När jag bytte tradition – Från Vajrayana/Tantra till Theravada
Efter att ha sysslat med Tantra/vajrayana i 12 år så beslutade jag mig den 12:e juni 2007 att taga en
vilopaus från AMM i 3 till 5 år, kanske längre. Jag skrev ett mail till Asanga (och vi hade samtal i
telefon) och han godkände min önskan. Därmed blev min titel och mitt buddhitiska namn vilande
(Rev. Karunavajra).
Asanga var inte överraskad över mitt besked för vi hade pratat om det när jag var i Haus der Stille
utanför Hamburg år 2005. Då var jag där på ett reatret som varade en vecka och det skulle bli min
sista. Jag minns reatreten väl - den handlade om Madhyamaka och Yogacara som bägge ingår i
Mahayanafilosofin. Jag minns att föredraget var mycket abstrakt.
Det var svårfattligt och dunkelt. Jag kunde inte låta bli att tänka på akademiker eftersom det var så
utpräglat teoretiskt. Allting var anpassat för tanken. Inget konkret, det hade inget med verkligheten
att göra. Det var inte gripbart och jag som metallarbetare hade alltid fått lära mig att leva i
verkligheten här och nu. Det var ännu en anledning till varför jag ville taga en paus från AMM.
Sen 2005 så hade Thailand/Theravada-traditionen kommit in i mitt liv. Samma höst hade jag också
blivit studiecirkelledare för studieförbundet Sensus där jag skulle informera om Vipassanameditation. Det är en enkel och klar meditation där det inte förekommer några mudras, mantras,
bodhisattvor etc.
Då kändes det rätt att lämna AMM eftersom man inte skall blanda olika
meditationer och traditioner enligt Ajahn Suthep, vilket han hade lärt mig
i Wat Thaton, norra Thailand. Det var där jag fick upp ögonen för
Theravada/Thailand och skogstraditionen.
Jag fick också uppleva vilken skillnad det var att gå utbildning/träning i
ett kloster jämfört med en källarlokal eller reatret-gård som man kan
hyra som AMM gjorde. Det var också skillnad att höra undervisningen
av en munk istället för en lekman. Att höra undervisningen kändes mer
äkta och trovärdig när den kom från en munk jämfört med en lekman.
Hur man än vrider och vänder så har lekmannen bara en ytlig förståelse av Buddhas lära. De som är
munkar/nunnor i skogstraditionen brukar vara specialister i Buddhas lära. Sen är det också så att
undervisningen var Dana-baserad (gåvobaserad) och inte som det var i AMM (och i den västliga
Buddhismen) med en massa avgifter för att göra en kurs eller en reatret. Det var också något som jag
hade lärt mig i Thailand.
Den 15 juli 2007 avled den förre ledaren (Mandalacaryan) Advayavajra i AMM nere i Tyskland.
Han avled samma dag som Maitreya-utställningen i Bjuv skulle avslutas vilken hölls i Vietnames–
Kinesiska buddhisttemplet där.
Maitreya-utställningen blev en stor succé. Där vi på tre dagar fick in 70000 kr i Dana. Ännu ett
bevis på att man kan driva en utställning utan en massa avgifter, utställningen var gratis.
Anledningen till varför det blev en sådan succé var att människorna från sydostasien är vana att ge
och stödja sitt tempel. Det hade jag lärt mig när jag var nere i Thailand.

1

Jag minns att Helsingborgs-Dagblad skrev en positiv artikel om
det. Det var också mitt sista framträdande som aktiv representant
för AMM.
Jag började sakta men säkert avveckla min titel och namn. Hängde
upp min robe, som min mamma hade sytt, i garderoben. Jag tog
bara fram den vid särskilda tillfällen som om någon skulle taga
tillflykt eller för ett föredrag i en skola.
Jag upplevde att en epok hade tagit slut för mig och att det var nu Theravada-Buddhismen och
Thailand som gällde. Hur man än vrider och vänder så hade jag ett par fina år inom AMM, men det
var dags att gå vidare.
Dietmar Dh. Kröhnert,
Malmö 22:a juni 2012 (midsommarafton)
Den 22 juni (midsommarafton) 2012 så uppgraderade jag vad jag hade skrivit för 12 år sedan. Jag tror det var för 12 år
sedan som länken Om mig själv (på hemsidan) kom till. Jag är inte riktig säker.
Men det jag var säker på var, att jag måste uppgradera texten som jag hade börja skriva på för 12 år sedan. Jag har gjort
förändringar i texten och lagt till ett par bilder som inte fanns innan.

Några efterord
När jag tog tillflykt den 21:e februari 2013 i Templet Wat Suan Dok så innebar det också att jag
bytte tradition (där jag får min utbildning och träning) och därmed så kan ingen mer taga tillflykt
hos mig och min andra tradition som var AMM/Lama Govinda – Vajrayana/Mahayana traditionen.
Jag tycker att beslutet känns rätt.
Vill man taga tillflykt till de tre juvelerna så anser jag man bör göra det inom TheravadaBuddhismen. För då tar man tillflykt till Buddha, Dhamma och hans Sangha. Den som skall leda
tillflykten är alltid en munk (eller en nunna) som följer de 227 reglerna (eller de 311 reglerna) och
inte en lekman som jag anser har en ytlig förståelse av Buddhas lära.
Visst finns det även de bland lekmännen som har ett gedigen intellektuellt kunnande men de har inte
försakat något. Att gå från ord till handling är många gånger ett stort steg. Jag tänker på hela
Yogacara-filosofin som vår ledare Asanga höll föredrag om hösten 2005 i Haus der Stille. Vad hade
han försakat för något? Det är lätt att prata om att man varje dag skall släppa taget men att gå från
ord till handling är en stor skillnad. Men det ska nämnas att Asanga hade en gedigen intellektuell
kunskap.
När jag nu studerade två månader i det Buddhistiska Universitetet i templet Wat Suan Dok och jag
fick frågan av en del av mina munkvänner som också studerade där om jag ville taga tillflykt så var
svaret mycket enkelt. Nu kändes det rätt att byta tradition och lämna AMM (Arya Maitreya Mandala
Orden – Vajrayana Sangha) och det är ett beslut som jag aldrig har ångrat. Nu var jag äntligen
hemma efter 18 år.
Man kan ju också tillägga att visst var tillflykten till AMM hos Detlef Schultze (Ven Dharmavajra)
ett viktig steg i mitt Buddhistiska liv. Det hände 6/10, 1997 och fick namnet Dhammamitra. Lika
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viktigt för min Buddhistiska utveckling var också att göra en Abhisheka (hemlig präst/lärare–
invigning) som hände den 20/8, 2004 och där jag fick namnet Rev. Karunavajra.
Men nackdelen med dessa två invigningarna var att man inbillade sig att man var ordinerad och att
man hade lika hög rang som munkarna/nunnorna i Thailand.
Men det visade sig vara en stor illusion.(eller sjukdom) och det är ganska vanligt i den västerländska
Buddhismen hur konvertiter tror sig ha samma rang och status som en munk/nunna i TheravadaBuddhismen. När de till exempel briljerar med sitt buddhistiska namn och sin titel. Men jag blev
botad ju mer jag fördjupade mig i Theravada och den Thailändska kulturen. Och när jag fick frågan
om jag ville taga den (rätta) tillflykten – så svarade jag ”Ja” och var mycket tacksam för allt vad
Theravada/Thailand har givit mig sen 2005.

Tillflykt hos mig inte längre möjligt, 2013-04-09
Då jag de senaste åren spenderat alltmer tid i Thailand och inom den Theravada-buddhistiska
traditionen och även tagit tillflykt där så känns det nu naturligt att inte längre leda tillflykter hos mig
inom min gamla tradition (AMM).
Jag vill tacka AMM och alla de som tagit tillflykt med mig under åren och önska dem välgång.
All värme,
Dietmar Dh. Kröhnert

Från: Minnen/anteckningar och upplevelser i Thailand den
25/11, 2012 – 23/02, 2013 och alla de gånger som jag har
varit i templet Wat Suan Dok (Buddhistiska Universitet) och
Wat Umong (meditationscenter) och Wat Pan On. Alla ligger
i Chiang Mai, Thailand.
(Ni kan läsa mer om min tillflykt inom Theravada-traditionen
under ”Att bli Buddhist”)"

Den 9:e april 2013 uppgraderade jag och granskade vad jag hade skrivit
(och tänkt) och skrev det färdigt i Malmö.
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