Luang Pu Mun templet/skogstraditionen – del 3

Sökandet efter sanningen i vårt inre är Theravada Buddhismens viktigaste tema. När jag nu befinner
mig i templet Luang Pu Mun Templet i norra Thailand utanför staden Phrao, så kan jag förstå det
bättre eftersom det är här ,i denna skogstradition man kan hitta den djupa sanningen när man
meditera.
Medan vissa religioner har lagt allt mer tonvikt på yttre riter ,ceremonier och levnadsregler har
Theravada Buddhismen inom skogstraditionen bevarat som sin centrala lära att människan ska söka
den djupa visdomen och befrielsen från allt lidande i sitt inre.
Jag bestämde mig för att åka hit när jag hade hittat en bok i ett antikvariat i Chiang mai om
Venerable Acaria Mun som jag läste igen (ej studerat) och fann till min glädje att han hade verkat
och bott i templet Lung Pu Mun en längre tid, så därför åkte jag ditt för att låta mig inspireras
När jag är här och ser alla dessa risfält så går mina tankar .Där
jag tror att liv och död är i stort sett är samma sak .Risets
odlingscykel, som thailändarnas hälsa ,välstånd och allmänna
välfärd sedan urminnes tider varit beroende av styrs av
Monsunregnen.
Eftersom majoriteten av landets invånare är Chao na, risbönder
kan man säga att monsunen reglerar hela livscykeln som består
av födelse och död ,uppkomst och upphörande. När jag tittar på
dessa risfält så inser jag nu. Precis som alla andra har fötts till
den värld och sedan lämnat den ,har jag också kommit hit och skall lämna den……………det är så
livsprocesserna fungerar och man kan inte förneka någonting nu ,när man tittar på alla dessa risfält
runt om Templet Luang Pu Mun
När jag är här så upplever jag att denna filosofi och deras tolkning av monsunen att detta återspeglar
den thailändska folktrons föreställningar och sedvänjor .Man måste visa
risgudinnan eller risets Buddha sin vördnad innan man brukar jorden ,om
man skall få en riktig bra skörd.
Jag har fått lära mig att risgrynen innehåller en ande (kwan) och planteras
under regnperioden för att bli havande. Det thailändska ordet för
bevattning (chon prathan) betyder ungefär gåva av vatten
. Den stående Buddha med båda händerna pekande mot marken betyder
ungefär att Buddha ber om regn. Man kan se denna Buddha i olika
Wat/tempel i norra Thailand. Risskörden är beroende av regn.

När man ser risfälten och Luang Pu Mun templet så börjar reflektera över liv och död .När en
människa ( eller en varelse) dör så tror den okunnige att en person lämnar sin kropp och återföds i en
annan .Att dö betyder emellertid egentligen att Khandas ,grupperna, högarna – upplöses .När någon
föds tror den som inte vet bättre att en person har återfötts och fått en ny kropp, medan det
egentligen bara är nya Khandas som uppenbarar sig.
Vad som gäller Samsara kan någon tro att individer dör och födds på nytt ,men egentligen är det
alltså bara Khandas som upplöses och uppstår (födelse och död).Den person som återföds är varken
den samma eller någon annan. ,båda delar eller inget av delarna.
Vad är då Khandas. Khandas består av energiblixtar som kallas Dhamma .Ordet Dhamma kan
betyda många saker och betyder även Buddhas lära eller det som upprätt håller i världen.
Energiblixtar är många miljoner odelbara enheter som även kallas Kalapa och har endast ett
ögonblicks varaktighet ,de är opersonliga och ömsesidigt beroende av varandra .De kan sorteras i de
fem grupperna som kallas Khandas. (kroppen ,känslor ,tankar, drivkrafter och vårt medvetande)
Buddha upptäckte att hela det materiella universumet är sammansatt av partiklar som på pali-språket
kalas Kalapa eller odelbara enheter.Dessa enheter uttrycks i otaliga variationer i materiens fyra
grundläggande egenskaper: Det fasta – sammanhållningen/sammanbindandet – energi/temperatur
och rörelser eller när jag tittar på risfältet så kan man tolka det som: Jord ,vatten. eld och luft/vind
De förenas och skapar strukturer som kan verka permanenta .Men i själva verket består alla dessa
strukturer av mycket små kalapa, som ständigt uppstår och försvinner. Detta är materiens yttersta
verklighet ,ett ständigt flöde av vågor eller partiklar .Det är denna kropp vi alla kar jag eller min.
När jag tittar på risfälten så kom jag tänka på vad Buddha insåg .Buddha insåg att inte heller
människan är en färdig oföränderlig varelse ,utan en process som pågår från ögonblick till
ögonblick .Det finns ingen konstant person ,bara ett pågående av flöde, en ständig process av
tillblivelse. (födelse ,skapelse ,uppkomst).
I det dagliga livet måste vi förstås leva med varandra som är mer eller mindre bestämda (påtagliga,
synbar) eller oföränderliga. Vi måste acceptera denna yttre skenbara verklighet ,annars kan vi inte
fungera. .Den yttre verkligheten är också verklig är också verklig ,men det är en ytlig (flyktig)
verklighet .På en djupare nivå befinner sig hela universum (och risfälten här) – allt levande och icke
levande – i ständig rörelse och tillblivelse.
Allt uppstår och försvinner ,efter födelse så kommer döden. Var och en av oss är i själva verket ett
flöde av subatomära partiklar ,parallellt med de fem khandas. Det mentala flödet förändras till och
med snabbare än det fysiska.
När jag nu befinner mig i templet Luang Pu Mun Templet i norra Thailand utanför staden Phrao
och reflektera över dessa tankegångar så tror jag precisa som Buddha att detta är den yttersta
sanningen om detta jag - som vi så ofta bekymrar oss över. Det är det skeende som vi alla är en del
av. Förstår vi detta genom erfarenhet (genom Etik – meditation och Kunskap) då har vi funnit
nyckeln som tar oss ut ur lidandet.

Källor som jag har använt.
Venerable Acaria Mun – a spirtual Biography
Stefan Einhorn – Om religion ,vetenskap och att söka Gud.
Sten Andersson – Ett personligt porträtt av Wittgenstein.
Vipassana Meditation - William Hart.
Thailand första klassens reseguide från 2009.
Länkar som jag har använt.
www.wikipedia.org
Dietmar Dh Kröhnert.
Luang Pu Mun Templet utanför staden Phrao i norra Thailand – den 29 januari.2013.

Den 1:a Juni 2013 så uppgraderade och granskade jag vad jag hade skrivit i januari 2013 när jag var
i Thailand. .Jag har bara ändrat lite i texten och satt dit ett par bilder .Det värsta är när man skall
korrigera texten. Är att sätta dit alla Å; Ä och Ö. Dessa finns inte på datorerna i Thailand
När jag har skrivit dessa rader om skogstraditionen ( och de andra två som jag skrev innan) om
templet Luang Pu Mun templet i norra Thailand utanför staden Phrao, så kan jag förstå det bättre nu
,att jag har befunnit mig på helig mark .En sak är säkert. Att nästa gång jag är i Thailand/Chiang Mai
igen ,ja då blir det att åka upp dit igen.
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