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Förord
Denna skrift har kommit till genom alla de år som jag har hållit föredrag/föreläsningar om
Buddhismen (egentligen Dhamman, som kan betyda läran) till olika skolelever. Detta har
skett i Malmö, Lund, Helsingborg, Trelleborg, Växjö, Ystad och Kungsbacka. Utifrån dessa
föreläsningar kommer dessa ämnen som jag har skrivit ner och nu kallar för ”Några
väsentligheter inom Theravada-Buddhismen”. Hade jag inte haft äran att få hålla dessa
föredrag om Buddhismen där skoleleverna inspirerat mig så hade denna skrift aldrig kommit
till.
Fastän jag själv sysslar med Tantra/Vajrayana så har jag alltid ansett och fått lära mig att man
måste kunna grunden i Buddhismen och grunden är Theravada-Buddhismen (den äldre
skolan). Jag vill inte påstå att jag kan Theravada-Buddhismen, men jag håller på och lär mig
av munkarna i Thailand och Laos.
Jag lär mig också tack vare alla skolelever som ställer alla möjliga slags frågor om
Buddhismen. Det är tack vare dem som jag har varit tvungen att lära mig mera. För i skolan
när man läser om Buddhismen så är det i regel alltid om Theravada-Buddhismen som man
läser. Man börjar alltid om Buddha och hans liv, om de 4:a ädla sanningarna och sen om
den ädla åttafaldiga vägen.
När jag inte har besökt skoleleverna så har de kommit hem till mig. Där har de intervjuat mig,
fotograferat och så vidare och jag har försökt att hjälpa dem så gott det går. Visst har det hänt
en och annan gång att jag inte har kunnat svara på en fråga. Då har det alltid känts tryggt att
kunna gå tillbaka till mina två lärare och fråga dem om ämnet. Eller när skolelever har ringt
eller skrivit mejl till mig, där de har frågat om Buddhismen så har jag alltid känt mig ärad och
smickrad att de just har vänt sig till mig, eftersom jag inte kan så mycket efter alla dessa år.
Jag vill också säga att denna skrift inte är riktade till dem som är Buddhister utan till dem som
är nyfikna och som vill ha lite information om vad Buddhismen är. Jag vill också säga, att det
här är en tolkning som jag har gjort. Det här är alltså min version och min framställning. Jag
vill härmed säga att det finns andra som kanske kan komma fram till en helt annan syn. Det
finns säkert ett och annat fel i denna skrift men i så fall får jag leva med det och rätta till det
vid ett annat tillfälle.
Den här skriften är ingen avhandling om Theravada-Buddhismen, fastän jag själv fick göra
en, som jag höll på med i 3 år när jag skulle bli dharmacharya (lärare, präst) inom Arya
Maitreya Mandala Orden. Där jag också hade 2 kalyanamitra (en god vän). Dessa 2 var mina
lärare och handledare i respektive 4 och 7 år. Min träning tog sammanlagt 7 år innan jag blev
dharmacharya (lärare, präst). Men jag vill ändå säga att jag har mycket kvar att lära mig.
Att jag inte vet så mycket om Theravada-Buddhism blir jag påmind om varje gång jag
besöker olika tempel i Thailand och pratar med munkarna eller med min lärare
DhammaThero. Då inser jag, att jag inte vet så mycket och att jag måste lära mig mera. Att
studera Tipitaka (de tre korgarna) som är Theravada-Buddhisternas heliga skrifter kommer
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jag inte klara av i detta liv, för då har man ungefär 11 kristna biblar framför sig. Så
omfattande är Tipitaka-skrifterna.
Vill man fördjupa sig inom Theravada-Buddhismen så anser jag att man måste bli munk och
leva efter de 227 reglerna. Att man får lära sig att släppa taget om sig själv (och alla prylarna).
Att leva i fattigdom, kyskhet och att visa kärlek till allt levande. Det är den stora utmaningen.
De som lever eller försöker leva ett klosterliv förtjänar högaktning och respekt och kanske
kan jag själv få leva ett sådant liv en dag. Men det är som Rev. DhammaThero och mästaren
Samyoung säger: Du måste få en kallelse (eller känna dig kallad) för att leva helt för
Dhamman.
Det finns så många som jag skulle kunna tacka för att denna skrift har kommit till. Först vill
jag tacka alla skolor och skolelever som har bjudit in mig. Utan dem så hade skriften aldrig
kommit fram. Det är de som har inspirerat mig.
Sen vill jag tacka mina 2 lärare och handledare. Den första är Ven. Dharmavajra (Detlef
Schultze) och den andre läraren är Rev. Bodhivajra (Dr. R. R. Kiltz). En annan person som
man inte heller få glömma är Ven. Vajraprabha (Rose Kasper) som har sett till att jag har fått
stipendium och annan ekonomiskt stöd för att kunna utbilda mig till lärare/präst när jag skulle
göra mina intensivkurser och retreater i Tyskland för Arya Maitreya Mandala Orden.
Utan deras träning (utbildning) som jag hade i 7 år så skulle jag inte kunnat bli lärare, präst
och naturligtvis inte utan min Sangha (gemenskap, munk- och nunnegemenskap), där Asanga
är den högste ledaren nu och som gav mig en Abhisheka (hemlig invigning) tillsammans med
Dharmavajra. Detta så att jag själv blev lärare, präst och fick ett nytt namn och ny titel: Rev.
Karunavajra. Det var augusti 2004 i Templet Haus der Stille utanför Hamburg.
Jag vill också nämna Mac Ruzic som arbetar i Sensus och som har hjälpt mig mycket med
trycksaker, gett mig kurser och andra uppdrag och som har inspirerat mig mycket. Sen får
man inte heller glömma Marie som äger och leder New Age-företaget Mandala som också
har uppmanat mig att skriva klart denna bok eftersom hon menar att det kunde vara intressant
att trycka upp den.
Sen vill jag också nämna munken Ajahn Suthep som jag träffade i Wat Thaton (i Norra
Thailand) år 2005 där han gav mig den gula roben och han undervisade mig om de 4:a
Bhrahma Viharas (de upphöjda eller gudomliga tillstånden) och att Samma–Ditthi enligt hans
tolkning betyder att se saker och ting på rätt sätt, att iakttaga, att uppfatta och det kan man
göra när sinnet är helt vindstilla. Av honom lärde jag mig hur mycket traditionen betyder och
det var första gången som jag fick höra att meditation skulle betyda ”stilla betraktelse”.
Sen vill jag tacka templet Wat Srisuphan i Chiang Mai där jag träffade munken Suddhinand
Janthugal som lärde mig ännu mera om vipassana-meditation (insiktsmeditation) och där jag
fick en liten skrift som handlar om vipassana (detta var år 2006).
År 2007/2008 så träffade jag munken Rev DhammaThero i Wat Phat On i Chiang Mai. Han
lärde och undervisade mig i Visuddhimagga (renhetens väg). Som handlar om meditation, etik
och kunskap. Jag fick vara med i hans studiecirklar och han tog även med mig till
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Buddhistiska universitet i Chiang Mai, där munkarna studerar. Av dem så fick jag en gul duk
till mitt altare och en gul sittdyna.
Sen vill jag nämna en stor mästare som heter Ven. Somyong och som bor i templet Wat Doi
Sa Get utanför Chiang Mai. Han är en äldre munk som har mediterat och varit munk i över 50
år. Det var han som välsignade mig och befriade mig från alkoholen i templet Wat Loi Kroh
inte så långt bort från där jag själv bor i Chiang Mai. Det var den 17/7.2008 på självaste
Dhamma-dagen (Asalha Puja).
Av honom och min vän June så fick jag ett Buddha-märke som betyder ungefär ”det goda
hjärtat” eller ”något som är bra för hjärtat”. Jag köpte också en vacker brosch/symbol som jag
brukar taga på vid särskilda tillfällen som minne av denna fantastiska välsignelse.
Jag insåg nu vilka mäktiga krafter meditationen kan ge om man lever som munken Ven.
Somyoung: ett liv i fattigdom, celibat och kärlek till Dhamman. Ett sådant liv resulterar i att
man sprider kärlek till andra och att man har makten att överföra den kraften. Men innan du
kan överföra den kraften så måste man ha hittat Balansen, vilket jag anser att han hade. Att
hitta den kan taga ett helt liv. Jag anser att han var en ställföreträdare till Buddha, annars hade
inte denna välsignelse varit så mäktig.
En annan Theravada-buddhist som har betytt mycket för mig är utan tvekan min tyske vän
Ludwig Schaft som bor utanför Munchen. Där finns templet Buddhayana som har inspirerat
mig. Där jag också har gjort en del av min utbildning inom AMM (2000 till 2004) och där har
jag bott, mediterat i min ensamhet och tagit del av Ludwig Schafts visdom.
Jag vill också nämna mina vänner Ann-Marie, Wiveca. Susanna. August, Lena, Kerstin och
alla de som har inspirerat mig. En annan som har bidragit till skriften är Anders. Eftersom han
själv har kunskaper om Thailand och Theravada så har han gett inspiration och kritik så att
skriften blivit bättre.
Men en som jag speciellt vill tacka är utan tvekan Tobias Heed, han har reviderat, korrigerat
och rätta till alla mina fel. Utan honom så skulle inte skriften bli så bra. Tack för all din
kunskap.
Sen vill jag även tacka alla mina vänner i Chiang Mai. Jag tänker då på Mai och June. Utan
deras hjälp så hade jag inte kunnat besöka så många tempel, rest i norra Thailand och träffat
alla munkar som jag har intervjuat.
När jag inte är i Thailand så har Wat Sanghabaramee utanför Eslöv blivit mitt andra Thailand
(sangha) som har inspirerat mig Jag vill också tacka mina kristna vänner i Johanneskyrkan. Där jag har fått många fina meditationsstunder och som även de har inspirerat mig
till denna lilla skrift.
Några som också har betytt mycket för min buddhistiska utveckling är utan tvekan mina
föräldrar. Av dem så fick jag min röda rob/mantel som jag fick när jag blev dharmacharya
(lärare, präst) hösten 2004.
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Jag skulle kunna räkna upp flera
namn. Men då skulle det bli ännu
flera sidor. Det får räcka nu för
denna gång. Om det är någon som
jag har glömt eller inte nämnt så
förlåt mig, det var inte min avsikt.

Dietmar Dh. Kröhnert,
Malmö, 2011-04-21

Rev. DhammaThero och jag.
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Sinnet (det psykiska)
Som första punkt hamnar människans sinne, vilket är det mest fundamentala i Buddhas lära.
Buddha säger:
”Alla mentala lynnen (mentalitet, temperament) äro ordnade. Sinnet är deras ledare och efter det äro de
konstruerade. [Såsom du tänker så blir du - du är resultatet av vad du har tänkt.] De som behärskar sinnet
äro fria från dödens bojor.”

Enligt buddhismen följer sinnet med genom människans olika existenser och är den
sammanbindande länken mellan död och återfödelse.
Genom meditation har jag lärt mig att man skall ta tankens-, och även känslornas kraft på
största allvar. Det är mycket viktigt att inse vad för slags tankar man har. Det finns ett
visdomsord ur en Buddhistisk bok som säger att en tanke, en idé föder en handling. När man
har tankar runt hat, avundsjuka, bitterhet och så vidare så ser man saker och ting ur en mycket
begränsad synvinkel - man ser inte saker och ting på rätt sätt. Dessa tankegångar kan bli ett
vanetänkande som kan bilda rigorösa mönster eller en livsattityd som kan vara mycket svår att
bryta. Ingrodda tankemönster kan snedvrida livet och göra att man mår dåligt. Jag tror på att
om man är fast i ett invant och negativt tankemönster och därmed utvecklar en attityd som
inte är bra för sig själv och andra så kan livet bli mycket svårt och komplicerad.
Därför måste man öva sig på och säga till säg själv: Varför tänker jag så? Varför känner jag
så? Man måste alltid fråga sig vad resultatet av ens tankar blir. Man skall titta på dessa saker
och se vad de kan ställa till med. Det är vad man menar med att uppfatta, att iakttaga, att se
(Samma-ditthi) - som jag fick lära mig det i Thailand av mästaren Ajahn Suthep i Wat Thaton,
hösten 2005. Genom meditation kan man nå insikt och bli fri från detta.
Sinnet är i sig rent men det befläckas emellertid av dåligt umgänge och av dåliga tankar. Av
den anledningen lärde Buddha ut att man dels skall lära sig de fem etiska övningarna (se
kapitlet – De fem etiska övningarna) för när man utövar meditation så krävs det att man har
en moralisk livsföring. För lekmän gäller det att iakttaga fem enkla beteenderegler (som kan
vara nog så svårt):
1. Att inte såra eller förstöra liv.
2. Att inte taga det som ej har givits dig.
3. Att inte missbruka sin sexualitet.
4. Att inte ljuga och använda grova ord.
5. Att inte berusa sig tanke, ord eller handling.
Dels så behöver man skärpa sin uppmärksamhet på här och nu. I ett berömt tal sägs det att
man skall vara vaksam över sitt sinne, när man handlar, ser, äter, dricker, tuggar, smakar, står,
sitter, sover, talar och även under tystnad.
Ett sinne som är i balans bringar mycket lycka. Att vara i balans är att känna trygghet och inre
stabilitet men det har också med självbehärskning att göra. När man är i balans upplever man
sinnesro. Ett kontrollerat sinne bringar lycka säger Buddha. Därför är det mycket viktigt att
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veta hur man skall hitta balansen i sitt liv. Sinnet går efter sinnesobjekten och är därför
ombytligt, ostadigt, fladdrande, rörligt, obeständigt och så vidare.
Trots allt vad sinnet kan göra med en så kan man träna upp sitt sinne så att man inte jämt och
ständigt tappar balansen. För att få kontroll över sinnet är det nödvändigt att träna sig på
meditation. Detta kan man göra genom att göra en daglig systematisk meditation till en del av
ens liv, cirka 45 minuter till 1 timme. Man behöver också en plats som man har valt ut och
som man alltid skall gå till och där man skall göra sin meditation. Idealet är att ständigt kunna
dra sig tillbaka till ett fridfullt ställe, som är trivsamt, rent och ljust. Att skapa en egen oas där
man kan meditera i lugn och ro. Genom meditation kan man uppnå ett meditativt tillstånd var
män än befinner sig. I det praktiska livet måste människan ha sinnesro och vara i balans, men
det är oftast mycket svårt när sinnet i varje stund och i varje omgivning kan rubbas av sorger
och bekymmer. Därför är det bra om man mediterar och laddar upp sina batterier
Genom stillhetsmeditation skall man lära sig att få distans till sina egna tankar. Genom,
meditation så kan man nå sinnets stillhet så att inga tankar far runt huvudet. Det betyder inte
att man blir frånvarande utan istället medveten om sin stillhet. När tankeflödet upphör kan
man gå vidare till insikts meditationen och reflektera över problem som orsakar Dukkha
(lidande, otillfredsställelse).
Meditationen medverkar till att ens medvetande töms, för den som vill och vågar släppa taget.
Så småningom finns det plats för den sanna Buddha-naturen eller mästaren inom dig själv.
Med hjälp av meditationen kan man hitta balansen och därmed finna sinnesro och trygghet.
När det är gjort så kan man utveckla de 4 ädla tillstånden: kärlek, medkänsla, medglädje och
balans.
Genom meditation så kan man hitta balansen och tämja sitt sinne och uppleva en djup
sinnesro och inre frid. Jag tror att endast på detta sätt som jag har försökt beskriva det kan
man vara i stånd att förstå vägen ut ur lidandet. Med meditation kan man nå upplysningen.
Det känns som du just har vaknat. Meditationen, om man gör det till sin livsstil kan totalt
förändra din inställning till livet. Dina inre erfarenheter och upplevelser kan vara mycket
dramatiska, det är, som ett ljus som plötsligt tänds inom dig. Man skall inte vänta sig att allt
blir uppenbart, nya tankar och genombrott kan dyka upp när som helst. Ju djupare din
meditation är desto lättare kommer du att hitta balansen och därmed få sinnesro. Ju djupare du
hittar den inre tryggheten som finns hos dig desto närmare går man upplysningen och allt
lidandets försvinnande.
För att befrias från negativa sinnestillstånd krävs att man har rätt/fullkomlig uppfattning
(iakttaga, betrakta, se saker på rätt sätt) så att rätt insikt eller förståelse utvecklas. I det ingår
att man inser och igenkänner följande tre satser som sanning:
1. Att alla sammansatta ting är obeständiga.
2. Att alla sammansatta ting är lidande.
3. Att alla ting/processer är obesjälade.
Dessa tre satser kan synas vara ointressanta, om man inte bakom begreppet sammansatta ting
och processer ser den människa och verklighet som jag själv. Det är min insikt (visdom)

7

genom meditation som skall leda mig till det buddhistiska livet genom rätt beslut. Detta
motiverar rätt tal, handling och utkomst (livsföring). Det fördjupas och förstärks av rätt
ansträngning, uppmärksamhet och meditation. Min möjlighet är gärningen och dess effekter
och de lagar som, styr processerna i dess energiyttringar. Det är jag som är obesjälad
(anatta/anatman).
Det är mycket viktigt att förstå att alla sammansatta ting är obeständiga, att alla sammansatta
ting är lidande och att alla ting/processer är obesjälade. Den som inser det och förstår det
klart, befrias från allt lidande. Detta är vägen till renhet och befrielse. Så står det i bönehäftet
som Theravada-buddhisterna läser varje dag och dessa tre reflektioner kallas Tini
Lakkhanani.
När jag var i Thailand (oktober 2007) och besökte staden Chiang Mai så besökte jag templet
Wat Phat On. Där träffade jag Rev. DhammaThero som gav mig en hel del undervisning just
om meditation. En av de viktigaste skrifterna inom Buddhismen som handlar om hur man kan
förändra sitt medvetande är Abhidhamma Pitaka (betyder ungefär den särskilda läran),
metafysikens korg, en av de 3 lärokorgarna inom Theravada-Buddhismen. De 3 lärokorgarna
(Tipitaka) är:
− Vinaya-pitaka = normernas korg. I den finns regler för munkar och nunnor om deras
liv, hur ceremonier skall utföras och hur munk-/nunneförsamlingen skall styras.
− Sutta-pitaka = Dialogernas eller lärotalens korg. Här handlar det om Buddhas
predikningar, berättelser om hans liv och död, samtal han hade med olika munkar,
verser som sammanfattar läran och mycket annat.
− Abhidhamma-pitaka som är den filosofiska eller psykologiska korgen, den kallas
också ibland för metafysikens korg.
När jag var i det Buddhistiska universitetet i Chiang Mai (2008) så frågade jag en munk hur
många heliga skrifter Tipitaka består av (jag har hört att det skulle vara som att studera 11:a
kristna biblar). Han svarade ungefär så här:
”Vinaya-pitaka skulle bestå av 6 band. Sutta-pitaka skulle bestå av 36 band tillsammans och
Abhidhamma-pitaka skulle bestå av 13 band. Tillsammans skulle det bli 55 band.”

En annan text av stor betydelse för Buddhistisk meditation sammanställdes ungefär 400 år
efter Buddhas död. Då sammanfattades och systematiserades en text om meditationens avsnitt
av munken Buddhaghosa vars bok Visuddhimagga (Vägen till renhet) är en av de
grundläggande för förståelse av Buddhismens 2 huvudvägar för meditation nämligen
stillhetsmeditation (Samatha) och insiktsmeditation (Vipassana).
I boken Visuddhimagga finns det 23 kapitel som handlar om:
− Etik/moral (sila), (kapitel 1 till 2).
− Koncentration (samādhi), (kapitel 3 till 13).
− Visdom/insikt (paññā), (kapitel 14 till 23).
Det är tack vare DhammaThero som jag äntligen började studera och läsa den. För den hade
stått ett par år i bokhyllan.
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Nibbana
Nibbana innebär att inte ha begär att inte känna oro, att inte styras av sinnliga begär och så
vidare. Nibbana är bortom liv och död, det är bortom alla begrepp och förklaringar, men
samtidigt så lever människan kvar. Hon är inte förintad, utan lever i en värld av vara och ickevara på samma gång.
När jag pratade med Rev. DhammaThero om Nibbana så kom vi fram till att slutmålet för en
buddhist är att lämna kretsloppet (Samsara) och uppnå nibbana. Nibbana är ett tillstånd som
människan når när hon har förstått livet på det sätt som Buddha beskriver det. Den som har
nått nibbana har inga begär kvar och det är det enda lycka som är bestående - att inte vara fäst
vid något i livet. Upphörandet av begär/egoism, hat och okunskap (eller illusion) – det kallas
för nibbana.
Nibbana betyder ”blåsa ut”, ”det utslocknande”, eller det kan också betyda ”det vindstilla”.
Tillståndet nibbana kan människan nå redan i detta liv. När hon sedan dör, uppgår hon i det
fullständiga nibbana, parinibbana.
Buddha menade att förstå vad nibbana är inte är det viktigaste just nu, utan att man istället ska
fokusera på att taga bort orsaken till allt lidande. Han sa: om du blir träffad av en förgiftad pil
(en bild av lidandet i livet), börja inte då att fråga vem som sköt, vad han heter och vilken by
han kommer ifrån och så vidare. Istället tag bort den förgiftade pilen (orsaken till lidandet), så
att giftet (lidandet) försvinner.
Efter Buddhas död växte det i Mahayana-Buddhismen fram en tradition där man beskrev
nibbana i positiva termer. Nibbana uppfattades som ett paradis. Jag tänker då på det västra
paradiset där Buddha Amitabha skall leva och där människan skall vara evigt ung och lycklig.
Men paradiset i väster (Buddhas hemtrakter?) uppfattas av en del buddhister som ett
genomgångsstadium eller som ett transcendentalt tillstånd.
När det gäller att nå upplysning (Nibbana) så anser jag att det tar många års träning i ett
kloster (och bara där) och det är inte säkert att man når det i detta liv. Det kan ta många liv
innan man når dit.

Tankefrihet
En annan viktig punkt i Buddhismen är tankefriheten. I det berömda talet Kalama Sutta
proklamerade Buddha följande:
”Tro ingenting bara därför att man sagt er det eller därför att det allmänt tros vara så, eller därför att det
tillhör traditionen eller därför att ni själva inbillat er det. Tro inte vad er lärare säger er enbart av vördnad
för läraren. Men vadhelst ni efter grundlig undersökning och ingående studium finner bidra till att
befrämja det goda, det önskvärda, det som gagnar alla varelser - det skall ni tro, hålla er till och ta ledning
av.”
Hämtat ur Bortom alla begrepp - Sante Poromaa (i sin tur från Anguttara Nikaya).
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Ett sådant markerat påstående får man mycket sälla höra från någon annan religiös ledare i
världen. Detta tal synes vara den största uppfordran mot accepterande auktoritetstro. Man
skall inte tro på en Lama eller en prästs auktoritet. Många lärare, sektledare och lamor
uppträder ibland som ett sanningsvittne, en del av dem blir husgudar, några blir idoler, när
man blint tror och helt litar på en mästare då finns det ingen plats för förnuftigt tänkande.
Att acceptera auktoritet innebär inte enbart att man går efter tro, uppenbarelser och annat
mysterium. Det innebär också att ge upp alla personliga ansträngningar och experiment i
utforskandet av sanningen. Därför råder det inga tvivel om att det är auktoritetstro som är det
största hindret för det fria tänkandet och sökandet efter sanningen.
När jag själv gick 7 års utbildning så hade jag två lärare (kalyanamitta = god vän,
följeslagare) som visade mig vägen tills jag själv blev en lärare/präst. Det jag snabbt fick lära
mig av dem var
att en sann guru/lama (lärare) är den som tar död på den idol du har gjort honom till. För den
lärdomen är jag dem evigt tacksam.
Här må man ställa frågan: Vad utmärker en buddistisk tänkare?
Jag anser att det är Samma-ditthi som betyder ”att iakttaga”, ”observera”, ”att titta efter”. Det
betyder också förstå och inse. Men jag vill plocka fram hur viktigt det är att våga titta efter, se
vad du själv ser, inte det som någon påstår att du ser. Det är vad du uppfattar och iakttar som
gäller. Inte vad någon annan tycker och tänker. Visst kan man lyssna och lära av vad någon
annan säger eller av någon som vill visa en väg. Men man måste alltid fråga sig: Är det sant?
Stämmer det vad han eller hon säger, stämmer det vad den författaren skriver - kritiskt
tänkande utan fördomar.
En sann buddhist är en tänkare eller filosof och samtidigt en forskningsresande. Som forskare
så får han/hon sina ledtrådar i Dhamman, men bryter alla inre och yttre bojor och band. En
sådan person är en första klassens analytiker vars sinne är välbalanserat och aldrig utvecklar
några extrema åsikter, det går aldrig till ytterligheter och urskillningsförmågan är opartisk.
För det mesta är alla betydande buddhistiska filosofer av denna natur och därför kunde de
etablera nya system och nya filosofiska teorier. Jag tänker då på några av mina favoriter som
Nagarjuna som grundade Madhyamaka, eller Nichiren Daishonin (1222-1282) som grundade
en buddhistisk sangha i Japan som helt och hållet bygger på Lotus Sutrans budskap, eller
Lama Govinda som grundade Arya Maitreya Mandala Orden (som jag många år senare blev
medlem i). Ett annat tungt namn är Buddhaghosa som gav ut Visuddhimagga. Man kan nämna
många namn.
Alla dessa personer framställde Dhammans sanning på varierande sätt, vilket är möjligt på
grund av tankefriheten. Hade det funnits ett uns av auktoritativt hinder så skulle den
buddhistiska filosofin ha varit mycket fattigare. Det finns många olika tolkningar av
Dhamman och man kan säga att det finns tre olika huvudriktingar:
1. Theravada
2. Mahayana
3. Vajrayana
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Men det ska påpekas att oavsett vilken Buddhistisk väg man går så är grunden de 4 ädla
sanningarna.

Frihet för kvinnan
Frihet för kvinnan är en fantastisk punkt i Buddhas lära. Först av allt tänkte
Buddha på männens frihet men i den vidaste betydelsen av ordet, som har
med självständighet och tvångslöshet att göra, så inkluderar det den totala
friheten för mänskligheten. Frihet från okunnighet, hat och egoism/begär. Vi
kan därför antaga att det redan under Buddhas tid var kvinnan lika mycket
som mannen som var ämne för diskussion.
Under sjätte århundradet f. Kr. var Hinduismen härskande i Buddhas
födelseland. Enligt denna lära var kvinnan underlägsen mannen. Lika rätt för kvinnan var ett
okänt begrepp. Traditionen i Indien under den tiden var att hålla flickan under föräldrarna, gift
kvinna skulle styras under mannen, en gammal kvinna under hennes söner och döttrar. Aldrig
under hennes livstid fick kvinnan bli självständig eller oberoende. Med andra ord kan man
säga att det var mannen (och tyvärr är det fortfarande så i Asien och andra delar av vår värld)
som skulle ha makt över kvinnan, över deras liv, tankar och deras sexualitet.
Buddha opponerade sig starkt mot denna lära. Han stred mot den hinduistiska ortodoxin i
avsikt att ge frihet åt kvinnan. I detta avseende hade han stor hjälp av sin närmaste man som
var Ananda. Det var med dennes stöd och uppmuntran som Mahāpajāpatī (den första kvinnan
att fråga efter att bli ordinerad) vände sig till Buddha för att be om tillstånd att inträda i den
Buddhistiska Orden/Sanghan. Mahāpajāpatīs sak stöddes av Ananda och det var han som
frågade Buddha om kvinnor var kompetenta att nå framgång i Buddhas lära och om de kunde
nå nibbana.
Buddha svarade jakande och efter ett något försiktigt övervägande och reflekterande
samtyckte han och tillät grundandet av en nunneorden. Detta var den största segern i de
buddhistiska kvinnornas historia, ty de uppnådde nästan samma rättigheter som männen. I
detta sammanhang vann många kvinnor inträde i buddhistiska kloster.
Det är värt att härmed minnas att Buddha var den förste religiöse ledaren i historien som
öppet deklarerade andlig jämlikhet mellan kvinnor och män. Det upplysta sinnet, menade
Buddha överskrider alla uppdelningar: raser, kaster och kön. Inför Buddhas lära/Dhamman,
finns ingen skillnad mellan kvinna och man.
När Buddha införde nunneklostret så kunde de ordineras och traditionen levde kvar i
hundratals år. Det har funnits många framstående nunnor men sedan upphörde traditionen och
den återupplivades aldrig inom Theravada-Buddhismen. Visserligen kunde kvinnor bli
Theravada-noviser, men de vigdes aldrig till nunnor och de blev kvar i lägre ställning. I
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Mahayana-Buddhismen vigdes dock kvinnor till nunnor men det var få som nådde höga
positioner.
Men tack och lov så har tiderna förändrats. I länder i väst har kvinnor som följer Theravadatraditionen fått mottaga en form av nunneordination. De bär då bruna mantlar, lever efter
strängare regler och har inga pengar. De ger sig ut på pindapata (tiggarstråt, som jag själv
hade äran att få göra utanför templet Wat Srisuphan, i Chiang Mai), undervisar i Dhamman
och respekteras högt. Många kvinnor är numera meditationslärare i Vipassana och fler och
fler nunnor önskar bli upptagna som nunnor och bli utbildade till Dhamma-lärare. En som
mycket har bidragit till denna utveckling är min personliga favorit Ayya Khema.
Det berömda verkat Therigatha eller Nunnornas hymner är en samling dikter skrivna av 73
upplysta kvinnor som levde i Indien under Buddhas tid. Samlingen inkluderades iden tidigaste
versionen av den buddhistiska textsamlingen Tipitaka. Therigatha är ett paliord där Theri mer
ordagrant kan översättas med ”den kvinnliga äldste” och gatha betyder ”vers”, ”dikt” eller
”sång”. I den finns många vackra och intressanta berättelser om framgångsrika nunnor som
hade alla stora mänskliga kvaliteter. De flesta av dessa nunnor gladde sig storligen åt sitt verk
och uttryckte en glädje över den nyvunna självständigheten och oberoendet.
Therigatha bevisar att kvinnor, från början av Buddhismens historia, var andligt jämlika med
männen. Det finns många berömda kvinnor som man kan läsa om i Therigatha. En av dem
var Dhammadinnā som var den främste av de kvinnliga lärarna och hade många elever och
efterföljare. Buddha sade att hennes ord var helt likvärdiga med Buddhas egna ord.
En annan var Maya som var Buddhas mor, ytterligare en var Mahāpajāpatī som var Buddhas
moster och fostermor. Hon utmanade Buddhas beslut att utesluta kvinnor från klosterorden
vilket ledde till att kvinnor fick rätt att ordinera sig. En annan var Ambapali som var före detta
prostituerade men som nådde upplysningen när hon tog del av Buddhas lära.
Sen en av mina favoriter Kisagotami som till slut insåg att hennes barn som hade dött inte
kunde få tillbaka sitt liv igen. Och till sist insåg hon att inget är för evigt och blev en av
Buddhas berömda lärjungar sen hon hade fått undervisning av honom.
Men som sagt, några av de kvinnor som gick in i orden/sanghan var mycket kritiskt inställda
gentemot männens natur och uppträdande. De fördömde alla slag av förtryck från männens
sida. Deras önskemål var att bli befriade från slaveriet och från underlägsenhetskomplexet av
vilket de lidit sedan lång tid tillbaka. De önskade erhålla och tillgodogöra sig alla mänskliga
rättigheter utan att vara kuvade av männen.
I en berömd buddhistisk text sägs det att lärdom inte är mannens speciella förmån, kvinnan är
likaväl situationen vuxen att vara intelligent och lärd. Men jag vill också nämna att efter alla
de gånger som jag har besökt Thailand så kan man utan tveka se att kvinnorna där är
diskriminerade. Det händer ganska ofta när man besöker olika tempel att man kan se skyltar
sägandes att en kvinna inte får gå in där.
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Trots att buddhistiska skrifter jämställer män och kvinnor så är det mycket svårt för en kvinna
att bli nunna i Thailand. Traditionen med en kvinnlig nunneorden levde kvar inom TheravadaBuddhismen till 1200-talet, men sen försvann den.
När jag var i Chiang Mai och läste i Bangkok Post så stod det om en kvinna som heter
Dhammananda och det stod att hon var en munk. Hon hade ordinerats som kvinnlig munk
2001 i Sri Lanka och sedan återvänt hem till Thailand. Jag kan mycket väl förstå att det
väckte en stor sensation. Här kommer en kvinna som går klädd i den gula munkdräkten, man
diskuterade, hon kritiserades av munkar, journalister, TV och så vidare men hon fick också
sina försvarare bland munkar som ville öppna vägen för kvinnor att nå upplysning och att
kunna bli ordinerade.
Själv har jag aldrig träffat på någon munk som offentligt har stått på hennes sida och inte
heller har jag träffat någon munk som sagt att det skulle vara bra om även kvinnorna kan bli
ordinerade. Tvärtom så har jag fått den uppfattning att en del munkar tycker att det inte är bra
att bli född till kvinna. Att det skulle ha med ens kamma att göra och därför kan kvinnor inte
bli upplysta och därmed inte nå nibbana.
Allt det där har inget med Buddhas lära att göra så som jag ser det. För jag tror mig veta att
Buddha menade att både män och kvinnor kan nå befrielse. Men ändå så finns det en
underordning av kvinnor i själva munkväsendet. Den som blir kvinnlig munk skall följa 311
levnadsregler inom klostret medan en manlig munk endast har 227 regler som han måste
följa. Det jag har fått lära mig att de 84 extra reglerna som en kvinna har, har att göra med det
kvinnliga könet.
Jag har fått lära mig när jag har varit i Thailand och även Laos att en kvinnlig nunna skall vara
underställd en manlig munk, oavsett ålder och hur länge han har varit där. Så om munken bara
har varit där en dag och den kvinnliga nunnan i 50 år så kommer den kvinnliga nunnan alltid
vara underställd mannen enligt Vinaya (den innehåller regler för munklivet, levnadsregler, hur
ceremonier skall utföras osv.).
Det kan vara en av anledningarna att många kvinnor kan var mycket kritiska till munkarna
och att många kvinnor avstår från att söka sig till klostren för att bli nunna på grund av
reglerna och att det inte är jämlikt mellan man och kvinna.
Dhammananda, som jag har läst om i Bangkok post men aldrig har träffat, lever så vitt jag
förstår som kvinnlig munk i sitt tempel utanför Bangkok. Hon försöker få landets politiker att
upphäva en lag från 1928 som förbjuder munkar att inviga kvinnliga munkar i
munkgemenskapen. När det gäller kapitlet om Frihet för kvinnan så är det en lång kamp kvar
innan mannen och kvinnan är lika inom Theravada-buddhismen i Thailand. Jag har uppfattat
det som att Mahayana-traditionen (den stora vagnen) har kommit en bit längre och att den
kvinnliga nunneorden lever kvar och att även kvinnorna kan bli ordinerade där.
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Buddhistisk organisation (Sanghan/Orden)
Buddhistisk organisation är en av de mer intressanta punkterna i Buddhismen. Det första
religiösa samfundet i världen bestod av buddhister. Ett av Buddhas första arbeten var att
organisera sina anhängare på ett systematiskt sätt. Så han delade upp dem i fyra större
grupper: munkar, nunnor, lekmän och lekkvinnor.
Av dessa klasser är munkarnas den första och bland
dem är Theravada den mest ortodoxa. De övar sig
varje dag på en strikt disciplin. Deras uppträdande
är säreget - de iakttar celibat och fattigdomslöftet.
De bär en speciell gul dräkt. De har rakat huvud
och äter endast 2 gånger om dagen - en gång
klockan 9:00 på morgonen och sedan klockan
12:00 på dagen. Jag har själv provat på det och man
vänjer sig efter ett tag. Eftersom det är så hett så
vill man inte äta så mycket och så blir det fort
mörkt i Chiang Mai redan klockan 17.00. I norra
Thailand i Wat Thaton där jag var i Sanghan och fick den gula roben så blev det mörkt ännu
tidigare.
När jag besökte ett Theravada-kloster 2005 i Wat Thaton och Srisuphan år 2006 i Chiang Mai
så såg schemat där ut som följande:
Klockan ringer 03.30 på morgonen. Morgon-pujan (andakt) och meditation följs av pindapata
(tiggarstråt). Varje morgon städas klostret och stigarna sopas. Efter en välsignelse äter
munkarna sin dagliga måltid under tystnad. I ett avlägset kloster som Wat Thaton så finns
varken toalett, vattenledningsvatten eller elektricitet. Jag hade elektricitet i min lilla Bungalow
men vattnet fick man hämta från en brun eller i mästaren Ajahn Sutheps bostad. Munkarna syr
sina egna mantlar och kokar färgämnen till dem. När de inte arbetar, mediterar eller studerar
de Dhamman i sina Kutis (små trädhyddor). Dagen slutar med en kvälls-puja och meditation.
I kloster som Wat Thaton och Srisuphan har ingen någon privat egendom, utan de har en slags
kommunaliserad egendom. Deras egendom tillhör helt och hållet Sanghan, det vill säga
munksamhället, och inte individen. Här är det viktigt att påpeka att den första förekomsten av
socialisering i världshistorien är att finna i den Buddhistiska Orden/Sangha.
Ett annat drag av intresse för Sanghan är att dess religiösa liv är helt och hållet demokratiskt.
När en ny medlem skall upptagas i Sanghan har varje medlem av församlingen möjlighet till
opposition. Vanligen fullgöras alla Sanghans plikter på detta sätt. När jag pratade med
mästaren Suddhinand i Sanghan Wat Srisuphan så menade han att det inte råder några tvivel
om att denna oppositionsfrihet befrämjar tanke- och yttrandefriheten. Han menade att detta
innebär att buddhister tränas i att tänka och leva demokratiskt.
Mästaren Suddhinand Janthagul berättade vidare för mig att inom Theravada-traditionen
anses det vara en god träning för livet att vara munk under några veckor eller månader (under
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regnperioden). Man kan till exempel nämna att Thailands nuvarande kung var munk under en
kort tid. Dessutom kan äldre människor känna att de vill leva de sista åren av sina liv i kloster.
Det är inte alla buddhistmunkar eller nunnor som avger ett löfte att stanna i kloster resten av
livet. De är fria att lämna klostret och återgå till ett vanligt liv.
Ursprungligen var alla buddhistiska munkar tvungna att vara ogifta - vill de gifta sig fick de
lämna livet som munk. Inom den japanska Zen-Buddhismen kan munkar dock vara gifta och
ändå förbli munkar. Det är den enda traditionen som tillåter det. Koreanska Zen-munkar
exempelvis lever i strikt celibat. Tibetanska munkar får inte gifta sig. En lama däremot kan
vara gift och ha familj, förutsatt att han inte samtidigt är fullt ordinerad munk, det vill säga
gelon som det heter på tibetanska.
Om jag har förstått det rätt så framträder de buddhistiska munkarna i fyra huvudkategorier,
nämligen: missionärer, predikare, lärare/pedagoger samt socialarbetare. Som missionärer
följer de buddhistiska munkarna Buddhas ord till dem som löd:
”Gå, munkar, vandra bort för att vinna de mångas välfärd, i medlidande med världens goda, för
tjänandet. för gudars och människors välfärd……proklamera. Munkar, läran som är god i början, i
mitten, god vid slutet. Predika om ett liv i helighet, perfekt och rent.”

De buddhistiska missionärerna har varit många under tidernas lopp. De tvingar aldrig folk att
omvända sig och de påtvingar inte andra någon av Buddhas regler.
Den andra sektionen av buddhisterna är nunnorna. Ur min synvinkel är det de som har
kommit längst i den buddhistiska läran och det är de som är de mest kärleksfulla. De iakttar
mycket strängare disciplinregler och övar sig på hårdare religiös praktik än männen. Som
religiösa och sociala arbetare uppmanar de oss att vi måste öva på de 4:a brahma viharas som
är kärlek, medkänsla, medglädje och balans fritt från egot begränsningar. De är alltid redo
för tjänst.
När man skall försöka beskriva munkens eller nunnans liv är det lätt att haka upp sig på det
yttre: kläderna, celibatet och de 227 reglerna och 311 för nunnorna. Men går man in på djupet
och studerar hur Sanghan fungerar så inser man snart att munkarnas och nunnornas verkliga
liv utspelar sig i det inre i människans psyke (eller sinnet). Det viktigaste en munk eller en
nunna gör, är att sitta alldeles still i djup meditation. Det är där i klostret som man kan lära sig
att Buddhismen är en religion som handlar om hur man kan hitta vägen som befriar dig från
lidandet. En strävan som äger rum under outtröttlig självbehärskning, i koncentrerad
eftertanke och meditation.
Reglerna för lekmäns och lekkvinnors uppträdande är mycket enkla (men kan vara svåra att
tillämpa i det dagliga livet). Man skall som män och kvinnor respektera varandra - ingen är
den andres slav. De skall bibehålla sina respektive idéer, ideal och individuella vanor.
Buddhas lära slår aldrig ner på lekfolkets profana liv och den påtvingar dem inga ritualer. Den
endast leder dem fram mot rätt uppförande, baserat på den ädla åttafaldiga vägen.
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Samarbetet mellan munkar/nunnor och lekfolket
När jag har besökt olika kloster och tempel i Thailand så har jag ofta intervjuat munkarna där
och frågat dem vad deras uppgift var. Man kan säga att munken stiger upp mycket tidigt på
morgonen. De börjar med en stunds meditation. Sen tar de sin matskål och går ut på en
vandring i trakten kring templet/klostret. Överallt står människor och väntar på att få lägga
lite mat i deras skålar. Utan dessa offergåvor skulle munkarna inte kunna överleva eftersom
de inte får äga pengar.
Det anses inte som ett tvång utan som en förmån att få lägga mat i munkarnas skål. Munkarna
mediterar och studerar buddhistiska skrifter. Men de flesta av dem lever inte isolerade utan
kommer ut i samhället för att hjälpa och tjäna sina medmänniskor på olika sätt.
Ibland så kan man höra att de som sysslar med Theravada-Buddhismen (den äldre skolan)
bara tänker på sin egen utveckling och att de smiter från sina förpliktelser i samhället. Så är
det naturligtvis inte. Ju mer jag har lärt mig av munkarna så har jag förstått att många munkar
och nunnor engagerar sig i projekt mot fattigdom, AIDS, prostitution, drogmissbruk,
skolundervisning och även andra saker. De munkar som jag har träffat i Thailand och Laos
har inte levt isolerade från sina samhällen utan de hjälper och tjänar sina medmänniskor på
olika sätt.
Min vän och munk DhammaThero berättade för mig att han på sin fritid arbetade som lärare
och på så sätt tjänade han ihop för att kunna studera på universitetet. Han får ingen lön
eftersom han inte får ta emot pengar men däremot tar han emot Dana (gåva, bidrag) så att han
kan överleva och studera. Då han är munk så får han ofta åka buss, taxi eller tåg gratis.
Munkens uppgift är också att komma hem till familjer när ett barn har fötts eller vid dödsfall.
Munken läser ur heliga skrifter, något som är särskilt viktigt då någon dör. Före och efter
dödsögonblicket leder munken den döende genom olika stadier och ser till att övergången blir
så fridfull som möjligt.
Av DhammaThero så fick jag ännu en gång en påminnelse vad det viktigaste var i livet. Han
berättade denna historia för mig:
”Buddha själv tyckte att det var människans skyldighet och plikt att utnyttja alla sina resurser för att
hjälpa och vara andra till nytta. Det berättas att han en gång blev uppsökt av en mycket rik man som
oroade sig för alla sina pengar. Han undrade om Buddha ansåg att han skulle vara till större nytta och
glädje för sina medmänniskor om han gav bort allt han ägde. Buddha svarade:
Det fromma livets välsignelse är uppnåeligt för alla som vandrar den ädla åttafaldiga vägen och försöker
praktisera de 4:a ädla sanningarna. De som klamrar sig fast vid rikedom gör bättre i att kasta bort den än
att låta den binda och förgifta sitt sinne…..och ett förgiftat sinne består av hat, egoism, okunnighet,
svartsjuka och likgiltighet.
Men den som inte klamrar sig fast vid sina rikedomar utan använder dem på ett förnuftigt och rättfärdigt
sätt, är till välsignelse för sina medmänniskor. Förbli därför i den levnadsställning att verka med flit i dina
företag. ”
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Buddha menade att det inte är rikedom och makt som gör människor till slavar, utan
fastklamrandet (att inte släppa taget, gripa tag i) vid dessa.
I Thailand är det vanligt att Buddhastatyer, tempel och stupor kläs med bladguld. De troende
köper en liten bit guld, som fästs på stupan eller Buddhastatyn. ”Varför?”, frågade jag
DhammaThero. Han svarade att det var ett sätt att visa vördnad för religionen och att förbättra
sin kamma. Det kan tyckas underligt att Buddha som själv talade om enkelhet och vände sig
bort från rikedom och flärd, numera själv täcks i guld och tillbes som en Gud. Människor
behöver någon att se upp till, något att fästa sina tankar vid då de mediterar. Den upplyste
behöver ingenting sådant men kanske kan det hjälpa enkla människor att bättre följa de fyra
ädla sanningarna.

Munkarna och nunnorna, lekfolket och byn med dess Wat
Munkarna och nunnorna
Alla buddhister når inte nibbana, det har jag
fått lära mig i Thailand, och det är inte heller
alla buddhisters mål. Inom TheravadaBuddhismen finns det två grupper med olika
grader av religiös kunskap och ambition:
munkar/nunnor och lekfolk. I Thailand är 95
procent av befolkningen buddhister och
munkar och nunnor utgör en del av
samhället. Man ser dem ofta när man
vandrar omkring i de olika städerna i
Thailand. Munkarna och nunnorna bildar en
kärntrupp av troende och det är deras
klostergemenskap som kallas Sangha
(församlingen). De kan också välja att leva i ensamhet, som eremiter. Det finns tre viktiga
ideal för munkarna och nunnorna: fattigdom, celibat och saktmod (ödmjukhet, lugn,
fridsamhet). Att leva i fattigdom betyder att äga få saker. Med andra ord så har man lämnat
allt, man har släppt taget om allt. Celibatkravet är viktigt så därför kan inte en munk eller
nunna vara gift, ha ett familjeliv eller ha sex.
Det är egentligen bara munkar och nunnor som aktivt försöker nå nibbana. Men nibbana i sig
är inget man pratar om. Ofta är det så att desto mer man pratar om nibbana, tomheten, att
släppa taget, och så vidare desto mindre vet personen verkligen om dessa saker.
Inom Theravada-Buddhismen är det den enskilde individen som försöker nå fram till insikt.
Idealet är att bli en arahant, en upplyst, som har nått nibbana genom att följa den buddhistiska
läran. Idealet, att vara ödmjuk eller i balans, grundar sig på tanken att det finns ett släktskap
mellan allt levande. Varje varelse kan vara en människa som har återfötts. Buddha har sagt att
allt jag möter är jag själv – jag skall förhålla mig till andra som om det var jag själv.
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Låt oss titta på munken. En munk är en man som lämnar det vanliga livet i familj och
samhället. Han bor tillsammans med andra munkar i ett kloster under mycket enkla
förhållanden. Ägodelarna är få: tre dräkter, en matskål, en rakkniv, en nål, ett bälte och en
vattensil. Ibland kan det även vara andra saker som till exempel ett paraply eller en anorak.
Munkdräkten består av ett par stora, oftast saffransfärgade tygstycken som sveps runt
kroppen. Matskålen sträcker munken fram när han på morgonen går ut i samhället för att tigga
mat. Jag tycker egentligen inte om ordet ”tigga” (bönfalla, begära) utan här har lekfolket
möjlighet att ge en Dana (gåva) och får av munken ett visdomsord på vägen.
Nålen behöver han för att laga sin kläder. Med vattensilen silar han bort småkryp ur vattnet
han skall dricka, inte så mycket av hygieniska skäl utan framförallt för att inte döda något
levande väsen.
Munken skall noggrant följa de fem moralreglerna som gäller för alla buddhister. Regeln för
sex och att använda berusningsmedel är ännu strängare i hans fall. Dessa två skall han helt
avstå. Och en buddhistmunk får inte äta efter klockan 12 på dagen och munken får inte vara
med om dans, musik, teater/bio, får inte använda parfym och smycken, inte ligga bekvämt i
en skön säng och inte äga pengar.
Huvudtanken bakom dessa förbud är att munken ska utplåna sitt begär, sin strävan efter
världslig lycka och njutning. Enligt de fyra ädla sanningarna är det ju begäret som håller fast
människan i det jordiska livet, det vill säga till lidandet.
Munken skall ägna en stor del av dagen åt studier och meditation. Han studerar den
buddhistiska läran, det innebär flitig läsning av en oerhört omfattande litteratur. Buddhismen
är förmodligen den världsreligion som har flest heliga skrifter.
För att studierna inte bara ska bli en yttre intellektuell aktivitet måste munkarna också
meditera över det som lästs. Då sitter han i en avslappnad ställning och ser till att andningen
blir långsam och regelbunden. Sedan koncentrerar han sig på någon tanke i det han läst för att
införliva den med sin personlighet.
Efter många år av studier och meditation kan munken uppnå sitt mål, att bli upplyst och fri
från kamma. Då kan han gå in i nibbana när han dör och därmed bryta ännu ett kretslopp av
liv och död. Men det är inte säkert att det räcker med ett liv, det kan ta flera liv vilket en del
munkar har berättat för mig.
Som tidigare nämnts så finns det även nunnor inom Theravada-Buddhismen men de spelade
en större roll förr i tiden. Idag finns bara några få nunnekloster.

Lekfolket
Lekfolket behandlar munkarna med stor respekt. Munkarna lever ju så som alla borde leva,
men inte förmår. Deras likgiltighet inför världsliga behov och nöjen gör dem till levande
förebilder. Därför tar lekfolket med glädje på sig ansvaret att försörja dem.
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Det buddhistiska lekfolket vet mycket väl att deras världsliga och själviska (egoistiska) liv gör
det omöjligt att nå nibbana. Istället hoppas de på att få återfödas till en bättre situation i nästa
liv. Jag vill dock påpeka att alla tänker och resonerar inte så. Istället försörjer de munkarna
för att kunna ge Dana (gåva, generositet) utan att förvänta sig att få något tillbaka. Detta är
lika viktigt för ens andliga utveckling som att meditera och läsa böcker.
Lekfolket struntar alltså i de svåra resonemangen som till exempel om att det inte är de själva
som återkommer i en ny gestalt efter döden. Den delen av läran får munkarna ha för sig
själva. Lekfolkets tro om återfödelse påminner istället mycket om den som finns inom den
filosofiska Hinduismen: din odödliga ande återföds i en ny kropp och det är dina handlingar i
detta liv som bestämmer hur nästa liv kommer att bli.
Därför försöker lekfolket göra så mycket gott så möjligt. Att följa Buddhismens fem
moralregler är mycket viktigt eftersom det inte ger någon kamma (så resonerar man ofta i
Thailand). Däremot får man ond kamma om man bryter mot dem. Men det finns ett sätt att
försäkra sig om god kamma: att vara frikostig och generös med gåvor till munkar (och ibland
till gudar eller någon ande).

Byn och dess Wat (kloster/tempel)
Lekfolk och munkar är beroende av varandra. Detta kan illustreras med följande exempel från
Thailand:
Några hundratal ris-odlande familjer på landsbygden ansvarar för en Wat (som är ett
kombinerat tempel och kloster). De har byggt anläggningen och fått en mängd god kamma
genom det. När det behövs satsar de gärna pengar och arbetskraft för att reparera det.
Varje förmiddag går munkarna en runda i byn och räcker fram sina skålar för att få mat. Man
skänker med glädje till dem och tackar dem för att man på det här sättet får en möjlighet att
skaffa god kamma. Lekfolket håller också munkarna med sådant som tvål och tandkräm och
ger dem en gång om året en munkdräkt.
Genom att munkarna slipper försörja sig har de tid för meditation, men även för lekfolkets
andliga behov. De besöker lekfolket i deras hem, inviger lägenheter eller en firma, predikar
för dem och läser heliga texter för dem vid familjehögtider. Dessa ”paritta” är heliga texter
som ibland används på grund av sin magiska kraft. Men bara genom att lyssna på dem
andäktigt får de god kamma. Texterna är skrivna på pali som ingen lekman förstår, så
uppläsningen är helt obegriplig för dem.
Barnen skickas till klostrets skola. Där undervisar man alltså inte bara nya munkar i den
buddhistiska läran, utan också byns barn i den allmänna skolan. De får lära sig läsa, skriva,
räkna och så vidare.
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På högtidsdagar kommer lekfolket till templet och får därigenom god kamma. Under
regntiden kan en lekman till och med bli en munk för ett par månader. På så sätt förenas by
och kloster genom ett nät av tjänster och gentjänster till ömsesidig fördel för alla.

Kastsystemet utdömes
Nästa punkt är kastsystemets utdömning. Långt före Buddhas tid fanns kastsystemet i Indien
och på det baserades arbetsuppdelningen. Senare urartade det till att bli en religiös kult. Det
sägs i Bhagavad Gita att de 4:a kasterna, kallade Brahamana, Kshatriya, Vaisya och Sudra
utgick från Gud. I andra skrifter som Vedaböckerna berättas att kasterna uppstod ur
urtidsmänniskan Purushas olika kroppsdelar:
”Brahmana uppstod ur hans mun.
Hans armar blev Kshatriya.
Och Vasyas ur låren fram.
Ur fötterna steg Sudra-kast.”
(Rigveda 10.90)

Enligt denna idé var Brahamana de som tjänstgjorde religiöst, fullgjorde offren och studerade
de heliga skrifterna. Kshatriya stod för landets försvar, överhöghet och myndighet. Vaisyas
blev odlare, handelsmän och affärsmän. Sudras omfattade det lägre samhällsskiktet och var
vanligtvis hantverkare, arbetare och tjänare.
När Buddha kom, fann han att de förelåg en falsk kastkänsla hos alla folkgrupperna.
Brahamana trodde och tänkte att källan till deras ursprung var Brahmas huvud. På samma sätt
ansågs källan till Kshatriyan, Vaisyan och Sudras vara respektive skuldror, lår och ben.
Sålunda utgav sig Brahmanera för att vara de högsta och förnämsta genom födelsen. Alla de
andra tänkte sig vara lägre ner på den sociala skalan. Buddha betraktade detta sociala system,
som människan satt upp, med bittert förakt. Öppet fördömde han kastsystemet vilket man kan
läsa i Vasala Sutta.
Låt oss titta lite närmare på denna kastteori som Buddha fördömde och bekämpade. Vi har
sett att Buddha tog avstånd från Brahmaner som är de styrande. I denna grupp finns bland
annat präster, lärare, astrologer och ministrar. Det är den minsta gruppen, men betydelsefull
och andra samhällsgrupper ska visa respekt för medlemmarna i denna grupp.
Den andra gruppen är Kshatriyas som är de krigande. I denna grupp finns militärer, poliser
och politiker. Tapperhet, kraftfullhet, beslutsamhet och djärvhet är egenskaper hos
Kshatriyas. Denna grupp är stor i Indien.
Sen har vi en grupp som kallas för Vaishyas som är de närande. Denna grupp ansvarar bland
annat för ekonomin, jordbruk, handel, och bankväsendet. Vaishyas viktigaste uppgift är enligt
denna tradition att beskydda korna och oxarna.
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Medlemmarna i de 3 översta kasterna har en sak gemensamt: de är födda 2 gånger. Genom en
religiös övergångsrit som kallas för smörceremonin föds människan två gånger. Det är bara
pojkar som får göra denna ceremoni.
Sen finns det en annan kast som kallas de oberörbara (de kastlösa), en beteckning som
innebär att de är orena. De kastlösa utgör idag 20 procent av Indiens befolkning (ungefär 170
miljoner) men det är egentligen inte ett särskilt bra namn, för trots att de står under de 4:a
huvudkasterna så kan de tillhöra en kast eller ett Jati. Det finns kastgrupper även bland de
kastlösa. I dagens Indien har det blivit vanligt att de oberörbara kallas dalits, som betyder
”förtryckt”.
Det var en kast som Buddha kände mycket sympati med. Buddha sa att ingen är av låg kast
genom födseln och ingen är Brahmin av födelse. Man blir av låg kast genom sina handlingar
och man blir Brahmin genom sina handlingar och inget annat (om man vill förstå vad han
menar att bli en Brahmin ur Buddhistisk synvinkel så bör man läsa Dhammapada kapitel 26,
sidan 135).
Genom denna mästerliga attack öppnade Buddha ögonen på miljoner människor, varav de
flesta blev hans följeslagare, och gav upp kast och klasskänsla. I ett berömt tal sade Buddha
att när olika floder rinner ut i oceanen, förlorar de sin tidigare identitet och allt kallas oceanen.
På samma sätt är det när de fyra kasterna går in i Orden/Sanghan, då förlorar de sin tidigare
identitet och alla erkänns som likaberättigade medlemmar av Sanghan.
En annan gång när Buddha såg att man visade stor respekt för en sudramedlem, som var
broder i Sanghan, sade han att denna ställning var större än den i brahamanismen. På grund av
denna attack mot kastväsendet gick brahamanera till försvar för sitt kastsystem. De försökte
att upprätthålla sina en gång vunna rättigheter genom att undertrycka och betunga andra. Men
Buddha betecknade dem som blindas blinda ledare.
I modern tid finns det en annan stor Buddhist som heter Ambedkar (1891-1956) som även han
bekämpade kastsystemet. Han ansåg att de kastlösa inte kunde hoppas på rättvisa inom
hinduismens ramar (medan däremot en sådan som Mahatma Gandhi trodde det). Ambedkar
som skrev Indiens grundlag 1947 och själv var född till hindu omvände sig till Buddhismen
och bekämpade, precis som Buddha, Indiens kastsystem.
Det var den modernistiska Buddhismen med ett socialt och etiskt budskap som Amedkar
omvände sig till. Han betraktade Buddha som en social revolutionär och Buddhismen som en
till ett hundra procent rationell religion. Uppfattningen att Buddhismen var en socialpolitisk
rörelse fanns i många asiatiska länder under 1900-talet.
Flera miljoner kastlösa hinduer gjorde som Ambedkar och gick över till Buddhismen. Denna
form av Buddhism är starkt förknippad med tillbedjan (saddhā = tillit till Buddha, läran och
munk/nunneförsamlingen) av Ambedkar som en helig person och bodhisattva. Ambedkar
räknas av anhängarna som den fjärde tillflykten, utöver Buddha, läran och munk/nunne
församlingen, och bilder av honom finns för det mesta på deras altare i hemmet. Meditation
spelar ingen större roll i Ambedkar-Buddhismen.
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Ambedkar-Buddhismen utgör 90 procent av Buddhismen i Indien. De mediterar inte och de
vet inte så mycket om hans lära. Men hur man än vrider och vänder så kan man utan tvekan
påstå att Ambedkar spelade en framträdande roll i Buddhismens pånyttfödelse i 1900-talets
Indien. Den har gett de kastlösa hopp och en värdighet. Den visar på att man själv kan göra
något åt sin situation och att man inte föds in i en kast för att alltid vara kvar där. Kamman har
fått en annan betydelse inom Buddhismen än i Hinduismen.

Människan är sin egen Gud
På Buddhas tid trodde nästan alla klasser av Indiens folk på någon allsmäktig, osedd hand
som skulle leda människans öde. Buddha erkände inte denna tro utan istället predikade han
för människorna att ingen gud kan frälsa någon: människan kan blott frälsa sig själv. Med
denna proklamation placerade Buddha människan över Hindu-Brahman, den suveräna
makten. Hur Buddha, en mänsklig varelse, förmodades ha tjänats av Brahman, påpekas i flera
olika buddhistiska samtal. Det sägs till exempel att Guden Brahma Sahampati övertalade
honom att förkunna de 4:a ädla sanningarna och inte behålla dem för sig själv. Det är kanske
onödigt att säga att denna gest var den största utmaningen mot de Brahman-troende.
Under förkastandet av Brahman och genom att placera människan över alla andra varelser,
gör Buddha människan själv till den enda upphovsmannen till goda och dåliga handlingar.
Buddha säger (ur boken Dhammapada):
”Om man talar och handlar med ett rent sinne skall lycka följa en liksom skuggan som aldrig lämnar en.
Om man talar och handlar med ett orent sinne, följer lidandet likt oxens hjul.”

Den idé som ligger till grund för nämnda undervisning är att det är människan som gör och
avgör vad som är bra eller dåliga handlingar (kamman) och hon får bära alla sina resultat och
följder. Frånsett detta är ingenting ont eller gott i dess absoluta mening.
Det är möjligt att ni frågar om Buddhas ståndpunkt i denna sak. Är han en frälsare? Nej,
Buddha var aldrig en frälsare. Han är en lärare som visar en väg, han är upptäckaren av vägen,
men det är vi själva som måste gå vägen. Buddha och de kommande Buddhorna undervisar
endast om vägen, ingen annan frälser (befriar) oss än vi själva. Ingen annan kan och ingen
annan torde göra det.
Detta är den stora undervisningen som ger människan tillit, självrespekt och hopp och sätter
människan i stånd att hålla sitt huvud högt och ögonen öppna. Hon känner att hon inte är
underordnad och inte någon annans slav. Den ädla åttafaldiga vägen är den högsta
inspirationen och om vi tillämpar den dagligen i våra liv så kan vi bli mycket lyckliga
människor.
Buddha växte upp i en hinduistisk tradition och inom Hinduismen anser man att Buddha var
en av Vishnus avatarer. Vissa hinduistiska tankegångar tog han med sig, andra avvisade han.
Han tog med sig Samsara och Kamma (med avsikt).
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Buddha trodde inte på Brahman. Buddha kan sägas vara ateist genom att inte tro på någon
allsmäktig Gud. Men i Buddhistiska skrifter så kan man läsa om hur Gudar kom i kontakt
med Buddha och tvärtom men de har inte samma betydelse inom Buddhism som i den
kristliga traditionen.
Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Gudar existerar, men de är inte gudar
i vanlig bemärkelse, eftersom de inte är odödliga, utan likt människor föds och dör de i ett
kretslopp. Gudar/Gud spelar ingen som helst roll för upplysningen. Brahminerna, prästerna
och blodiga offer avvisade han också.

Om Buddha
Buddha är en ytterst central gestalt för alla
buddhister. Det har de alla gemensamt. Men
nu kommer det svåra: man har olika
uppfattningar om Buddha. En del buddhister
menar att han endast var en vanlig människa,
visserligen en mycket speciell människa. En
sådan människa föds när världen behöver en
upplysare och det sker sällan. Men dessa
buddhister menar att Buddha inte är en Gud,
utan en inspirationskälla för hur en människa
kan nå upplysningen.
I den populära framställningen av Buddhismen avsedd för västerländska läsare har det funnits
en benägenhet att framhäva Buddha som en vanlig människa och inte någon Gud och att hans
lära var en rationell filosofi och egentligen inte någon religion.
Man behöver inte läsa mycket i Buddhismens heliga texter om hur minnet av Buddha har
bevarats och bevaras, eller se särskilt mycket av buddhistiskt religiöst liv i Asien, för att den
bilden av Buddha och Buddhismen skall slås i spillror. När jag är i Thailand så anser jag
Buddha uppfattas mer som en Gud än en människa.

Min syn på Buddha
Buddha var ingen världsskapare eller världsherre. Han var en människa som genom sin
ovanliga intellektuella och moraliska kapacitet nådde stor visdom (insikt) om livet och
världen och han blev en Buddha, en uppvaknad.
Därför var Buddha ingen Gud och hade heller inga gudomliga anspråk. Istället talade han i
sina predikningar om alla människors möjlighet att bli en Buddha. Han menade att det inte
fanns någon högsta, styrande, evig Gud och därför är det meningslöst att vända sig till en
sådan med böner och offer. Endast människan själv kan skapa sin egen frälsning eller
befrielse.
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I Buddhismens tidiga år beskrev buddhistiska texter Buddha som en högtstående människa
som genom sina ansträngningar och andliga storhet nått fantastiska insikter. Efterhand
tillskrevs han dock fler och fler övermänskliga, gudomliga egenskaper och i dagens
buddhistiska värld tillber många honom som om han vore en Gud.

Lidandets/otillfredsställhetens filosofi
Enligt buddhismens grundare, Buddha, så består livet av lidande (dukkha). Det är den första
av de 4:a ädla sanningarna som han blev medveten om när han satt och mediterade under ett
fikonträd i Bodh Gaya och blev upplyst.
Begreppet dukkha omfattar en hel rad olika företeelser som kroppslig och psykisk smärta,
missräkningar i vardagslivet och leda, liksom icke uppfyllda önskningar och förväntningar.
Detta indiska ord innefattar allt som vi inte tycker om från lätt irritation till stor sorg. Lidandet
upplevs intensivt i födelse, ålderdom, sjukdom och död. I korthet kan man säga att alla
sammansättningar kallade materia, känslor, vårt vardagliga medvetande, våra viljekrafter och
medvetenhet är fulla av lidande. Det jag nu nämnde är de 5 khandhas som betyder högar,
grupper. Låt oss ge en kort förklaring av vad de fem khandhas är (det här en tolkning det finns
flera):
1) Vår kropp
2) Våra känslor av lust och olust.
3) Våra förnimmelser och föreställningar, det vill säga våra sinnesintryck och de
återspeglingarna som dessa skapar i vårt inre.
4) Våra drivkrafter, det vill säga våra begär, våra sinnesrörelser och vår vilja utlöser våra
handlingar, det är det som skapar vår kamma (handling med avsikt).
5) Vårt medvetande - som får sitt innehåll ur de tre föregående beståndsdelarna.
När man försöker förklara de fem khandhas så är det inte lätt att förstå för en västerlänning.
Han eller hon kan tycka att det är en pessimistisk undervisning men de flesta människor
funderar inte så mycket över lidandets förklaringar.
De 4:a ädla sanningar presenteras som om de vore stadier i en medicinsk konsultation. Om
dukkha var diagnosen, handlade den andra sanningen om att framställa orsaken till lidandet
(samudaya). Buddha menade att ursprunget till lidandet stod att finna i vårt begär/egoism
efter förgängliga ting som materiella föremål, andra människor, jagande efter jaget och så
vidare.
Vi vet alla att människan kräver mycket sinnesnjutningar och nöjen, både de som är bra och
även de som är nedbrytande som till exempel droger. Människans begär finner inga gränser.
Hon blir aldrig nöjd eller tillfredsställd med sitt välstånd. Hon vill bara ha mer och mer. Mer
sinnesnöjen och andra varierande bekvämligheter. Det är denna omättlighet som orsakar
lidandet. Om vi går längre, finner vi att det är människans otillfredsställda sinne (psyke) som
är en källa till oro, bekymmer, hat, bitterhet, svartsjuka, likgiltighet och så vidare det är fyllt
med smärta och kan bara uppleva lidande.
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Den tredje ädla sanningen talar om ett sätt att göra slut på lidandet – genom nirodha,
upphörandet av att sträva efter det obeständiga. Detta skisseras i den fjärde ädla sanningen
som är den ädla åttafaldiga vägen som i sin tur består av rätt uppfattning, rätt avsikt, rätt tal,
rätt handling, rätt livsföring, rätt ansträngning, rätt uppmärksamhet och rätt meditation.
Kanske finner man det mest allmänna uttalandet i Buddhas undervisning om det bästa sättet
att leva i hans tanke om den gyllene medelvägen. Där han menade att när man praktiserar de
fyra ädla sanningarna så går man en medelväg mellan sensuell njutning och överdriven
självförsakelse.
Man kan utan tvekan säga att Buddha visste hur lika varandra vi är. Han menade att vi alla
kan känna trygghet och lycka, men också sorg, ensamhet och rädsla. Människor idag har
samma känslor på samma sätt som på hans tid.
Här i Sverige (och i de västerländska länderna) är det mycket vanligt att människor blir
förtidspensionerad eller långtidssjukskrivna på grund av att de lider av otaliga mentala
sjukdomar, vilket är ett resultat av ofullbordade ambitioner, misslyckande och undertryckta
inre känslor. Är inte detta det tydligaste beviset, att livet är ett lidande?
Psykiatriker och psykologer försöker bota dessa mentala sjukdomar som i många fall är
följder av allvarliga besvikelser. Varför kan inte de som har fullt upp av livets goda vara
nöjda och lyckliga? Varför kan inte ungdomen idag glädjas åt livet idag?
Buddhismen ger svaret. Överallt finns det begär/egoism och det är begären som producerar
allt lidande.

Medelvägen
I sin Benares-predikan talar Buddha om vägen mellan de två
ytterligheterna, medelvägen mellan njutningslystnad och askes.
Genom att gå medelvägen så kan man lära sig att inte tappa
balansen. Balansen måste vara kärlek och visdom. När man
använder huvudets och hjärtats balans så kan det leda till att
man hittar sin inre trygghet och sinnesro. Genom etik,
meditation och kunskap, så kan man hitta en djup harmoni och
stabilitet i sitt inre. Det är är vägen till visdom, den ädla
åttafaldiga vägen. Denna väg symboliseras ofta med det åttaekrade Dhamma-hjulet representerades vägen till upplysningen.
Genom meditation kan man få sitt rastlösa sinne lugnt och harmoniskt. Desto djupare man
kommer in i sin meditation så bör det utvecklas 4 goda egenskaper som Buddha talade om.
Han kallade dem de 4:a upphöjda (gudomliga) tillstånden. Buddha talade själv om meditation
som utveckling av sinnet. Ur denna livsattityd växer dessa fyra goda egenskaper fram som bör
känneteckna den buddhistiska fromheten:
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Kärlek till allt levande (jämför med kristendomens agape).
Medlidande/barmhärtighet mot alla de processer vars väsen upplever lidande.
Medglädje, när vi möter glädje. Eller glädje över andras lycka.
Balans (sinnesro), som man kan uppnå om man har distans till det vi kallar verklighet
och inte låter sig bindas av den.

De flesta statyer av Buddha visar honom i meditation. Buddhister använder meditation för att
komma fram till en djupare förståelse av Buddhas lära. Syftet med meditationen är att man
skall bli lugn i sitt inre. I sinnet/psyket så virvlar det av tankar och känslor. Man kanske minns
något från igår eller ser fram emot att få träffa sin partner. Sinnet är fyllt av begär och tankar
som är i vägen för rätt koncentration (eller meditation). Men ju mer man övar sig så blir sinnet
mer rofyllt och klart. På så sätt är sinnet som en djup sjö: på ytan är allt virvlar och strömmar
men djupare ner är det lugnt och klart. Där finns det ro och trygghet och en oändlig rymd. Det
var detta sinnestillstånd som Buddha upptäckte under ytan av kaos och oväsen. Här finns en
rofylld plats, det är här vi kan hitta balansen som hela tiden finns inom oss utan att vi märker
det.
När man går medelvägen och börja praktisera de 4:a ädla sanningarna så kan vi bli herrar
över våra egna inre impulser. Ty allt det onda och negativa som skapar olycka bland
människorna, kan stoppas om man följer Buddhas undervisning. Buddha menade att
människorna kunde övervinna lidandet genom rätt uppfattning, rätt avsikt (beslut, tanke), rätt
tal, rätt handling, rätt utkomst (livsföring), rätt ansträngning, rätt uppmärksamhet och rätt
meditation.
Dessa åtta stadier kallade han för den ädla åttafaldiga vägen. Buddhister försöker följa den så
långt de kan. De två första stegen rätt uppfattning och avsikt innebär att man förstår Buddhas
lära och är fast besluten att försöka leva efter den. Man försöker odla osjälviska tankar, som
vänlighet och barmhärtighet, ja kärlek till allt levande.
De följande tre stegen handlar om att försöka att leva ett rättfärdigt liv genom att inte ljuga
eller att tala illa om någon, inte stjäla, inte vara våldsam, inte missbruka sin sexualitet, inte
döda någon och att inte tjäna pengar på ett sådant sätt som skadar andra. Man får t.ex. inte
sälja vapen eller varor som är onyttiga eller skadliga.
I vår västerländska kultur så kallar vi dessa steg för moral. Buddhisterna kallar dem för Silas.
Silas handlar inte så mycket om att sätta upp lagar och regler utan det handlar om att ha det
som sin övning eller ideal att sträva efter. Där har man Buddha som förebild. Genom att leva
enligt denna moral gör man inte bara livet lättare för andra utan man håller också tillbaka habegäret/egoismen inom sig. Stöld kommer till exempel ur girighet. Genom att stå emot de
själviska begären minskar jagets kraft inom en. Man kan nå ett djupare sinnestillstånd och så
småningom nibbana, det tillstånd som Buddha själv upplevde när han satt ensam under
fikonträdet i Bodh Gaya.
Rätt ansträngning är nummer sex på den ädla åttafaldiga vägen. Det räcker inte att säga: ”jag
är buddhist” och sedan bara sätta sig ner och förvänta sig att allt skall ordna sig av sig själv.

26

Varje buddhist måste anstränga sig gör att bli en god buddhist. Man måste lägga ner hela sin
energi på att övervinna okunnighet, hat, egoism, svartsjuka, och likgiltighet. Man måste
anstränga sig för att övervinna och undvika dåliga handlingar, både mentalt och fysiskt och att
befrämja och vidmakthålla inre frid och visdom.
Rätt uppmärksamhet och meditation används för att öka ens insikter om Buddhismen men det
är också en psykoanalys av en själv. Det är där man kan få reda på vem man är och vad
lidande och livet är för någonting. Rätt uppmärksamhet skall man ha på lidandet, förändringar
och icke-jaget och på allt som pågår både utanför och, ännu viktigare, inom en själv. Till
exempel att vara medveten om de 5 khandhas. Rätt uppmärksamhet innebär också att vi bör
vara medvetna om vad vi tänker säger och gör.
Rätt meditation är mycket viktigt men för att meditation skall bli bra så är det fem saker som
man dagligen bör öva sig på . Det är de fem etiska övningarna (pañca-silas). Syftet med
dessa övningar är att stärka vår moral och karaktär och ligga som bas till meditationen.

De fem etiska övningarna
Jag gör det till min övning,
Att inte såra eller förstöra liv.
Att inte ta det som ej givits mig.
Att inte missbruka min sexualitet utan föra ett rent liv.
Att inte ljuga eller använda grova ord.
Att inte berusa mig (vare sig i tanke, ord eller handling).
(så har jag lärt mig av Arya Maitreya Mandala orden - Vajrayana Sangha)
Dessa övningar är så viktiga. Om man ej ha någon moral så gör meditationen inte mycket
nytta och man kommer inte att uppnå något större djup. Det är därför moralen/etiken kommer
före meditationen. Det finns grupper/andliga ledare som lär ut meditation men som inte säger
något om etiken. Ur buddhistisk synpunkt så är den meditationen lika med noll.
Den ädla åttafaldiga vägen (eller medelvägen) är en rättfärdighetens väg, det är den mentala
träningen och visdomens väg. Det är där man kan hitta den djupa sinnesron och tryggheten.
Framsteg i rättfärdighet och visdom kan människan aldrig nå enbart med yttre fromhet,
ceremonier, ritualer och själviska böner.
Buddha säger:
”Var eder eget ljus, var din egen tillflykt (eller ö), sök ingen annan tillflykt. Låt sanningen vara din
tillflykt, sök ingen annan tillflykt.”

För att vara verkligt aktiva och tillförsäkra oss en inre trygghet och bestående lycka måste vi
gå den ädla åttafaldiga vägen. Där kan vi vinna visdom och den sanna kärleken.
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Förändringsteorin
Som nästa punkt i denna framställning av Buddhismen vill jag nämna förändringsteorin.
Ända sen forntiden har man ansett att världen borde vara fast, stabil, solid och oföränderlig.
Tron på en Gud var också en vanlig uppfattning på Buddhas tid, men Buddha fann en sådan
tro oriktig. I själva verket finns ingenting som stöder tron på en Gud. Samtidigt vill jag
påpeka att när jag har pratat med munkarna i Templet Srisuphan i Chiang Mai så menar de
att huruvida det finns en Gud eller inte det kan man bara spekulera om. Om det finns ett högre
tillstånd eller väsen så menade munkarna att det är bortom alla begrepp och föreställningar.
Eftersom Buddhismen är en tolerant religion så hade de inget emot om lekmän trodde på en
Gud eller att Buddha var en Gud. Det viktigaste var enligt dem att skapa bra kamma för sina
medmänniskor och allt annat liv. Något som man också kan nämna är att även Buddha
menade att man inte skulle syssla med en massa spekulationer.
Allting är orsak och verkan, varande och blivande. Kamma betyder ”handling” (med avsikt)
men det kan också betyda ”den universella lagen om orsak och verkan”. Det är en ström som
ständigt flyter. Allt är energi och materia och materia är alltid i rörelse. Dess natur är rörelse
och förändring. Människan själv är en sammansättning av energi och materia (de 5
khandhas), liksom allt annat i naturens värld. Hennes sinne (psyke) är ostadigt och växlande
på samma sätt som all materia.
Var och en av oss är en naturprodukt och allt vad man har varit, är, och blir är beroende av
orsaker och förutsättningar. När man förstår detta är man fri från allt lidande. Detta är vägen
till renhet.

Läran om icke-jag (eller icke-själ), kamma och återfödelse
Nästa punkt är läran om icke-jaget, det vill säga att man förnekar existensen av en för alltid
oföränderlig själ.
Under Buddhas tid försökte hinduerna på alla sätt bevisa att själen fanns och kunde föra en
självständig tillvaro. Men jag anser att Buddha gjorde tvärtom. Han bevisade att en permanent
själ eller ett bestående jag inte finns. Det finns endast energi och materia som i varje
ögonblick förändrar sig. Allt som han såg förändrades. Anatta betyder just detta - att det inte
finns något bestående hos oss, ingen själ eller ett eget jag.
Lika litet som det går att bevisa att det finns en Gud, går det att bevisa att människan har eller
äger en odödlig själ. Man har inte någon anledning att antaga detta. Det är endast
känslostämningar och känsloskäl som leder till tron på den odödliga själen. Jag själv anser att
den buddhistiska uppfattningen är den som stämmer bäst med vetenskapligt tänkande.
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Buddha lärde ut att allting beror på något, allt har en orsak. Och denna orsak är i sin tur
beroende av en tidigare orsak och så vidare. Det innebär att allt vad vi tänker, säger och gör
återverkar på oss själva. Om våra skäl för att göra på ett visst sätt varit dåliga, om det varit
girigheten, hat eller okunnighet som styrde oss, då blir återverkan dålig. Och samtidigt så
växer girigheten, hatet och okunnigheten. Men om våra handlingar är goda. så ger det oss
ytterligare goda krafter. Vi utvecklas i en positiv riktning och kan därmed påverka vår hälsa
så vi kan känna glädje och tacksamhet och sprida detta vidare till andra. Denna kedja av orsak
och verkan är vad buddhisterna kallar för kamma. Ordet kamma betyder just handling eller
gärning. Men det kan också betyda den universella lagen av orsak och verkan.
Nära förknippat med kamma är tron på återfödelse (eller transformation). Buddhisterna tror
att vi återföds från den ena stunden till den andra. Vi är en del av en orsakskedja. Sådana vi är
idag, påverkar hur vi är imorgon och så vidare, till och med efter döden. Själv så tycker jag
inte om ordet återfödelse. Då kan man tro att vi har ett bestående jag eller själ. Jag tycker
bättre om ordet transformation som betyder omvandling, omgestalta eller ombilda.
En människa som har lyckats stiga av denna evighetskarusell och till slut blivit fri och inte
kommer återfödas igen är en arahant. Återfödelse förväxlas ofta med själavandring som
betyder att vårt jag, övergår i en ny kropp när vi dör och att vi på så sätt får ett oändligt antal
liv. Men som jag har lärt mig av Theravada-buddhisterna så finns inget evigt, oföränderligt
jag som kan födas på nytt.
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Dana – Att ge en gåva, att utöva generositet
När jag har rest runt i Thailand så har jag lärt mig hur viktigt givmildheten är inom
Theravada-Buddhismen. När de första munkarna och nunnorna vigdes för 2500 år sedan tog
de avstånd från pengar och litade till att generösa människor skulle förse dem med livets
nödtorft.
Det här lever vidare än idag. Buddhisterna inom Theravada-traditionen skänker mat till
munkarna på pindapata (tiggarstråt) eller tar med sig mat som gåva till kloster. Något som
blir ett tillskott till den mat som samlats in på morgonen.
Klockan halv 6 på morgonen i Chiang Mai
är det redan mycket trafik och människor på
gatorna. Efter morgonens Puja (ceremoni,
andakt) går hundratals munkar tyst på
pindapata. Över hela den stora staden väntar
människor på munkarna med ris, frukt och
små paket med smakrik mat inlindad i blad
från bananträdet. Alla lägger en Dana
(offergåva) i skålen, bugar och sätter ihop
händerna till Anjali -hälsningen.
När munkarna kommer, barfota med dessa
tiggarskålar och sänkt blick, så knäböjer en del människor som lägger sin Dana. Munkarna
säger ingenting, inte ens ett tack. Alla bugar som en gest av vördnad. Munkarna återvänder till
sina tempel och människor skyndar hem till sina affärer, kontor och fabriker för att börja
dagens arbete. De har börjat dagen med en generös handling. De är lyckliga över att ha
bidragit till munkarnas enda mål mat (på vissa ställen har man 2 mål).
Jag har skrivit och kallat pindapata för tiggarstråt men det är inte tiggeri i egentlig mening.
Det är snarare en överenskommelse mellan klostren och de omkringboende om ömsesidiga
tjänster. De flesta Thailändare som jag har träffat och som är mina vänner anser att det är ett
privilegium och ett sätt att skapa en god kamma att få dela med sig av sin mat.
Kamma betyder handling (med avsikt) och det är ett grundläggande buddhistiskt begrepp. Om
man utför goda handlingar, får man goda resultat. Dåliga handlingar skapar lidande för oss
själva och andra. Genom att skapa god kamma kan man alltid styra sitt liv och även senare
återfödelser mot bättre villkor.
Det finns även andra sätt att ge Dana. Genom att hjälpa till att laga mat, diska, putsa Buddhastatyer, sätta friska blommor på altaret, sköta trädgården och så vidare. Buddhister skänker
ofta munkarna (eller nunnorna) mat och andra förnödenheter: kläder, mediciner och
vardagsvaror som tandkräm, toalettpapper och diskmedel. Munkarna och nunnorna är
beroende av lekfolket för att få dessa saker och lekfolket får religiös belöning genom dessa
gåvor.
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I buddhistiska länder som Burma, Thailand, Sri Lanka, Laos och Kambodja så är det en
tradition att både rika och fattiga ger donationer till klostren/tempel, allt efter sin förmåga. Det
kan vara pengar, men som jag skrev innan så gäller det även mat och andra förnödenheter som
munkarna och nunnorna behöver i det dagliga livet.
Dana är ett ord på pali (ett språk som talades på Buddhas tid) och betyder generositet eller
gåva. När jag slår upp i den buddhistiska ordboken utgiven av Theravada-buddhisten
Nyanatiloka så skulle ordet kunna betyda gåva eller att ge, ge av glädje utan att förvänta sig
att få något tillbaka. Detta är en mycket bra övning för att övervinna sitt begär/egoism. Att
öva sig på att ge Dana har med din viljeakt att göra.
Dana kan också betyda gåvogivning, att ge allmosa. Lekmän ger mat, kläder och andra
förnödenheter till munkarna och munkarna ger Buddhas lära och goda råd tillbaka till
lekmännen. Det är den första av fulländningarna (Paramitas) inom Mahayana-Buddhismen.
Det är också en av de 6 eller 10 Anussati (betraktelser). När vi pratar om Dana så kommer vi
också kontakt med puñña vilket man kan se när man är i Thailand. När det gäller puñña så
betyder det förtjänst, merit, religiös belöning. Denna belöning kan överföras till andra.
När jag är i Thailand och Laos så uppfattar jag att Dana innebär generositet och det
praktiseras med stor glädje av människorna där. Därför att de har fått lära sig att mycket gott
kommer ur generositet. Det är ett viktigt och hälsosamt mentalt tillstånd som var och en bör
träna och utveckla. Buddha sade en gång:
”Om alla varelser visste, som jag vet vilka underbara förmåner som kommer av generositet skulle ingen
någonsin äta utan att dela med sig om det finns någon annan levande varelse närvarande, att dela med.”

Traditionellt säger man att dessa förmåner är: långt liv, fysisk skönhet, lycka, god hälsa, god
sömn och visdom. Vi kan själva känna den glädje som fyller sinnet direkt när man har gett
bort något med avsikten att göra livet lättare för någon levande varelse. Detta kan man läsa
om i Anguttara Nikaya som är en av Theravada-Buddhismens skrifter.
Det sägs att på längre sikt kan generositet också bidra till en lyckligt lottad återfödelse i nästa
liv. När man övar sig på att ge Dana, medkänsla eller tacksamhet kan inte hat, egoism och
okunnighet så lätt komma in och taga över ditt sinne. Därför kultiveras goda psykiska tillstånd
och då mår man bättre. Så att ge gåvor är en viktig dimension av det buddhistiska religiösa
livet.
Att ge Dana uttrycker ett frånvaro av ett jag och är därför osjälvisk kärlek. Även om lekmän
ofta ger till munkarna med tydliga baktankar om att få någonting tillbaka så kan ändå
givandet av gåvor vara ett alternativt sätt att tänka ekonomiskt.
I vår samtid hyllas ofta egoismen okritiskt. Den är kärnan i samhällets ekonomiska ideologi
och den yttersta sanningen om människan och själva drivkraften som är i stånd att bringa
välstånd och lycka till alla. Här har Buddhismens lära om givandet av gåvor ett viktigt
budskap.
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När jag är i Thailand så kan man verkligen uppleva hur viktigt Dana är och hur det praktiseras
i ett Buddhistiskt land. Man kan se hur munkarna förses med mat och annat som de behöver.
Då ges möjlighet att leva utan att arbeta (jag syftar nu på vanliga arbeten) och utan att skada
någon annan och de kan ägna tiden åt att meditera och fördjupa sig i Buddhas lära.
I gengäld låter munkarna, vanliga människor dra nytta av Dhamman (undervisning om
Buddhas lära). Gåvorna, dana, skapar därför ett mycket nära band mellan klostersamhället
och det buddhistiska folket.

Dana i väst
Jag har ofta tänkt på varför Dana-principen inte fungerar här i Väst. Jag tycker det är hemskt
när man sätter pris på Buddhas lära och man ser knappast några kurser eller information om
Dana. Många Buddhister i Väst uppträder som psykologer där de tar betalt för allting.
Jag har inget fullständigt svar till varför Dana inte fungerar i Väst men jag tror att det är så
här:
Det är en stor skillnad att leda ett tempel i Sverige (eller i väst) och i Thailand och då främst
ekonomiska. Det är svårt att få det att fungera på samma sätt i ett land som Sverige som i ett
land där Buddhismen tillhör kulturen. I Thailand känner alla till klostret och munklivet och
man ger gåvor till munkarna på olika sätt för att de skall ägna sin tid åt andliga frågor och
andlig service. Hela verksamheten vilar på Dana, frivilliga gåvor.
I Sverige och i Väst saknas förståelse för dessa traditionella seder inom Buddhismen. Många
känner kanske helt enkelt inte till dem och andra förstår dem inte. I Sverige är det därför
ekonomiskt mycket svårare att driva en verksamhet baserad på Dana.
Sen är det nog så som jag har lärt mig och sett i olika tempel i Thailand och i Sverige att
traditionella buddhister har egna buddhistiska tankegångar och förhållningssätt eftersom de
har praktiserat under så många år. De har en buddhistisk bakgrund och då blir det helt annat.
Vi västerlänningar har inte samma bakgrund, vår tradition är den kristna och vi får arbeta mer
för att förstå och utöva Dana. Därför tror jag det finns olikheter.
En annan teori om Dana och varför den inte fungerar i väst är följande:
Dana är det som Buddha ofta lärde ut först av allt, sedan följt av moralen (pañca-silas) och
därefter meditation och sedan kunskapen. Generositet och moral ansåg Buddha vara något
man måste känna till och träna innan man kan göra framsteg i sin meditation. Här i Väst så
har vi vänt på steken och börjar med att lära oss meditation. Sedan kanske vi får reda på de
fem etiska övningarna (eller föreskrifterna) och till sist får vi veta, att vi förväntas vara
generösa och ge donation till lärarna, eftersom de enligt tradition inte får ta betalt. Men så var
det inte på Buddhas tid och så är det inte heller nu i Thailand och i Asien.
Theravada-kloster i Thailand och i Väst drivs helt genom donationer och frivilligt arbete från
de omkringboende. Det finns en genuin glädje i att tjäna Dhamman (Buddhas lära) och de
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som praktisera enligt den – Sanghan. I gengäld assisterar munkarna sitt samhälle med
undervisning, rådgivning och ceremonier vid livets stora händelser och högtider.
Även här i Väst försöker Theravada-buddhister tillämpa dana-principen. När man till exempel
anordnar retreater. Då tar man betalt enbart för faktiska kostnader som lokalhyra, mat resor
och administration. Deltagarna uppmanas att träna generositet genom att ge dana till lärare
och personal.
Men jag anser ändå inte att det blir så lyckat eftersom det redan finns ett pris när man går på
retreaten. Det helt frivilliga (utan yttre påverkan, av egen vilja) anser jag saknas, om man
jämför med Theravada-buddhistiska kloster där det är helt frivilligt, allt sker helt naturligt,
utan tvång. Det är som thailändarna säger ”It's up to you”…och det känns skönt.

Tillbedjan, tacksamhet och förlåtelse
I Thailand och bland Theravada-buddhister har jag
fått lära mig tre ord som jag aldrig har fått lära mig
inom den västerländska Buddhismen.
Att Buddhismen är en tillbedjans religion. Det var
Buddha själv som lade grunden till det. Läs
Mahaparanibbana Sutta som handlar om Buddhas
sista dagar och där han gav instruktioner om hur
tillbedjansritualerna vid stuporna (gravhög med
Buddhas reliker) skulle utföras.
Tacksamhet har jag också lärt mig där. Att lära sig
vara nöjd och belåten med vad du har, var glad om
du har hälsan. För om du har hälsan då är du en
lycklig människa, vad mer behöver du?
Förlåtelsen. Firas omkring den 26 oktober. Det är
då regnperioden har tagit slut och då håller
munkarna en särskild ceremoni där man erkänner
sina misstag och erhåller förlåtelse. Under denna högtid ger lekmännen kläder, pengar och
annat till munkarna. Har varit med om det två gånger utanför Chiang Mai. Dagen kallas för
Kathina-dagen.
Alla vet att det finns sittande och gående meditation. Däremot är det inte så många som vet
om att det finns en förlåtelsemeditation som jag lärde mig i Chiang Mai under Kathinadagarna. Theravada-buddhisten Jack Kornfield har skrivit om det i den tyska boken Buddhas
kleines Weisungsbuch, som för övrigt är mycket bra.
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Det gemensamma mellan Buddhistiska traditioner
Under de gånger som jag har besökt Thailand så har jag lärt mig att det kan vara svårt att
sammanfatta vad Buddhismen eller Dhamman (buddhas lära) är. Det finns flera skäl:
Buddhismen utövas på olika sätt i världen. Det är skillnad mellan munkarnas och vanliga
människor sätt att tolka läran och att utöva den. Munkarna har dessutom olika uppfattningar.
När jag hör ordet munk så kan man både vara munk och gift inom Zen-Buddhism och inom
den Tibetanska Buddhismen. Jag har träffat på lamor som kallade sig munk och samtidigt var
gifta Inom Theravada-traditionen är detta helt otänkbart. En munk är en munk och då innebär
det att han lever i celibat. Vill han inte leva ett liv i celibat ja då får han lämna klostret. Så
enkelt är det.
De buddhistiska riktningarna är många och skiljer sig mycket åt . Jag tänker då på ZenBuddhism, Tibetansk-Buddhism och olika former av västerländsk Buddhism. Det finns inga
gemensamma skrifter som alla buddhister läser. Theravada-buddhister läser knappast Lotus
Sutran som läses inom Zen-Buddhism (ordet sutra betyder ungefär ”ledtrådar” och de är
skrifter som innehåller Buddhas tal). Det är något som kom till långt efter Buddhas död.
Men trots allt så finns det något gemensamt bland alla buddhister oavsett vilken tradition man
kommer ifrån och det är den trefaldiga tillflykten som lyder:
Jag tar tillflykt till Buddha.
Jag tar tillflykt till Dhamman.
Jag tar tillflykt till Sanghan (församlingen)
Tillflyktsformeln beskriver vägen som leder till nibbana och befrielse från lidandet. Man kan
kort säga att detta menas:
Lär känna Buddha och hans liv, inspireras av det. Men det räcker inte. Du måste gå vidare till
Buddhas lära och taga del av den och praktisera den i ditt vardagliga liv. Buddhas lära kan
vara svår att förstå därför kan du få hjälp i en buddhistisk sangha (församling, gemenskap)
eller som i en del traditioner av en guru (lärare) eller en annan mästare som kan visa dig
vägen.

Skillnaden mellan Theravada- och Mahayana-Buddhism
I Thailand, som genom åren har blivit mitt andra hemland, har lärt mig mer och mer om
Theravada-Buddhismen (den äldre läran). Där har jag lärt mig den stora skillnaden mellan
Mahayana (den stora vagnen) och Theravada.
I Theravada är Buddha bara en inspirationskälla eller en förebild. Inom Mahayana är Buddha
både inspirationskälla och en Gud. Inom Theravada, om jag har förstått det rätt, så är nibbana
ett tillstånd (i ditt sinne) medan det inom Mahayana kan både vara ett tillstånd i ditt sinne men
också ett paradis. Jag tänker då på det västra paradiset inom Amitabha-kulturen som finns i
Kina och Japan.
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Arahant kallas den som nått nibbana-tillståndet inom Theravada-Buddhismen. Inom
Mahayana har man utvecklat ett bodhisattva-ideal (upplyst väsen). Det är en person som har
nått nibbana men väljer att födas på nytt för att hjälpa andra till upplysningen. Bodhisattvor
tillbes och spelar en stor roll i Kina och Tibet.
I Thailand har jag fått lära mig av Theravada-buddhisterna att bara människan själv kan göra
arbetet och kan inte få hjälp (av någon yttre kraft) för att nå upplysningen. Men inom
Mahayana kan man få hjälp av bodhisattvor att nå upplysningen.
Enligt traditionen anses Theravada vara den äldsta och mest ursprungliga Buddhismen. Det
finns olika uppfattningar om det men själv anser jag att så är fallet. Anhängarna av Mahayana
tycker att Theravada är för stränga och konservativa. De kallar sig för Mahayana, som betyder
”den stora vagnen”, för att peka på att många flera kan komma till nibbana på denna väg än
Theravada. Jag ansåg detsamma för ett par år sedan men jag har ändrat mig mer och mer sen
jag har kommit i kontakt med Theravada.

Jämförelse mellan asiatisk och västerländsk Buddhism
Thailand/Laos har förändrat och påverkat mitt buddhistiska liv. Under alla de år som jag har
besökt landet så har jag lärt mig mer och mer och även insett eller börjat förstå att det finns en
asiatisk Buddhism och en västerländsk Buddhism. Jag skall försöka lägga fram en del punkter
som jag har lärt mig sen jag har varit i Thailand. Här är några punkter som man kan se om
man lever någonstans i västerlandet.
Religionens övernaturliga element och ritualer har tonats ner eller förnekats. Istället har fokus
hamnat på sambandet mellan buddhism, modern vetenskap, etik och moral. Förhoppningen
från buddhistiska ledare sida har varit att detta skall leda en renässans för den sanna
Buddhism.
Buddhismen har ibland lanserats som en ideologi för det sociala, politiska och ekonomiska
livet i den moderna världen. I några fall har fokus legat på en internationell världsfred. Andra
reformister har framställt Buddhismen som en modern demokratisk ordning, en del har
förespråkat reformer i socialismens tecken.
Redan 1963 så kunde en engelsk munk som heter Nanavira, observera de drag som så
småningom kommit att utmärka den västerländska Buddhismen. I ett uttalande 1963 hävdade
han att det beror på att intellektualismen har företräde framför traditionen i Europa medan det
i Thailand (och Asien) är tvärtom. Han förklarade att med Buddhistiska begrepp kan det
formuleras så att paññā (vishet) bland européer har företräde framför saddhā (tilltro, tillit,
tillbedjan). De avfärdar allt de inte förstår även om det är sant. I Thailand (och Asien) är det
tvärtom där har saddhā företräde framför visheten och därför accepterar de allt som är
gammalt även om det är falskt.
Nanavira antyder även de protestantiska drag som Buddhismen har fått här i västerlandet.
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Ett är omedelbart personliga upplevelser har företräde framför saddhā. Rationella förklaringar
har företräde framför dogmer och lekmannaorganisationer har företräde framför
munkgemenskapen (alltså att leva i en sanghan, ett kloster liv). Då intresset i västerlandet är
inriktat på direkt personlig upplevelse är Buddhismen i västvärlden först och främst en
meditationstradition. Det är Buddhismens nibbananivå som har lockat. Man kan utan tvekan
säga att den västerländska Buddhismen är en lekmanna-buddhism. Kursverksamheten är det
viktigaste sättet att sprida Buddhismen.
I Thailand har jag fått lära mig vad Dana är (att ge gåva, bidrag) och där skulle man aldrig
sätta ett pris på Buddhas lära för till exempel en meditationskurs på en månad. Då är det Dana
som gäller. Att sätta ett pris på Buddhas lära, det är att begränsa Dhamman och Dhamman har
inga begränsningar.

Avslutning
Vad skall mer sägas? Människan har inte förändrats särskilt mycket sedan Buddha lade fram
sin lära för mer än 2500 år sedan. Buddhas lära är därför lika sann idag som den var då. Man
kan säga att Dhamman är evig, medan allt annat förändras. I lika hög grad som på Buddhas
tid präglas även idag människans sinne av hat, begär och okunnighet.
Att vara fri från dessa plågor är nibbana. Exakt vad nibbana är? Det kan ingen svara på, det
kan inte förklaras i ord. Men många människor har eftersträvat detta mål genom
mänsklighetens historia, och de har sagt att det finns ingen anledning att tro att de som nått
detta mål inte funnit det mödan värt.
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