
 

Två olika buddhism

Idag är det 5:e augusti och jag är på väg till Wat Sanghabaramee utanför Eslöv för att tillsammans 
med dem fira Asalhja Puja/Dhamma dagen som är en stor fest. När jag var i Thailand sommaren 
2008 och 2011 och firade det i Chiang Mai så märkte man att det var en mycket viktig dag.Jag kan 
kort berätta vad det är som jag nu skulle fira i Eslöv.

Vi fullmåne i juli firas Asangha(Asalha) puja till minne av Buddhas första 
predikan .Asangha/Asalha Puja är en nationell helgdag och dagen efter infaller Khao Pansa Det är 
starten på den buddhistiska reatret perioden då många pojkar gör sin novisperiod.

Legenden berättar att Buddha reste till himlen för att hålla en predikan för sin mor som hade dött sju 
dagar efter hans födelse. Han blev borta under tre månader och därför stannar munkarna hemma i 
sina tempel för att studera, meditera under lika lång period.

Under Kha Phansa passar många på att förse munkarna med mat, nya munkdräkter och andra 
förnödenheter .Dessa gåvor ger extra godhets poäng eftersom det hjälper munkarna att nå 
upplysning.

Den som har intresse kan läsa mer om Asalha/Asangha Puja på min hemsida  www.buddhisminfo.se
Gå in på sidan – Mina personliga erfarenheter med Thailand – Asalha Puja Dharmadagen (nr 3)

När jag sitter på tåget som går från Malmö till Eslöv så kan jag inte sluta att tänka på att det finns två 
Buddhism här i Sverige.

http://www.buddhisminfo.se/


 Men om jag tänker efter noga så finns det 4:a  Theravada – Mahayana – Vajrayana och den 
västerländska buddhism. Inte bara det .Det finns 40 olika uppfattningar/tolkningar av Buddhas lära 
så då kanske det inte är konstigt att det finns 40 olika föreningar/Sangha i Sverige.

Det finns ett mönster av två buddhism som skiljer sig åt, en är en uppdelning mellan konvertit 
buddhismen  och Thailändsk/Asiatisk buddhism. Man skulle även kunna kalla det för ny-buddhism 
eller reformbuddhism eller en västerländsk buddhism 

.När jag var med i AMM (Lama Govinda) så hörde jag utan tvekan till den västerländska Buddhism. 
Men sen jag upptäckte Thailand/Theravada så har det blivit den Asiatiska buddhismen.

Den västerländska buddhism och den Asiatiska buddhismen i Sverige och i andra länder brukar 
sällan träffas, dvs. att det finns ett utbyte mellan konvertiter och asiatiska buddhister .Det är kanske 
inte så konstigt eftersom det är två skilt skilda världar. Här är en beskrivning som jag tror att det är.

Den västerländska Buddhismen

Det kan ibland finns en tendens att i Västvärlden beskriva buddhismen på ett sätt som i många 
avseende skiljer sig från den traditionella buddhismen som finns i Syd/Öst Asien .Många 
västerlänningar förknippar buddhismen med

- Icke våld
- Meditation.
- Vetenskapligheten.
- Psykologi och filosofi.
- Hälsofrämjandet.

Den traditionella buddhismen betonar dock.

- Shaddha (tillbedjan ,tilltro, förtroende till Buddhas lära)
- Dana (att ge gåva).Man sätter inga priser på Buddhas lära som är vanligt i den västerländska
   världen eller några avgifter………
- Man tror på övernaturliga väsen (andehus är mycket vanliga)
- Magi och horoskop är vanligt.
- Pilgrimsresor.

Buddhismen har i väst fått ett skimmer kring sig av rationalitet/vetenskaplighet och intellektualism. 
Buddhistisk meditation används ibland av västerlänningar för att människan skall bli lyckligare och 
friskare ,när det hos Buddha gick ut på att montera ner jaget och överge egoismen.

I väst har stora delar av de magiska och religiösa inslagen i buddhismen skalats bort och kvar finns 
en meditations metod/teknik eller allmän humanistisk livshållning på medglädje, medkänsla och 
vänlighet.



Buddha skulle säkert ha tyckt om det ,men samtidigt saknat grundsynen på livet som säger att allt är 
lidande ,och först när lidandet genomsyrat hela ens livs erfarenhet som människa når insikt/visdom. 
Det är då människan kan ge upp sig själv och nå nibanna. Inte när hon stärker sitt jag/egoismen.

Tre punkter som kan skönjas i många buddhistiska rörelser.

Den västerländska buddhismen betonar tre saker, anledningen är för att de vill överleva i här i väst 
och därför krävs det förändringar.

Religionens övernaturliga och rituella aspekter har tonats ner. Istället har fokus hamnat på 
sambandet mellan buddhism och modern vetenskap, etik och moral. Förhoppningen från de 
buddhistiska ledares sida har varit att det skall ske till en renässans för den sanna buddhismen

Buddhismen har lanserats som en ideologi för det sociala ,politiska och ekonomiska livet i den 
moderna världen .I några fall har fokus legat på en internationell ordning med syfte att uppnå 
världsfred .Andra reformister har framställt buddhismen som en modern demokratisk rörelse, där de 
har förespråkat en blandning av buddhismen och socialismen/kommunismen (Dalai Lama har gjort 
det)

Lekmännens betydelse har stärkts. Man har aldrig träffat så många mästare/upplysta som nu som 
håller föredrag/föreläsningar som här i väst.

Två olika Buddhismen.

Om har detta som utgångspunkt så är det kanske inte så konstigt. Att det finns två buddhism i 
Sverige .De flesta  konvertiter har blivit buddhister som vuxna och de har sällan kontakt med 
munkar eller nunnor.

Tillhör de en buddhistisk gemenskap är det oftast en förening med bara lekfolk. De flesta lärare är 
yrkesarbetande och kombinerar vanliga jobb med buddhistisk undervisning .Jag har aldrig träfat på 
en lekmanna buddhist som blir försörjd av sina medlemmar i en förening .Det finns säkert en och 
annan här i Sverige som blir försörjd av medlemmarna i föreningen (och kanske får de bidrag från 
staten) så att man kan ägna sig åt att sprida läran.

För de flesta konvertiter är meditationen mycket viktigt och att studera och läsa böcker om Buddhas 
lära. Meditation och studier är i fokus. När det gäller Saddha (tillbedjan, tilltro) Dana (gåva 
,generositet) och Pancha Silas (fem etiska övningarna) så är det inte så viktigt. Man har vänt på 
steken ,i Syd – Buddhismen är det tvärtom .Det är buddhismens Nibanna/nirvananivån som har 
lockat.

För de flesta konvertiter är meditationen mycket viktigt och det är vanligt att de mediterar mellan 
tjugo minuter och två timmar varje dag. En eller flera gånger i veckan gå de till ett gemensamt till en 
lokal, där de mediterar tillsammans.Deras lokaler finns vanligen i de centrala delarna av storstäderna 
,dit de lätt kan ta sig på morgonen eller kvällen.



Om man inte har en lokal så brukar man gå hem till någon som har en ledig lägenhet där man kan 
använda hans eller hennes rum. Ett bra sätt att göra så. Så kan man slippa många diskussioner hur 
man skall finansiera lokalen .Jag gör så när jag har mina meditationer på torsdagarna och mina 
Studiecirklar för Sensus, allting sker i min lägenhet.

 Dana brukar inte fungera bland konvertit buddhisterna utan man får sätta pris på Buddhas lära och 
införa avgifter så att man kan ha kvar sin lokal .Något som är också typiskt med konvertit buddhister 
är att de kan känna sig kränkta/sårade om man inte tilltalar deras Buddhistiska namn.

 De anser att de är ordinerade Buddhister (inom Mahayana tycker man så). Men i Theravada så har 
man en annan uppfattning.Bara de som är munkar och nunnor och lever i en Sangha/Kloster är 
ordinerade .Många av ledarna som har konverterat. Går i munk kläder (eller en rob) och uppträder 
som om de var munkar fastän de bara är lekmän……….Ni kan läsa mer om. Lite tankar om att ha ett 
Buddhistiskt namn på min hemsida. www.buddhisminfo.se

Och någon gång per år åker de kanske på en längre och intensiv meditations reatret under fem till tio 
dagar. Syftet med meditationen är att uppnå ett bättre liv ,här och nu .Det kan också vara som jag 
tyckte .Att det var skönt att komma bort från arbetet och skaffa mig inspiration och byta idéer på 
reatreten ,så att man kunde komma tillbaka till arbetet med nya krafter.

Thailändska (Asiatiska) Buddhister

När jag nu är tillsammans med mina thailändska vänner i Wat Sanghabaramee så kan jag bara 
konstatera att Buddhismen är en del av den Asiatiska kulturen som därför kommer att skilja sig 
mycket mot den västerländska kulturen.

Idag är det mycket folk här.Thailändarna (Och andra Asiater) brukar komma till sitt tempel i 
samband med viktiga högtids dagar ,som nyårs firandet ,fullmånedagarna och födelse eller 
dödsdagar i familjen…….och andra dagar som Vesak (Buddha dagen) eller som idag. Thailändarna i 
templet Wat Sanghabaramee firar många dagar…….även kungen och drottningens dag.

Högtiderna som firas förläggs oftast till helger för att det skall vara lättare för hela familjer att 
komma till templet.

Deras praktik är innefattar ett stort stöd till templet, dvs. till munkar och nunnorna som bor där .De 
utför gärna merit skapande handlingar (tham pun) och istället för att meditera utför de hängivna 

handlingar ,som recitationer ,uppläsningar och prostationer, bugningar…………….som kallas för 
Saddha som är lika med tillbedjan ,tilltro till Buddha (och hans lära).Visst förekommer det också 
meditation ibland ,men fokusen ligger på meritskapande handlingarna.

http://www.buddhisminfo.se/


En viktig del i den Thailändska (och Asiatiska) 
buddhismens vardag är att samla meriter (tham 
pun).Att göra gott helt enkelt 

.Det gör man bland annat genom att lämna 
donationer till templen ,ger mat till munkarna ,håller 
sina ande hus rena och vackra ,meditera, lyssna på 
predikningar och fästa guldblad på Buddha statyer.

Det räcker inte att göra gott en gång och tro att det är 
tillräckligt .Man måste hela tiden göra gott ,man 

samlar inte bara godhetspoäng i detta liv ,utan även för det nästkommande .De thailändska (och 
Asiatiska) har en praktisk och jordnära inställning till sin religion.

Det är dessa tankar som jag har nu när jag firar Asanha Puja i templet  Wat Sanghabaramee utanför 
Eslöv .Jag behöver väl knappast nämna. Att jag är mycket tacksam över att Thailand och Theravada 
har blivit en del av mitt liv.

Ni kan läsa mera om den västerländska buddhismen på min hemsida  www.buddhisminfo.se
Gå in på föredrag och föreläsningar – Olika tolkningar av Buddhas lära (47) och  västvärldens 
buddhism och den traditionella  buddhismen. (50)

Källor som jag har använt

Sören.Wibeck – Religionernas Historia.
Börger Ring – Religion, att tro och veta.
Knu A Jackobsen – Buddhismen ,religion, historia, liv.
Erica Smith/Nicholas Wilks – Lär dig meditera.
Dietmar Dh Kröhnert – Västvärldens Buddhism och 
traditionell Buddhism.
Daniel Andersson/Åke Sandberg – Det mångreligiösa Sverige.
Din tro eller min – religionskunskap för Gymnasiet. – 2008.
Britt-Marie.Bergman – Resa i Thailand

Länkar som jag har använt.

www.dhamma.se
www.palikanon.de

Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö/Eslöv 5:e Augusti.2012 i templet  Wat Sanghabaramee.

http://www.palikanon.de/
http://www.dhamma.se/
http://www.buddhisminfo.se/



