lära 
sig Nekhamma – att försaka, att avstå att säga nej till sinliga njutningar som tillexempel att övervinna 
sådana begär son alkohol, snus och cigaretter och att övervinna sin egoismen/begär ,har och 
okunnighet.

Vill man gå den ädla åtta faldiga vägen så anser jag nu att man skall gå till en Sangha/kloster för att 
där få rätt utbildning och träning .Inte av någon lekman som i regel har en ytlig eller liten förståelse 
av Buddhas lära.

 Nej det skall vara en munk/nunna som minst har en 10 till 12 års träning i ett kloster och som är 
lärare – en Ajahn. Det händer ju ofta eller inte så sällan att lekmän som leker munkar eller att de är 
ordinerad osv i regel inte är några bra förebilder

Det är inte alls ovanligt att dessa lekmän tycker det är helt i sin ordning att snusa ,röka eller att taga 
en drink eller ett glas vin .Det händer ibland att dessa lekmän kan inleda ett förhållande med sina 
elever eller en som dyker upp på deras lokaler där de leder meditationer. När det gäller att tillämpa 
de fem etiska övningarna/åläggelser framför allt nummer tre och fem så brukar dessa lekmän vara 
mycket dåliga.



Mina erfarenheter av lekmän (jag minns min tid i AMM, som jag var med i 12 år) som lär ut 
Dhamma, är att många av dem inte har någon längre utbildning eller träning inom Theravada 
traditionen. Jag anser att man minst behöver ha en 10 till 12 års utbildning/träning och vara munk, då 
har man en stor chans att man får rätt meditation och utbildning om de 4:a ädla sanningarna. Och det 
är något som man gör inom Theravada Buddhismen.

Det är av den anledningen till att jag har lämnat den västerländska buddhismen/moderna 
buddhismen och har sökt mig sen många år tillbaka till Theravada Buddhismen i Thailand, eftersom 
det finns så många charlataner i väst och man kan inte får den rätta meditationen och utbildningen.

När man börja lära sig Nekhamma som är att lära sig att försaka,att undvara ,att helt enkelt att vara 
utan dessa sinnesnjutningar .Det kan vara sex, sprit ,nikotin ,mobiltelefonen, TV osv..........Sann 
försakelse är en inre process där man genom att tillämpa den ädla åtta faldiga vägen ger upp sin 
egoismen ,hat/bitterhet och sin okunnighet.

Det är dessa sinnestillstånd som får oss att jag hit och dit efter nya upplevelser och ägodelar eller att 
hata och vilja bli av med saker och olika sinnes tillstånd som vi inte vill ha.

 Man uppnår inre försakelse genom att träna upp uppmärksamheten och sin koncentration med andra 
ord.Med andra ord. Att etablera medvetenhet – Sattipathana. Som man kan lära sig in Sangha, så att 
vi blir mer medvetna om hur viktigt det är med generositet och att tillämpa de fem etiska övningarna 
och att se till att meditationen blir en del av ditt liv.

Ultimata Försakelsen.

Sen finns det något som man kan kalla för det Ultimata försakelsen, som innebär att man en gång för 
alla har bestämt sig att helt slutgiltigt och definitivt att lämna det världsliga livet  och blir 
munk/nunna, så att man en gång för alla kan besegra alla sina bindningar till egot och därmed även 
till allt onödigt lidande……………….och kanske nå en dag Nibanna/nirvana.

Buddha sa: jag lär ut om lidandet och om lidandets upphörande .Vad är då lidande/otillfredsställelse 
i livet. ? Buddha svarade :Födelse ,ålderdom, sjukdom och död .Sorg, klagan, smärta, ångest och 
förtvivlan är lidande Att inte få det man vill ha och att skiljas från det man har är lidande. (Samyutta  
Nikaya 56:11)

På Pali heter lidandet ,Dukkha och begreppet innefattar alla sorters otillfredsställande  tillstånd, från 
det minsta myggbett till de värsta katastroferna som en människa kan uppleva .Varför är det då så 
svårt för oss människor att förstå att förgängligheten och lidandet är en normal företeelser och att 
alla drabbas för eller senare ? Vi måste ju ändå tillsist lämna och försaka allt, vi kan inte ta med oss 
något när vi dör.

Kort sagt hela vår uppfattning om att det finns ett avskilt personligt jag som drabbas av alla dessa 
otillfredsställande tillstånd är problemet .Så det är tillsist identifikationen med detta inbillande jag 
som måste försakas. Det är det som menas med uppvaknandet. Frihet från jagets ständiga behov av 
att bli någonting eller att ha någonting eller att bli av med någonting annat.
 



När jag gick runt med Tobias Heed i templet Wat Marp Jahn där 
vi pratade om Nekhamma – om den sanna försakelsen,så insåg jag 

.Att om man vill utvecklas inom Dhamman så måste man lära sig 
att avstå från olika sinnesnjutningar, och det gör man bara i en 
Sangha/kloster.

Buddha var lysande organisatör som drog till sig duktiga lärjungar och stöttepelare. Vid hans död var 
den munkorden han grundat en livskraftig institution .Buddha hade bestämt att läran dhamman och 
klostersamfundets regler ,vinayana skulle vara munkordens lärare efter hans död………….och då 
var jag ännu mer övertygad om .Att det var i en Sangha och bara där som man kunde får rätt träning 
och utbildning.

Visst kan man lära sig en hel del själv eller gå på retreater hos olika buddhistiska föreningar och 
organisationer och där börja lära sig Dana (generositet) Pancha Silas (etiken ,moralen) ,Samadhi 
(koncentration/meditation) och även Nekhamma. Man kan ju bara hoppas att dessa lekmän lär ut det 
här i väst. Men jag har tyvärr andra erfarenheter.

Men i slutändan så tror jag om man verkligen menar alvar med sin Dhamma (eller har fått denna 
kallelse) så blir det för eller senare att man hamnar i ett kloster .Dessa intryck har jag fått när jag 
besökte Ven.Dhammananda Bhikkhuni och Tobias Heed som bägge levde i ett kloster och följde alla 
dessa munk/nunne reglerna.
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http://www.wikipeida.org/
http://www.palikanon.de/
http://www.dhamma.se/



