Varför måste man tillämpa de fem etiska övningarna ?
Den viktigaste aspekten på de fem etiska övningarna (eller träningsreglerna) är att de skänker etik,
moral utan en gudomlig befallning eller att man behöver blanda in en Gud. Man kan stärka sin
karaktär och bli en bättre människa genom att praktisera de fem etiska övningarna.
Att inte blanda in en Gud eller Gudar skiljer sig radikalt från den vanliga andliga/religiösa tudelade
synsättet att:
Vad som är etisk/moralisk fel är också religiöst fel, tillexempel att det är fel att döda for att ge en
offergåva är fel. Det finns inget offerlamm eller ännu värre att döda en mänsklig varelse i Guds
namn eller för dig.
Nar man börjar studera Buddhas lära sa förstår vi att de fem
etiska övningarna inte ar gudomliga direktiv utan träningsregler
som (Sikkhapadam) vi frivilligt åtar oss att följa dessa
träningsreglerna sa got vi kan (samadiyami).
Skulle vi misslyckas med att bryta en av reglerna genom att
dricka ett glas vin eller whiskey ,så ar det ingen Gud eller
Gudar som straffar dig .Det är bara att börja om på nytt, det
viktigaste är, att man inte förringar eller nedvärdera sig själv
nar man hamnar I dessa situationer.
Första regeln: Att inte döda levande varelser.
Löftet är en negativ ordalydelse är anmärkningsvärt ,men den första regeln inbjuder också till en
positive tolkning ,utvecklande av Metta-sutta (allomfattande osjälvisk kärlek),denna positiva syn
som uppmuntrar Universell välvilja (kärlek),medkänsla och medlidande till alla levande varelser.
Theravada Buddhismen lär om det ömsesidiga beroendet mellan allt levande ,där det inte finns
känslolös brist på respekt varken for djur eller människor ,att vi alla sitter I samma båt. Vi födds ,vi
blir sjuka och gamla och en dag skall vi alla dö.
Den första regel ger förståelse for den moderna medicinska etiknormer. För dessa förbjuder till
exempel hjälp till självmord men också uppmuntrar till självmord aven om de inte tolererar att
förlänga livet till vilket pris som helst.

Den andra regeln: att inte stjäla
Jag åtar mig regel att inte taga det som givits mig. Om någon inte ger oss något är det inte vårt att
bara ta den. Utan tillåtelse är det stöld att taga den. Men Theravada Buddhismen friar den som tar
något utan att veta att det tillhor någon annan. Den positive sidan av den andra regeln ar den goda
egenskapen givmildhet (Dana
. Att ge är en betydande merithandling. Men det gäller att ge (Dana) utan att ha förväntningar att få
något tillbaka. För har man denna tanke. Då har man inte get någonting alls.
Den tredje regeln: att inte missbruka sin sexualitet
För ungdomar och ogifta Buddhister fordras det att inse dess värde som ligger i sexuellt
avhållsamhet ,för makar bjuder regel till äktenskaplig trohet .Den sexuella hälsan skyddas därför för
alla.
Trots att de flesta Buddhister inte lever I celibat, känner vi igen klosterlivets celibat regler som ideal
för att nå upplysning. Munkar och nunnor avstår från all sexuell verksamhet eftersom det är ett
hinder på denna väg.
Det positiva resultatet av att hålla denna regel är självklart .För lekmannen tryggar den for alla
respekt for kroppen och äktenskapet och for munkarna och nunnorna de bästa villkoren för vägen att
lämna alla fastklamranden, att sex blir ett grundbehov (kamtanha),fastklamranden (kama upadan)
och dolda föroreningar (kamasava).Att övervinna denna sinnesnjutning ar nog den svåraste
uppgiften for de flesta människorna.
När det gäller det sexuella, så anser man inom Theravada Buddhismen. Om man är homo eller
lesbisk lagd ,så är det upp till var och en och att vi alla ändå har lika rättigheter och skyldigheter .Att
vi alla har lika värden oavsett vilken sexuell läggning vi har. Vissa religioner har där en helt annan
syn.
Den fjärde regeln: att inte ljuga.
När man börja öva sig på de 4:a ädla sanningarna så förstår man de negativa konsekvenserna av att
ljuga och i denna regel innefattar också skvaller och andra former av meningslöst och sårande tal.
Denna regel bjuder Buddhister till att alltid försöka hålla sig till sanningen så att klarhet i tankar och
ord alltid kommer till uttryck.
Den femte regeln:jag åtar mig att avstå från att intaga någon som helst alkohol (och andra
droger) som ger upphov till att mina sinnen blir avtrubbad.
Detta förbud (eller övning) har även utvidgats till alla gifter inklusive moderna droger. Den femte
övningen är grundläggande är kanske den viktigaste av dessa fem övningarna. Bryt mot den ( att du
bli berusad till exempel)då kommer dina sinnen att bli avtrubbad och att de andra 4:a
övningarna/levnadsreglerna kommer också att brytas eller spåra ur.

I positiv bemärkelser pekar övningen/levnadsregeln på. Att vilken kraft det kommer ut I ett klart,
disciplinerat sinne, vilken lycka man upplever när man lever ett nyktert liv.Enligt Theravada
Buddhismen så skall rätt meditation för eller senare leda till att man slutar med att taga droger. För
droger fördunklar ditt sinne och du kan inte se saker och ting på rätt satt(Vipassana)

Slutord
Inom Theravada Buddhismen så finns det ingen allsmäktig Gud, en skapande Gud som ar kalla till
mänsklig etik/moral. Det finns ingen helig bok som talar om for dig som det finns I olika skrifter
eller som det finns I budorden. JAG ÄR HERREN DIN GUD Så GÖR SÅ
ANNARS……………..Se De 10 budorden. De är de befallningar som Gud ger till Moses I Gamla
Testamentet enligt 2 Mos.20:3-17,2 Mos 34:1-28 och 5 Moseboken
Det finns liknande formuleringar i andra religioner men inom Theravada Buddhismen och annan
Buddhismen så vit jag vet så finns det inga sådana formuleringar som ATT DU SKALL
Nar vi börjar tillämpa de 4:a ädla sanningarna så börjar vi förstå varför vi vill hålla dessa
övningarna/levnadsreglerna och vi gör det helt FRIVILLIGT snarare än att få dem dikterade av en
Gud eller en annan yttre kraft.
Ibland händer det att en Lama eller Zen mästare eller en annan slags lärare har ett oerhört stort
inflytande på en elev och som talar om. Att gör du inte si eller så - så kommer du aldrig bli upplyst
eftersom jag har nyckeln till Nibbana (kanske genom ett hemligt mantra)
Buddhas lära och mål: är att göra det möjligt att utvecklas till att bli en bättre människa, där vi renar
vara sinnen och därmed få store visdom/medkänsla om oss själva och livet.
Denna visdom/medkänsla och att rena vara sinnen måste komma inifrån och det gör det. Nar vi
tillämpar den ädla åtta faldiga vägen. .Detta är vägen till den sanna förändringen som leder till
uppvaknande och därmed upplysningen.
Vi håller de fem etiska övningarna/levnadsreglerna för att vi vill och for att de skänker så mycket
glädje och sinnesfrid inte för att vi ar beordrade eller måste göra det.
Dietmar Dh Kröhnert.
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Dietmar Dh Kröhnet.
Den 9:e maj. 2013 så uppgraderade och granskade jag mina anteckningar från Thailand och skrev
det färdigt.

