
Vesak i Templet Wat Sanhabaramee i Eslöv – 2010.

Det är alltid härligt att komma till templet.När hemlängtan till mitt andra hemland blir för 
stort. Så käns det alltid bra att man kan komma till det thailändska templet 
Wat.sanghabaramee.

Idag var den speciell idag,idag var det Vesak dagen (30 maj) och då firar man Buddhas 
födelsedag,när han blev upplyst och när han gick in i Paninirvana.Det som jag också tycker är 
så fantastiskt det är att det kom över 1000 människor.När jag inte sysslade med Therevada 
utan med Mahayana (AMM) så var vi högst 15 till 20 st som kom……….

.Därför vill jag nog påstå att Therevada är folktes fest ,som grundas på att ge Dana (gåva) och 
Shaddha (Tilbedjan)…………….och inte bara är ett ställe där man meditera och visa upp sina 
intellektuella kunskaper.

I Sydbudhism är den viktigaste högtiden Vesak/Vesakha som firas på fullmånedagen i 
månaden (april/maj).Här firas tre viktiga händelser i Buddhas liv,nämligen hans födelse,hans 
uppvaknade (upplysning) och hans parinirvana.

Alla ägde rum i månaden Veskha.Man firar med andra ord hela Buddhas liv.I högtiden är det 
Buddhas uppvaknade som betonas,eftersom det är denna erfarenhet som markerar början på 
Buddhismen och inte hans födelse.



Buddhas gåva till världen är Damman (Buddhas lära) och inte hans liv eller död.Det är vanligt 
förekommande att man under denna högtid hänger upp lampor som symboliserar hur Buddhas 
uppvaknande förde ljus till världen.

Under denna glada tid skickar folk Vesakkort till varandra som skildrar episoder ur Buddhas 
liv.Under högtiden besöker lekmän tempel och kloster och lyssnar på förkunnelser,och många 
deltar i meditation som pågår hela natten.

När jag är här i templet i Wat Sanghabaramee så kan man se hur viktigt det är med 
gåvogivning (dana),alla ger med glädje och det känns helt naturligt att göra det

.Man kan också se hur människor har med sig egenhändig mat till templet,som man ger till 
munkarna och som man delar med sig till alla de som är här i templet efter det att munkarna 
har börjat äta först.Men innan munkarna äter eller att vi börja äta,så delar vi lekmän ut ris till 
alla munkarna och även till de kvinnorna som gör en helgreatret.Munkarna äter alltid innan 12 
på dagen.

När man är här så kan man uppleva och se hur 
allting återspeglar Buddhas/Dhammas godhet och 
vänlighet.Efter att vi hade gjort Vesakha pujan så 
gick vi ut,där vi gå runt templet tre gånger till 
minne av Buddha,dhamma (Buddhas lära) och 
Sangha (munk och nunneförsamlingen) och lämna 
offer av ljus,rökelser och blommor.

De här tre sakerna som vi har ett ljus,rökelser och en blomma tillhör,det som jag vill kalla för 
tillbedjansritualerna (Shaddha).I tillbedjansritualerna lär sig människor ödmjukhet och hon 
tillägnar sig de ideal som den person statyn avbildar.I Wat Sanghabaramee så är det statyn 
som symboliserar att man sträcker ut handen,som betyder att ge (Dana)……kan också betyda 
att ge visdom och kärlek.

De föremål som vi använder i Vesak ritaulen ges symbolisk innebörd.Blommor visar det 
vackra i Buddha och pekar även på förgänglighet och död.Searinljusen pekar på att den 
buddhistiska läran repsenterar ljuset i en värld som präglas av okunnighetens mörker,och 
rökelsen symboliserar Buddhas överskridande eller transcendenta sanningen.Ritualen åtföljs 
även av sånger.

De många Buddhorna.

Buddha föds,upplever uppvaknandet och dör i vårmånaden Vesak (Vesakha).Buddha nådde 
nibanna när solen gick upp.Detta är förbunden med årstidsymbolik och symbolik kring cykler 
av ljus och mörker.

Om våren är jorden ny och fruktbar.Nytt liv skapas.Våren symboliserar styrka och att världen 
blir synlig.Dag och natt repsenterar på samma sätt årstidern ett kretslopp av ljus och 
mörker.Om natten döljs det som visar sig under dagen,men när solen går upp framträder 
världen som den verkligen är.Då är dagen ny och fräsch och full av skaparkraft.



Följande historia har jag hört i Thailand och den är ungefär särå här.När Buddha föddes vände 
han sig mot öster.Öst är väderstrecket där solen går upp och symboliserar att något nytt börjar.
Redan den tidigaste buddhistiska traditionen hade en föreställning om om att det hade funnits 
sex tidigare Buddhor,eller 24 st……….det beror på vilken tradition man tillhör och tolkar det.

Även en Buddhas framträdande är därför ett  cykliskt.När en Buddha kommer förkunnas läran 
och människor uppnår nibanna bara genom att höra hans ord (och att praktisera läran anser 
jag).Gradvis mister läran sin kraft och till slut dör den ut hellt och hållet.

Därefter kommer en ny Buddha och en ny manifestation av Dhamma.Den första Buddhan var 
Dipankara som betyder att som tände/startade läran.Dipankara skulle visst ha varit den första 
av de 24 Buddhistiska lärarna,alltså innan Shakayamuni.Den kommande Buddhan som heter 
Maitreya som betyder den kärleksfulle och som någon gång i framtiden skall komma.Det 
finns olika tolkningar när han skall komma.En del säger om 30000 år……….

Man kan säga.Att allting återspeglar Buddhornas godhet och medkänsla.Det sägs nämligen att 
det har funnits många Buddhor i förflutna och många kommer i framtiden.Men som sagt 
var.Jag är ej säker. Det finns många teorier om det i de olika Buddhistiska skolorna.Jag vet att 
Theravada har en annan syn på Maitreya än vad man har inom Mahayana.

I Indien på Buddhas tid trodde man att nästan allt som finns till präglas av förfall.Man trodde 
ungefär så här.Allt liv skapas……..det finns ett tag,där det genomgår förändringar……….sen 
går det mot förintelse och död.Saker och ting är som starkast när de är nya,men förfallalet 
påbörjar så snart något har skapats.

Buddhas lära är ett sätt att undgå förfallet och 
den ständiga återfödelsen.När människor 
glömmer den Buddhistiska läran,då kommer en 
ny Buddha för att visa oss vägen till den ädla 
åttafaldiga vägen

Vesak i ett Västland.

När det gäller Vesak i Templet 
Watsanghabaramee så kan man utan tvekan 
säga att det är ett diaspora tempel.Diaspora 
menas med landsflykt,för att karaktisera 

religionen hos grupper som lever långt från  sitt hemland.

I diasporan får religionen förnyad mening,och diasporan är allmänt sett en av orsakerna till 
religionernas renässans som vi upplever i världen idag.Jag tänker på alla thailändare,som har 
givit Theravada buddhismen ett uppsving,framför allt i Sverige.

I diasporan får lite andra funktioner än i hemlandet.Den blir en upprätthållare av kulturell 
identitet.Tempel och religösa församlingslokaler blir mötesplatser som inte bara täcker 
religösa behov,utan även gör det möjligt att träffa med samma kulturella bakgrund.



I templet kan man leva ut de nostalgiska känslorna som förlusten av hemlandet 
väcker.Känslor förbundna med denna saknad blandas med religösa känslor och stärker såväl 
den religiösa identiteten (här är det den thailändska).

Saknaden leder också till att barnens deltagande i de religiösa ritualerna känns extra 
viktigt.Jag tänker då när barnen upptrådde och sjöng vackra sånger från Thailand här i Wat 
Sanghabaramee…………under Vesakdagen.

I Templet och i hemmet lär sig barnen religionen och detta ger dem en känsla av tillhörighet.I 
diasporan stärks i allmänhet människornas band till religionen och religionen får en ny 
mening som grund för den kulturella identiteten.

Diasporan kan stärka känslan av gemenskap,förtydliga den religösa traditionen och befästa 
föreställningen att den egna religionen har ett budskap till hela världen……..och det anser jag 
att vi har.Vårt budskap är enkelt.

Att inte göra  vad som är ont,
Att göra det som helt och hållet är bra.
Att rena sitt hjärta/sinne
Det är buddornas lära.

Dhammapada Vers 183

Det är kanske inte så konstigt att Wat Sanghabaramee har blivit min Sangha.Här känner jag 
mig hemma……..och allt började för många år sedan när jag upptäckte Thailand och därmed 
fick ett andra hemland.

30/5.2010 i Wat Sanghabaramee utanför Eslöv.

Källor som jag använt.

Buddhismen – Världsreligionerna.
Buddhismen – Knut A Jacobsen.
Das lexikon des Buddhismus.
Och all inspiration som jag har fått genom att uppleva Vesak här.

Dietmar Dh Kröhnert.
Sammanställt denna berättelser i Värnamo den 6/6.2010. – 24 dagar sen avled min mor den 30 
Juni Värnamo.

Den 12 Mj 2012 så uppgraderade och granskade jag detta material. ag har gjort en del små 
förändringar och lagt till ett par bilder Men annars är allt som det var innan.

Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö 12 Maj 2012.




