
Luang Pu Mun templet (skogstraditionen) – del 2

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 Lung Pu Mun en längre tid, så därför åkte jag dtt för att låta 
mig inspireras.

De fem khandhas

När jag är här så kommer jag att tänka på de fem Khandas som betyder, ”högar”, ”hopar av 
ting”, ”grupper” eller ”samlingar”.

Buddha använder bilden av en flod för att förklara hur dessa fungerar. En flod har ett namn 
precis som du och jag, men vattnet som rinner i floden är nytt hela tiden. Alltså är det aldrig 
samma flod, det rinner bara på samma ställe.

Innehållet skiftar och så är det med oss människor också. Innehållet skiftar på grund av 
ständigt nya erfarenheter och intryck.

De 5 khandhas är:

• Vår kropp (form) som är utrustad så att den skapar sinnena. Vilket ger oss en 
uppfattning och kontakt med yttervärlden.

• Våra känslor (förnimmelser) som vi gillar, förhåller oss neutrala till eller ogillar.
• Våra tankar (föreställningar, uppfattningar) det vill säga våra sinnesintryck och de 

återspeglingar som dessa skapar i vårt inre.
• Våra drivkrafter det vill säga våra begär, våra sinnesrörelser, vår vilja som utlöser 

våra handlingar. Med andra ord: vår kamma.
• Vårt medvetande som får sitt innehåll ur de 3 föregående beståndsdelarna.

När jag häromdagen var i det Buddhistiska Universitetet i Chiang Mai så tittade jag i boken 
Milindapanha (Melindas frågor). Läran om att det inte finns något bestående jag eller några 
enskilda personer framställs här på ett lättillgängligt sätt i det berömda samtalet mellan 
Buddhistmunken Nagasena och kung Milinda som finns återgivet i denna palitext.



Ögonblicksläran

När man läser i Milildapanha om Nagasena och Kungen så liknas människan vid en vagn, där 
man kommer fram till att vagnen inte är något annat är en provisorisk (övergående, tillfällig) 
samling av delar.

På samma sätt finns det inte någon verklig eller evig kärna som är en 
person. Det är bara när de psykiska och fysiska/materiella delarna är 
tillfälligt förenade som helheten kallas för en människa.

De finns inget evigt bestående jag eller ett evigt element i människan - 
lika lite som i vagnen. Det som är verkligt är delarna hos människan. Det 
som är verkligt är delarna (bit, stycke, fragment). Hos människan är 
dhammas  verkliga, alltså de psykiska och materiella element som bara 
finns till i ett ögonblick (kort stund, tillfälle) innan de ersätts av andra.

Människan är ett flöde av psykiska och materiella beståndsdelar som uppstår och försvinner, 
varar endast ett ögonblick. Eftersom Buddhismen, utan undantag av vissa riktningar, på detta 
sätt lär att människan bara är en ström av delar som finns till ett kort ögonblick har den kallats 
för ”Ögonblicksläran” (Ksanavada).

När man studerar de fem Khandhas så förstår man att deras kännetecken är födelse, ålderdom, 
sjukdom och död. Vi kommer också i kontakt med det vi kallar icke-jag (anatman) och att 
inget är bestående (anicca) eller att allt är tomt (Sunnata)  och att livet är ett lidandet 
(Dukkha).

Enligt Theravada-Buddhismen så består människan av 5 beståndsdelar. Det finns inget jag 
som ser och upplever, det som sker är bara något som sker. Allt är i ständig rörelse och 
förändring. Problemet för oss som människor är att vi skapar ett jag som måste tillfredsställas 
hela tiden. Vårt jag är en pågående process där de 5 khandhas förändras och skapar vårt jag.

Man kan också säga att människan består av dhammas (energiblixtar) som förändras hela 
tiden. Enligt Buddha så finns det ingen bestående kärna i människan. Det finns inget jag som 
är bestående hela livet och som kan leva vidare i nästa liv.

Dessa tankegångar får jag när jag är i detta tempel och där jag pratade med en del munkar. 
Jag, mediterade, reflekterade och studerade boken av Ajahn Mun. Jag tänkte  att i 
skogstraditionen så kommer man i ännu närmare kontakt med de fem khandhas på grund av 
att man har mer tid att gå in djupare i Buddhas lära.

Vill man komma närmare den ursprungliga läran så är det utan tvekan skogstraditionen som 
gäller.Vill man nå nibbana så är det här i skogstraditionen man kan få den rätta 
träningen/utbildningen. Dessa munkar har en gedigen utbildning. De som lärde ut 
Satipatthana-meditationer hade över 20 års utbildning. Skulle jag en dag få kallelsen att bli 
munk och lämna allt en gång för alla så skulle jag kunna föreställa mig att det var här i Luang 
Pu Mun-templet .



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

Dietmar Dh. Kröhnert,
Luang Pu Mun Templet utanför staden Phrao i norra Thailand – 
den 29 januari, 2013.

Den 28: 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 när man 
skall korrigera texten är 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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