
Vad är religionens innersta kärna ?
(att gå medelvägen)

Jag får ofta frågor av skolelever (och andra( där jag försöker skriva på frågorna så gott jag kan .Jag 
är ingen expert. Men jag delar gärna det lilla jag kan och alla mina personliga erfarenheter. Det finns 
inga svart och vita svar inom Theravada Buddhismen och annan buddhism utan allting är en 
blandning av svart och vitt.

 När jag svarar. Så har jag ingen fördömande eller auktoritär attityd. Men däremot så har jag rätt att 
vara kritisk och granskande som jag har lärt mig inom Theravada Buddhismen.(Buddhas tal till 
Kalama folket och utforskande/undersökande inställning (Vimamsa) som tillhör Iddhipada en av de 
37 förutsättningar att nå upplysningen)

De svar som jag ger är bara en syn hur en utövande Buddhist kan se på aktuella frågor som finns i 
vårt samhälle.

Vad är sann Religion ?

När jag brukar hålla föredrag och föreläsningar i olika skolor eller i andra sammanhang så brukar jag 
ibland få frågan. Vad är sann religion ? Vad är religionens innersta kärna ? För mig är sann religion 
och religionens innersta kärna är. Att man går medelvägen och att man tillåts att granska och 
undersöka sin egen religion och ställa frågan.Är detta sant vad han eller hon säger ? Är det sant vad 
som står i denna bok osv.

Den Buddhistiska vägen kallas ofta för medelvägen, men vad menas egentligen med detta. Buddha 
uttalade sig i Dhammacakkappavattana Sutta (SN 56.11 och säger.

Munkar dessa två extremer bör inte praktiseras för den som lämnat hemlivet.(vilka är de två ?)Det 
finns beroende av och sökande efter tillfredställelse i sinnesnjutningar, vilka är låga, råa, vägen för 



de ordinära, ovärdiga och ofruktbara, och det finns beroende av självplågeri ,vilket är smärtsamt, 
ovärdigt och ofruktbart.

Genom att undvika dessa två extremer, så hittade Tathagatan (den perfekte) medelvägen, vilket ger 
klarsyn,ger kunskap och leder till lugn, till insikt, till upplysning och Nibanna .Och vad är då 
medelvägen som Tathagan hittade ? Det är den ädla åttafaldiga vägen och inget annat ,nämligen: 
Rätt förståelse, rätt tanke ,rätt tal ,rätt handling .rätt försörjning, rätt ansträngning, rätt 
uppmärksamhet och rätt koncentration.

Jag har lärt mig under alla de år som jag har varit buddhist är, att det saknas en kyrklig organisation 
som värnar om dogmer och renlärighet och det tycker jag är bra För då har jag lärt mig ,att det finns 
ingen helig bok eller religion som har monopol på sanningen. Buddhismen har en suverän distans till 
sin egen lära (tycker jag). Denna distans är åtminstone i teorin en bra motvikt mot fundamentalism. 
(bokstavstrogen, blind tro, fanatism)

Kalama Sutta

Buddhas tal till Kalama folket ingår i Anguttaranikaya Sutta 3:65 som finns i Tipitaka – en 
textmassa som motsvarar ungefär 11 biblar – var från början en muntlig litteratur .Enligt den 
klassiska traditionen reciterades ,redigerades och memorerades den under ett antal koncilier (möten).

Under det fjärde konciliet på Ceylon under det första århundradet f.kr fixerade man tillslut texten 
även skriftligt på palmblad. Jag brukar alltid ha dessa rader (och hela texten) som min utgångspunkt 
i mitt liv.Där Buddha uppmanade direkt sina åhörare att tänka själv och inte tro på något eller 
någon ,inte ens på honom. Här är ett litet utdrag av texten sidan 11 – Buddhas tal till Kalama folket

Kalama Sutta

Tro ingenting bara därför att man
sagt ert det eller därför att det allmänt

tros vara så

Eller därför att det tillhört traditionen
eller därför att ni själva inbillat er

Tro inte vad er lärare säger er enbart av
vördnad för läraren

Men vadhelst ni efter grundlig undersökning 
och ingående studium

finner bidra till det goda. det önskvärda
det som gagnar alla varelser

Det skall ni tro på, hålla er till
och ta ledning av….



Detta tal och denna text tycker jag passar bra in när man vill gå medelvägen. Med andra ord man 
undviker extrema åsikter och rörelser, man går inte till ytterligheter och blir fanatisk ,utan man 
försöker gå balansens väg som leder till harmoni och sinnesro.

Den Gyllene regeln.

I Buddhismen betonas det rätta sinnelaget, att det jag gör ska ske med goda avsikter. Men vi känner 
igen tanken från flera religioner Återkommande i många religioner är också den regel som i vår 
kultur kallas den gyllene regeln. 

Man kan säga att den är en sammanfattning på allt mänskligt uppträdande 
och beteende.

Den Gyllene regeln eller Etiken om ömsesidighet finns i i skrifterna av 
nästan varje religion. Jag har nämnt ett par religioner. Denna regel betraktas 
ofta som den mest koncisa och allmänna princip om Etik.

Buddhism : Plåga inte andra med det som pinar dig själv (Udanavarga 5:18)

Judendomen : Det som är dig själv förhatligt/avskydd ,skall du inte göra mot din nästa (Tobit 4:15)

Kristendomen : Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni göra mot andra .
(Matteus t:12 Bibeln)

Islam : Ingen av er tror riktigt förrän han önskar för sin broder det han önskar för sig själv.
(Haditerna)

Konfucianismen : Vad du själv icke önskar, skall du icke tillfoga andra (Analekterna 15:23)

Hinduismen : Gör inte mot andra något som skulle vålla dig smärta, om det gjordes mot 
dig.(Mahabharata 5:17)

Eftersom detta är den grundläggande skyldigheter i alla religioner ,hur kommer det sig 
då att religionen är inblandad i så många av de bittraste konflikterna ? Och att religiösa 
människor alltför ofta framstår som levande motsägelser till kärleken?

 Jag har naturligtvis inte hela svaret. Men det kan vara så enkelt. Att man måste försöka 
ha förståelse för andras tro och att varje religion måste respektera det faktum att andra 
människor är annorlunda.

Den Gyllene Medelvägen är en gemensam angelägenhet för alla. På denna grund kan 
religiösa människor uppmuntra varandra att nå det bästa som deras olika traditioner 
kräver av dem och förenas kring vad som är ont och måste motstås (bekämpa 
,motarbeta).



Innerst inne i varje religion finns Sengye eller fisknätsprincipen som en Zen- buddhist 
hämtar från Chuang – tzu 31: Ett fisknät är gjort för att fånga fisk, vi bör behålla fisken 
och glömma nätet .En snara är till för att fånga en kanin ,vi bör behålla kaninen och 
glömma snaran. Ord är till för att förmedla en mening(åsikt, uppfattning, tro) vi bör 
behålla meningen och glömma orden.
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