
Nationalism och Buddhism.

Under alla de år som jag har varit och besökt Thailand som jag numera anser vara mitt andra 
hemland så kan man snabbt märka hur Buddhismen och nationalismen går in i varandra. Det är bara 
att se på den Thailändska flaggan. Som är röd – vit och blå.

Det röda står för den Thailändska nationen. – Den vita står för religionen och den blå för kungahuset
.Man behöver inte ha vistats länge i Thailand för att upptäcka vilken viktig roll Buddhismen spelar 
även i vardagslivet.

Väl underhållna tempel finns i varje by och hörn av landet.I gryningen ser man munkar i 
saffransgula kåpor och med svarta tiggarskålar .Att säga tigga är dock missvisande ,eftersom det är 
munkarna som förbättra givarnas kamma/karma genom att ta emot mat och andra gåvor och 
religionens betydelse visar sig också i årets festivaler, då man firar minnet av viktiga episoder i 
Buddhas liv.

Buddhismen genomsyrar mycket av livet i Thailand idag ,men det är osäkert när och hur 
buddhismen egentligen spred sig hit .Enligt legenden var det två av Ashokas missionärer ,Sona och 
Uttara som kom till nuvarande Thailand för 2000 år sedan .Det sägs att ha slagits sig ner där Nakhon 
Pathom nu ligger, sju mil väster om Thailand.

Det stora templet där anses vara det äldsta i Thailand. När det gamla kungarikena Sukhotai och 
Ayutthaya uppstod hade buddhismen redan blivit väl etablerad .Kungen Ramkamhaeng är den store 
landsfader  som utvecklade det thailändska alfabetet och det var han som introducerade Theravada 
buddhismen med hjälp av munkar från Sri Lanka.

Jag tror att cirka 95 procent av Thailands befolkning är Theravada Buddhister. Andra religioner i 
Thailand är bland annat Islam ,kristendomen och hinduismen. I södra delarna av Thailand finns den 
största delen av muslimer.

Kungahuset i Thailand.

Alla thailändare älskar sin kung (jag också) och det är fullständigt oförlåtligt att ens vagt kritisera 
honom eller hans familj .Det är inte bara tabu, det är olagligt. Kings Anthem är inte en 
nationalsång ,utan en hyllning till kungafamiljen.



Den absoluta monarkin avskaffades visserligen 1932 och kungarna har sedan dess varit 
konstitutionella  monarker utan egentlig makt. Men deras inflytande har varit enormt ,speciellt den 
nuvarande kungen Bhumibol Adulyadej (Raman IX),och det bottnar i det uråldriga begreppet 
Devarja eller gudakonung. En thailändsk kung måste alltid vara Buddhist och kungen är även 
Sanghan (munkordens) högste beskyddare.

Det är egentligen ett indiskt begrepp som erkänner kungen som en 
reinkarnation av guden Shiva .Även om Thailand är ett i huvudsak 
buddhistisk land genomsyras det också av brahmanska/hinduismens 
tradition som kom österifrån – från det medeltida Kambodjanska riket 
kring tempelstaden Angkor Wat.

Thailand har alltid varit öppet för utländskt inflytande men aldrig 
europeisk koloni och att samma kungar (Chackridynastin) suttit kvar på tronen i över 200 år ,det är 
dagens thailändare stolta över. Det är också kärnan i den thailändska nationella identiteten, det som 
gjort thailändare till thailändare.

Nationalsången (Kings Anthem) spelas varje dag klockan 8.00 på morgonen och klockan 18.00 på 
kvällen. Då stannar Thailand ,framförallt på landsbygden………….Jag har ofta upp levt i Chiang 
Mai hur allt har stannat upp när The Kings Anthem spelas ,då är det bara att stå upp och vara still 
.Samma regel gäller går på bio, konsert eller teater. Det är bara att resa på sig och stå still.

Buddhism och samhälle.

Regeringen i Thailand och regeringar i de Theravada buddhistiska länderna vill gärna se munkarna 
som sina repsentanter och medarbetare ute i byarna .Därför stöder de satsningar på deras utbildning. 
Kloster väsendets ledare stöder i sin tur sitt lands regering och uppmanar till en nationell samling för 
ekonomisk och social utveckling.

Det ligger inte bara ett snävt intresse bakom denna regimvänliga attityd. Klostren är beroende av 
stabila samhällsförhållanden för att kunna utföra sitt arbete i lokalsamhället.. Stödet till regeringen 
garantera fortsatta möjligheter för munkarna att verka inte bara socialt utan även religiöst.

Buddhismens uppslutning kring nationella utvecklingsmål får olika uttryck. Man försöker till 
exempel uppmuntra lekmän att ge kamma/karma gåvor till sjukstugor, brobyggen och annat som är 
viktigt för nationens välfärd. Budskapet är att sådana gåvor kan ge lika god kamma/karma som 
traditionella gåvor Men hittills verkar det inte ha slagit igenom.

Att tänka nationalistiskt är egentligen lite främmande för Buddhismen. Men ibland kan nationalism 
dessutom slå över och få mycket negativa konsekvenser.. Det är Sri Lanka ett exempel på. I Sri 
Lanka pågick sedan sommaren 1983 strider mellan den tamilska minoriteten och den Singhalesiska 
majoriteten. Tamilerna kommer ursprungligen från Indien och är hinduer .singhaleserna är 
buddhister..

Många Lankesiska buddhistmunkar betonar landets buddhistiska identitet mycket starkt .De vänder 
sig bort mot alla kompromisser med tamilerna och avvisar deras önskemål om självstyre. Mer om 
detta ämne kan ni läsa på min hemsida www.buddhisminfo.se  - Gå in på föredrag och föreläsningar 

http://www.buddhisminfo.se/


och klicka på PDF filerna – Hur man kan missbruka Buddhas lära. (Nr 10) -  Och Buddhismens syn 
på våld och krig. (Nr 4:a)

Traditionellt har Buddhismen alltid propagerat för Icke Våld (för det är en Icke-våldets filosofi) och 
för internationell förståelse ,fred och rättvisa. Men i Sri Lanka har den nationalistiska glöden fåt 
överhand och munkarna har bidragit till en upptrappning av konflikten. Det visar även att även 
Buddhismen kan användas för att legitimera våld och krig på samma sätt som andra religioner.När 
jag skriver det här. Så kunde jag läsa i Expressen : Stoppa rasistmunkarna som handlar om den 
muslimska minoritets gruppen Rohingya i Rahkine -  provinsen. i västra Burma.

Konflikter i Buddhismens namn.

Buddhismen brukar ofta framställas som den mest fredliga av världens religioner .Men det är inte 
riktigt sant ,så jag har fått korrigera min bild efter att ha studerat Sri Lanka ,Japan ,Thailand/Burma 
och Tibets våldsamma och brutala historien under olika perioder i landets historia.

Buddhismen och buddhistiska munkar och präster har underblåst och uppmuntrad till krig många 
gånger.. I kriget mellan Japan och Kina i början av 1900 talet så spelade japanska buddhister en 
framträdande roll som krigshetsare .På ett liknande sätt var det under andra världs kriget.

Politik och religion har gått hand i hand även den Buddhistiska historien. Det finns tre riktningar 
inom Buddhismen – Det ena är skogsbuddhismen – den andra är social engagerad buddhism – och 
det tredje är Politisk buddhism. .Den sista som är jag mycket skeptisk till .Jag tror att det är mycket 
svårt att förena politik med buddhismen som Dalai Lama från Tibet och Aung San Suu Kyi gör i 
Burma……..då gäller det verkligen att tillämpa de fem etiska övningarna. För att det inte skall gå 
snett.

För mer information om Socialt engagerad Buddhism så kan ni gå in på min hemsida 
www.buddhisminfo.se   - Gå in på föredrag och föreläsningar och gå in och klicka på PDF filen – 
socialt engagerad Buddhism (nr 36)
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