När jag tog tillflykt inom Theravada-Buddhismen i Thailand
Jag har köpt blommor, tagit med två ljus och tre rökelser för det är idag jag skall bli
Theravada-buddhist. Den som skall leda ceremonin är Phra Maha Sompang.
Klockan är 11.15 och jag sitter inne i det Buddhistiska universitetet och skriver dessa rader.
Vi får se om det blir av, jag tror det. Men vi får vänta och se för Phra Maha Sompang är en
mycket upptagen man. Det finns många människor som vill ha hans råd och undervisning.
Sist jag tog tillflykt var hösten 1997 men det var inom Mahayana-traditionen och den som
ledde det då var min vän/lärare Detlef Schultze (Ven. Dhammavajra). Jag tog då tillflykt till
Sanghan – Arya Maitreya Mandala orden/Lama Govinda. Då fick jag mitt namn
Dhammamitra och ett certifikat/intyg på att jag nu var Buddhist.
Jag tycker att det känns rätt att nu taga tillflykt till Theravada-Buddhismen i Thailand i en
thailändsk Sangha och av en munk, inte av en lekman som sist. Det skulle vara en bra start
eftersom jag åker tillbaka till Malmö imorgon.
Sen kan man också se det som en symbolisk handling, att jag en gång for alltid ha slutat med
spriten.
Det var omkring den 21:e-22:e februari 2012 (egentligen var det sommaren 2011 i Ayutthaya)
,så därför känns tillflykten rätt nu eftersom jag kan följa den femte regeln (eller övningen).
Nu när jag tar tillflykt till TheravadaBuddhismen så får man inget buddhistisk
namn och man får inget certifikat/intyg
heller.
Det fick jag när jag tog tillflykt inom
Mahayana-traditionen hos AMM/Lama
Govinda. Det är bara munkarna/nunnorna
som får Buddhistiska namn inom Theravadatraditionen när de skall bli munkar/nunna i
en Sangha och följa de 227 respektive 311
reglerna.
En annan sorts certifikat/intyg/betyg får de munkar som studerat ett världsligt ämne på ett
universitet i 4 eller 5 år. Då har de studerat ett ämne som engelska, religion o.s.v. som de
behöver i det civila livet. Då kan de arbeta i samhället som till exempel lärare i dessa ämnen
och samtidigt vara munk för att sprida Buddhas lära vidare.
När jag skrev dessa rader i det Buddhistiska Universitet i Chiang Mai så hade jag dagen innan
ringt upp min vän Tobias Heed i Malmö. Där berättade han för mig att de som hade blivit
ordinerade munkar fick en liten bok (ett slags intyg) som talade om vem och var man blev
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ordinerad som munk i Thailand. Tobias Heed blev ju ordinerad munk sommaren 2012, innan
han blev civil igen november 2012. Då hade han varit i klostret Wat Marp Jan i ett år.
Men om jag har förstått det rätt så kommer han inom en snar framtid att bli munk igen, och
det skall ju inte vara något större problem eftersom han tidigare varit ordinerad munk. Han
fick då namnet Kruba (betyder ungefär ”vördnadsvärde”) Odato (det betyder ungefär
”renhet”, eller har med renhet att göra).
Det tragiska är när man tar tillflykt i en Mahayana-tradition och man får ett namn och ett
intyg. Då är det lätt att inbilla sig att man har fått en ordination eller att man nu är ordinerad
buddhist. Jag trodde det i många år, innan jag upptäckte och lärde mig hur man såg på
tillflykten i Thailand och när munkarna/nunnorna får buddhistiska namn.
När jag nu skulle bli buddhist så tog jag med mig två ljus, tre rökelser och en blomma. Phra
Maha Sompong förklarade for mig att de betyder ungefär så här:
De två ljusen symboliserar Buddhas ljus. Det ena ljuset är Buddhas ljus som lyser
upp en mörk värld och det är även en symbol for visdom och medkänsla. När man
tar tillflykt sa tänds Buddhas ljus och hans ljus skall tända ditt ljus inom dig så att
den som tar tillflykt får en del av Buddhas visdom och medkänsla. Förhoppningen är
att dessa två ljus en dag blir ett.
När det gäller rökelsen så kan det betyda att den transcendental sanningen
genomtränger allt. Men i detta fall är det också en symbol for Buddhas renhet (och
visdom och medkänsla).
Blommorna är en symbol for alltings förgänglighet. I början så finns det små
knoppar av blommorna som sedan växer ut till en vacker blomma och efter en tid
vissnar denna och dör. Precis som vi föds, blir sjuka och sen kommer vi att bli gamla
och dö.
Sammanfattningsvis så kan vi säga att de föremål som används när man blir buddhist inom
Theravada-Buddhismen i Thailand har en symbolisk innebörd:
Blommorna visar det vackra i Buddha och pekar på alltings förgänglighet, stearinljuset pekar
på att även den Buddhistiska läran representerar ljuset i en mörk värld som präglas av
okunskapens mörker och rökelsen symboliserar Buddhas överskridande eller transcendenta
sanningar och kvaliteter.
Ceremonin är enkel: Phra Maha Sompong läser Tillflykterna på
Pali, en mening i taget, och jag reciterade efter. Vi reciterade
Pancha Silas (de fem etiska övningarna/åläggelserna. Han
frågade mig om jag förstod innebörden av Pancha Silas och jag
svarade ja.
Han berättade ändå för mig hur viktigt det var att förstå att
moralen är grunden och att man kan hämta mycket helande
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kraft i levnadsreglerna (man kan läsa mer om det i en text av Thanissaro Bhikkhu på länken
www.dhamma.se).
När ceremonin var klar så fick jag välsignelser av Phra Maha Sompong. Jag fick också en
liten Buddha av honom. Det var Buddha-symbolen som visar på – ”Här och nu” eller ”att
jorden är mitt vittne” när Buddha blev upplyst och skrämde bort Mara (mördaren eller
döden). Symbolen år handflatan inåt (Bhumisparsa).
Man kan läsa om detta i Samyutta Nikaya nr 23 (Radha Samvutta) när Mara besegrades av
Buddha. Mara flydde, besegrad av Buddha. Denna del av berättelsen har en tydlig symbolisk
innebörd när Buddha vidrör marken och gör den till sitt vittne. Om man skall titta lite
närmare på det så var Gautama ingen Buddha ännu, det blev han senare när han hade
besegrat Mara.
Denna Buddha har jag i mitt glasögonfodral och glasögonfodralet bär jag alltid på vänstra
sidan i min skjorta eller jacka. Att alltid ha en Buddha-symbol nära sitt hjärta är alltid mycket
bra. Det ger ett långt liv och hälsa och det är också en symbol att Buddha och munkens
välsignelser alltid är med dig. Jag har 6 symboler i mitt glasögonfodral som jag har fått av
olika munkar som har gett mig välsignelser och som har gett mig mycket glädje och hälsa.
Avslutning
När jag nu hade äran att taga tillflykt i det Buddhistiska universitetet i templet Wat Suan Dok
så blev jag glad över att Phra Maha Sompong skulle leda det. Jag hade ju under dessa två
månader som jag studerade här, träffat honom och frågat honom om Buddhas lära.
När man har tagit tillflykt till Buddha, Dhamma och sangha i ett thailändskt tempel och
blivit Buddhist sa bör man ge en Dana (gåva) till munken for att visa sin tacksamhet mot
munken som har lett ceremonin .Det ar inget tvång ,men det hör till .I Thailand/Theravada så
gör man det .Det har med vet och etikett att göra.

Källor
Knut.A.Jackobsen – Buddhismen.
Min PDF-fil – Lite tankar om ett Buddhistisk
namn
Länkar som jag har använt:
www.dhamma.se
www.palikanon.de
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Nedtecknat i:
Buddhistiska Universitetet i Wat Suan Dok den 21 februari.2013 I Chiang Mai.

Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö 18:e Mars 2013.

(Den 18:e mars 2013 så uppgraderade och granskade jag vad jag hade skrivit i februari 2013 när jag var i
Thailand. Jag har bara ändrat lite i texten och satt dit ett par bilder. Det värsta är när man skall korrigera texten
så får man sätta dit alla Å, Ä och Ö. Dessa finns inte på datorerna i Thailand!)
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