
Nanavira och den västerländska Buddhismen

En engelsk munk, Thera Nanavira, observerade 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 (historia, seden) i Europa medan det i Syd-
Buddhismen (och övriga Asien där Buddhismen praktiseras) så är det tvärtom.

Med Buddhistiska begrepp förklarade Thera Nanavira att visdom (panna) 
bland västerlänningar har företräde/förtur framför tillbedjan (tilltro, tillit) 
Saddha. Västerlänningar avfärdar allt som de inte förstår även om det 
skulle visa sig vara sant.

I Syd-Buddhismen är det tvärtom. Där har tillbedjan (tilliten, tilltron) 
Saddha företräde framför visdomen (panna) och därför accepterar de allt 
som är gammalt även om det är falskt. Bakom sådana slutsatser ligger ofta 
jämförelser av den intellektuella eliten i Europa/Västerlandet med 
bondebefolkningen i Asien.

En jämförelse av de minst utbildade i Europa/västerlandet med den intellektuella eliten i  Syd-
Buddhismen kunde kanske ge samma resultat. Thera Nanavira antyder ändå på ett 
övertygande sätt det protestantiska drag som den västerländska Buddhismen har.

Thera Nanavira menar att personliga upplevelser av meditationen, där man gärna pratar om 
Nibbana, tomhet eller hur långt eller djupt man har kommit i sin meditation är ett mycket 
vanligt fenomen i den västerländska Buddhismen.

Det är ingen ovanlig företeelser att intellektuella Buddhister från väst (kallas också för 
Dhamma-turister i Thailand) besöker ett thailändskt  tempel, letar efter en munk så att de kan 
prata med honom för att briljera med sin kunskap och försöka få reda på hur långt man har 
kommit med sin träning eller mäta sin kunskap med munken.

Medan jag har lärt mig i Thailand att Saddha (tillbedjan, tilliten, tilltron) är en del av samma 
träning av tankesinnet som meditation och moralen, så är det inte så i den västerländska 
Buddhismen.

Ett annat särdrag inom den västerländska Buddhismen är att rationella förklaringar alltid går 
före dogmer (lärosatser, teser, självklara sanningar) och lekmanna organisationer är viktigare 
än  munk/nunnegemenskapen (Sanghan).

Då intresset i den västerländska Buddhismen är inriktad på personliga upplever så är det en 
form av Buddhism som först och främst är en meditationstradition man är ute efter. En teknik 
där man kan nå Nibbana helst utan försakelse (nekkhamma) där man inte vill avstå från 
någonting, till exempel alkoholen.
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Det är Buddhismens Nibbana-nivå som lockat människor till den västerländska Buddhismen. 
Den västerländska Buddhismen är som jag har förstått och sett en lekmanna-Buddhism där 
man tar betalt och sätter pris på Buddhas lära. Bara det att man sätter pris på Buddhas lära 
säger en hel del om den västerländska Buddhismen och deras synsätt.

I Thailand vore det helt otänkbart att sätta ett pris på Buddhas lära. Där har jag fått lära mig 
att det är Dana (att ge en gåva) som gäller och all den träning/utbildning jag har fått har alltid 
varit Dana-baserad.

I den västerländska Buddhismen så är meditationskurser (och träffar) det 
viktigaste sättet att sprida Buddhismen .

Ett annat särdrag är att i den västerländska Buddhismen så är 
intellektuella studier och meditationer det viktigaste. I Thailand och i 
Syd-Buddhismen är det tvärtom. Här gäller det Saddha (tillbedjan, 
tilltron, tilliten) – Dana (att ge gåva) och Pancha Silas (moralen, etiken).

Något som jag också har upptäckt genom årens lopp, när jag har sysslat med Theravada-
Buddhismen, är att de flesta lekmän som lär ut meditationer i Europa/västerlandet inte har 
någon större utbildning/träning. De har en ytlig förståelse av Dhamman eftersom de inte vill 
försaka eller avstå från något som sex, alkohol, cigaretter o.s.v.

Rätt träning/utbildning anser jag att man endast får hos en munk inom skogstraditionen som 
minst har 12 års utbildning inom meditation. Där all träning/utbildning är Dana-baserad (man 
ger en gåva) och utbildningen får man i en Sangha (munk- och nunneordens gemenskap).

Källor och inspiration

Knut A. Jackobsen – Buddhismen.

Thera Nanavira – Notes on Dhamma (den tyska utgåvan).

Ni kan läsa mer om detta ämne på min hemsida www.buddhisminfo.se – Under föredrag och 
föreläsningar kan ni hitta följande filer:

• PDF-fil nr. 47 -  Två olika Buddhismer.

• PDF-fil nr. 50 – Västvärldens Buddhism och den traditionella Buddhism.

Dietmar Dh. Kröhnert,
Kumla/Kungsör, den 26:e – 29:e april
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