
Vägen till Livet.
(Ett litet för ord om mig själv)

Jag heter Dietmar Dh Kröhnert och mitt Buddhistiska namn är Dhammamitra ,Karunavajra 
Kröhnert .När jag tog tillflykt (konverterade till Buddhismen 1997 då fick jag namnet 
Dhammamitra.

Efter 7 års utbildning/träning i Dhamma genom AMM, huvudsakligen genom Ven. Dharmavajra 
(Detlef Schlultze) i Malmö och Rev Bodhivajra (Rolf Kilz) i Tyskland . Hösten  2004 fick jag göra 
en Abhisheka (präst/lärare invigning) av Mandalacharyan (högste ledaren/mästaren) Ven.Asanga.

Genom Ven Asanga så fick jag ett nytt namn och titel som blev Rev.Karunavajra hösten 2004.
Hösten 2005 så träffade jag Theravada munken Ajahn Suthpep i Norra Thailand som heter Wat 
Thaton.Han lärde mig de 4:a Brahma Viharas (de 4:a upphöjda tillstånden) på ett nytt sätt som jag 
aldrig hade hört innan.

Han lärde/undervisade mig vad som menas att leva ett liv i Balans och att meditation betyder stilla 
betraktelse. Shamatha och vipassana och om inte ditt sinne är stilla (harmoni, sinnesro) så kan du 
inte se saker och ting som de är. Han öppnade mina ögon när det gäller Buddhas lära. Efter  16 
dagars träning/utbildning så gav han mig en gul rob………….

Våren 2005 så fick jag äran att bli studiecirkel ledare för Studieförbundet Sensus.

Min Predikan i Fosie Kyrkan.
(Lärotalet om Kärleken)

Jag vill tacka Ida Wärenborn och Fosie församling för att jag fick komma hit och tala om min 
religiösa tro. Jag är mycket tacksam.



För mig som Buddhist är det viktigaste att utveckla kärlek till hela världen .Att utveckla djup 
samhörighet och varma känslor för hela världen .Att göra sitt vidöppet till hela världen. Uppåt nedåt 
och i sidled. Göra det obehindrat fritt från hat, egoismen ,avundsjuka, likgiltighet och 
okunnighet………detta är min träning/övning som jag som Buddhist bör göra varje dag.

Buddha lärde ut att människan har fyra vackra kvaliteter inom 
sig som han eller hon kan utveckla när man tillämpar de 4:a 
ädla sanningarna .De 4:a (gudomliga boningarna) heter 
.Kärlek, barmhärtighet ,medglädje och balans (harmoni 
,sinnesro)……….dessa är kända som de 4:a gudomliga eller 
upphöjda tillstånden.

Genom meditation (inre bön) kan man få sitt bångstyriga 
sinne att bli lugnt och sansat och att acceptera den 
ofrånkomliga verkligheten som består av .Att alla 
sammansatta ting är obeständiga, att alla sammansatta ting 
består av lidande och att alla ting är obesjälad.

Buddha talade själv om meditationen som utveckling av 
sinnet. Ur denna livs attityd växer det fram 4:a dygder som 
bör känneteckna den Buddhistiska fromheten.

Kärlek till allt levande som man kan jämföra med Kristendomens Agape.
Medlidande med alla de processer vars väsen befinner sig i obeständighet och därmed underkastad 
lidandet.
Medglädje över andras lycka och framgång.
Balans – frihet från egots begränsningar som kan uppnås av den som har distans till den så kallade 
verkligheten och inte låter sig bindas av den.

Att öva/träna sig på och de 4:a ädla sanningarna brukar leda till dessa 4:a Guda tillstånden. När man 
har kommit dit hän så brukar man utveckla ett sinnestillstånd där man har övervunnit ,hat 
egoismen ,okunnighet ,svartsjuka och likgiltighet.

När vi har gjort det, så kan vi uppnå det fulländade Buddha tillståndet, komma till ett ställe hos sig 
själv som är bortom alla begrepp och föreställningar,detta tillstånd har många namn, ett av dem är 
Nibanna………eller enhet med Gud.



Viljan att ödsla kärlek på allt levande varelser utan att göra någon skillnad mellan dem. Att utveckla 
en attityd där inte vi mot dom finns ,där vi har övervunnit all form av dualism. Att visa 
barmhärtighet med dem som lider och har det svårt,glädje över andras lycka och en avvägd 
sinnesfrid/harmoni i förhållande till andra.

Det är vägen till livet (för att bli lycklig).Det är när vi har insett att tjäna Buddha/Gud är det 
viktigaste i vårt liv .För när vi tjänar Buddha/Gud och därmed ställer upp för våra medmänniskor 
och allt annat liv ,det är då som vårt liv får en mening .Då har vi insett att det är viktigare att ge än 
att taga emot.

I Buddhismen så räknar man de 4:a Gudomliga tillstånden som de fullkomliga dygderna .För när vi 
börjar tjäna Buddha/Gud då har vi ett sinnestillstånd som är en Bodhisattva som betyder att vår 
kallelse är .Att befria världen från allt lidande.

Den som praktisera de 4:a dygderna kommer enligt Buddhas lära att återfödas i ett Devas rike (det 
lysande ,gudomlig tillvaro en god återfödelse).De 4:a Gudomliga tillstånden kallas också de oändliga 
tillstånden ,ofantliga eller oändliga positiva sinnestämningar……………det är sådant man måste 
uppleva och erfara i sitt inre .

Har man gjort det en gång i sitt liv .Då har man hittat vägen till 
livet och till Buddha/Gud.

 Det är då man bara kan börja tjäna sina medmänniskor och allt 
annat liv. Eftersom man har upplevt den sanna kärleken från en 
Buddha/Gud.

Välsignelse.

Må kärlek ,barmhärtighet, medglädje och balans
fritt från –egots begränsningar ,utgå från denna bön

Så att vi kan tjäna allt levande
Gudar ,människor ,djur och växter och även de

som har gott bort och även till de
som lider just nu.

Må den Universella (Buddha/Guds) ljus – tändas inom oss.
Må vi bli inspirerade.

Må vi kunna förverkliga det.



Avslutande Recitation

Liksom elementen jord vatten ,eld och vind,
som tjänar oräkneliga väsen som bebor

i det gränslösa universum.

Må även vi vara, i stånd att på olika sätt
att tjäna livet i det oändliga universum
tills alla varelser har uppnått befrielse.

Genom att utöva alla fullkomligheter
såsom generositet, harmoni.

mellan inre övertygelse och yttre handlingar.

Genom etiska övningar – såsom osjälviskhet
,visdom ,tålamod ,uppriktighet, beslutsamhet.

fritt från egots begränsningar.

Genom deras högsta fulländning,
må vi uppnå

det högsta Buddha (Gud) tillståndet.

Buddhas Budskap : är utövande av kärlek ,barmhärtighet och medglädje kan vara mycket 
användbart för vårt dagliga liv och för mänskligheten i stort. Deras tillämpning är mycket 
viktig………

Sammanställd av.

Rev Dhammamitra (karunavajra) Kröhnert.

Malmö 23/4.2006.



Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö 23 Maj.2012.

Så uppgradera och granskade jag mitt radiotal som jag gjorde den7 maj 2006.Som sändes i Sveriges 
Radio P1 samma dag. Jag har lagt till några bilder, men jag har inte gjort några större förändringar i 
texten..


