Luang Pu Mun-templet - skogstraditionen i Thailand
Sökandet efter sanningen i vårt inre är Theravada-Buddhismens viktigaste tema. När jag nu befinner
mig i Luang Pu Mun-templet i norra Thailand utanför staden Phrao så kan jag förstå det bättre. Detta
eftersom det är här, i denna skogstradition, man kan hitta den djupa sanningen när man mediterar.
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 igenom (ej studerat) och fann till min glädje att han hade
verkat och bott i templet Luang Pu Mun en längre tid, så därför
åkte jag dit för att låta mig inspireras.
Den visdom/kunskap som eftersträvas är ingen mindre än den
djupaste insikten om hur verkligheten egentligen är, att se saker
och ting som de är, att genomtränga till den sanna verkligheten.
Med våra begränsade sinnen kan vi endast uppleva fragment
eller ett litet stycke av sanningen om världen.
Men eftersom vi inte har något annat att relatera till, uppfattas
dessa förenklade upplevelser som hela verkligheten. Men om vi
lär oss rätt meditation (genom att läsa Satipatthana Sutta) som
man gör här Luang Pu Mun så kan man genom ett meditativt
sökande i vårt inre komma till insikt om hur världen egentligen
är uppbyggd och på så sätt övervinna alla former av dualism och motsättningar.
Två stora hinder som försvårar upplevelsen av den sanna verkligheten är våra sinnesintryck och våra
tankar (och språket). Detta har jag fått lära mig sen jag började lära mig Satipatthana Sutta ochdet är
något jag fortfarande lär mig varje dag.

Sinnesintrycken
Här i denna skogstradition får man lära sig förstå hur sinnesintrycken hela tiden skapar bilder och
upplevelser som vi sedan barnsben lärt oss tolka och tro på. De har gett oss den information vi
behöver för att överleva. De har gett oss trygghet eftersom de är gemensamma med andra
människor. De kan kommuniceras eftersom det finns ett språk med vilket vi kan berätta för varandra
om det vi ser, hör, känner, luktar och smakar.
Samtidigt bombarderas vi ständigt av sinnesintryck, vilket leder till att vårt medvetande aldrig får ro.
Och sinnesro (balans/harmoni) i vårt medvetande är en förutsättning att vi skall kunna se
verkligheten som den egentligen är menar Buddhismen och vilket lärs ut i skogstraditionen. För att
kunna få sinnesro måste sinnets fem mentala hinder (Nivarana) övervinnas (ni kan läsa mer om det
på min hemsida www.buddhisminfo – på Meditationer, PDF-filen – De fem mentala hindren)
I vårt medvetande flödar en ständig ström av tankar och känslor. Vi tänker i ord, bilder och ljud och i
känslor. Hela tiden är vårt medvetande uppfyllt av tänkande, och utan träning genom Satipatthana
Sutta kan vi inte ens för några sekunder kontrollera tankarnas flöde.
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När jag är här i templet där den store Venerable Acariya Mun har levt och undervisat så börjar jag att
förstå att den fullständiga förståelsen av hur vår värld är uppbyggd kan enligt TheravadaBuddhismen inte nås via våra sinnesintryck, genom filosofiska grubblerier (prat om tomheten o.s.v.)
eller genom vetenskapliga metoder.
Verkligheten kan endast förstås om vi går bortom sinnesintryck och
tankar (och vårt språk, som är ett stort hinder) och låter
visdomen/insikten vakna i vårt inre genom att vi upptäcker det stora,
klara lugnet som har många namn: sinnesro, balans, harmoni.
Enligt Venerable Acariya Mun så menar han att den totala
kunskapen finns inom oss, det gäller att rena vårt sinne (Citta), men
vi kan inte upptäcka det förrän vi har övervunnit det ständiga bruset.
När vi har gjort det så kan vi uppleva en verklighet som inte kan
beskrivas i ord.
I och med att man når den högsta visdomen/insikten så förenas vi
med det obegripliga som inom Theravada-Buddhismen bär namnet
Nibbana/nirvana. När jag är här i detta templet så finns det inga
västerlänningar. Här finns den rena/ursprungliga Buddhismen som
jag anser är skogstraditionen. Det är här och ingen annanstans som man kan lära sig Satipatthana
Sutta och bli en specialist inom meditation.
Jag har lärt mig under årens lopp att det thailändska folket hyllar dessa munkar (och nunnor) som
lever och följer skogstraditionens ideal och strikt följer klosterreglerna (Vinaya). Jag själv känner en
stor sympati för dessa munkar på grund av deras ortodoxi, konservatism och asketism. På grund av
dessa egenskaper har de samlat stor respekt och beundran från det Thailändska folket.

Källor
Venerable Acaria Mun – a spirtual Biography.
Stefan Einhorn – Om religion, vetenskap och att söka
Gud.
Sten Andersson – Ett personligt porträtt av Wittgenstein.
Länkar som jag har använt:
www.wikipedia.org
29:e januari, 2013 i Luang Pu Mun Templet utanför staden Phrao i
norra Thailand.
Den 28:e april 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 - att sätta dit alla Å, Ä
och Ö. Dessa finns inte på datorerna i Thailand.

Dietmar Dh. Kröhnert,
Kumla/Kungsör 28:e april, 2013.
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