Västvärldens Buddhism och Traditionell Buddhism.
Det kan ibland finnas en tendens att i Västvärlden beskriva buddhismen på ett sätt som i
många avseenden skiljer sig från den traditionella buddhismen. Många västerlänningar
förknippar buddhismen med.
-

Icke våld
Meditation
Vetenskapligheten
Psykologi
Filosofi
Hälsobefrämjande

Den traditionella buddhismen betonar dock
-

Shaddaha (tillbedjan, tilltro till Buddhas lära)
Dana (att ge gåva ).Man sätter inga priser på buddhas lära som är valigt
i den västerländska världen eller några avgifter.
Man tror på övernaturliga väsen. (andehus är mycket vanliga)
Magi
Horoskop
Pilgrimsresor.

De reformerande buddhisterna utgör en liten intellektuell minoritet som skapar irritation
hos övriga buddhister. För traditionalisterna som utgör majoriteten, är buddhismen en
livsstil, en identitet,det viktigaste med att vara thailändare. Varje protest, varje attack på
deras religiösa känslor rör en känslig punkt.
Enligt deras tolkning är de lika goda Buddhister som reformisterna. Naturligtvis har de
rätt, eftersom de ortodoxa källor definierar buddhistisk tro som tron på Shaddha, Dana och
Kamma och Buddhas upplysning .Med dessa allmänna kriterier är över 90 procent av
thailändare Buddhister
När man lever i Thailand så kan man tydligen se och uppleva att man är i ett buddhistiskt
land. Man blir påmind om att världen är moralisk och lagbunden. Allt har sin orsak,och
allt har sin verkan .En ond handling följs av ett lidande ,medan en god handling ger ökad
välmåga.. Detta är lagen om att kamma. Allt liv föds, dör och återföds i ett evigt kretslopp.
Våra liv skiftar och genom går förändringar och vår kamma följer oss ständigt. Våra
handlingar idag kan återverka idag, imorgon eller när som helst i något av våra framtida
liv.

En viktig del i buddhisten vardag är att samla meriter (tham bun).Att göra gott helt enkelt.
Det gör man bland annat genom att lämna Dana till templen, ge mat till munkarna hålla
sina andehus rena och vackra, be till Buddha, meditera, lyssna på predikningar och fästa
guldblad på statyerna.
Det räcker inte att göra gott en gång och sedan tro att det är tillräckligt. Man måste hela
tiden göra gott ,ge Dana……ge vänlighet (Thailand kallas ju för leendets land) .man
samlar inte bara på sina godhetspoäng för detta liv ,utan även för näst kommande .De
thailändska buddhisterna har en praktisk och jordnära inställning till sin religion. Man
görsöker göra så gott man kan.
De flesta är inte intresserad av andligt eller intellektuellt djup utan snarare överlevnad .För
dem innebär religionen beskydd och säkerhet i en galen värld ,något att hålla fast vid och
en väg till välsignelse…….
Även om Thailändarna i allmänhet är ofta föga bevandrade i buddhismens mera
intellektuella dimensioner så ligger deras styrka i tillbedjan och att ge gåvor till
munkarna/templen. Att magin och andetron är starka och obbudhistiska element så är det
en del av den thailändska folktron.
Buddhismen i Thailand är på så sätt ytterst motsägelsefull Men det är till större problem
för västerländska religionsforskare och alla Dhamma turister (som thailändarna kallar
dem) än vad det gör för thailändarna själva.
När jag sitter här i templet Wat Phra Singh och skriver ner det här .Så kan jag bara
konstatera.
Hemma i Sverige och i västvärlden så har religionens övernaturliga och rituella aspekter
tonats ner. Istället har fokus hamnat på sambandet mellan buddhism ,modern vetenskap
,etik och moral .Förhoppningen från buddhistiska ledarens sida har varit att detta skall till
en renässans för den sanna buddhismen.
Frågan ställs ibland om buddhismen är en religion. Många vill se den som en livsfilosofi
utan tro på gudar och andra inslag som är typiska för religionen. För den som kommer i
kontakt med buddhism i Ostasien är det ingen tvekan om att det är en religion. Människor
ber till Buddha på samma sätt som kristna (eller hinduister) ber till Gud eller Gudar.
Gudar och himmelska väsen spelar en stor roll i buddhismens vardagsliv.
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