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Förord
Jag har haft gåvan att få träffa mycket bra meditationslärare under alla de år jag sysslat med 
Buddhistisk meditation. Jag tänker då på min förra lärare Ven. Dharmavajra som lärde mig 
hur man visualiserar olika meditationsbuddhor. Av honom lärde jag mig också om olika 
Mudras och Mantras. Han lärde mig också vad de olika meditationsbuddhorna stod för och 
vad de symboliserade. 

Av min andre lärare Rev. Bodhivajra fick jag lära mig hur viktigt det var med andningen och 
han gav mig en del boktips. Det var också han som menade att Thailand och Theravada-
Buddhismen skulle passa mig bäst.

Av Ven. Asanga, som numera är den högste ledaren inom AMM (Arya Maitreya Mandala), så 
lärde jag mig vad Mantras innebär och hur man umgås med dem. Han lärde också mig om de 
olika Chakras och hur viktigt det är att handskas och att ha kunskap om dem. Det var också 
han som gav mig titeln "Rev." och namnet "Karunavajra" i en hemlig invigning (Abhisheka) 
augusti 2004 efter 7 års träning och utbildning.

Av Advayavajra (som avled sommaren 2007) - den store ledaren och efterträdaren till Lama 
Govinda inom AMM - fick jag information om hur kroppen, ditt språkbruk och ditt 
sinnestillstånd hör ihop med mudras, mantras och djupmeditation (samadhi).
I 12 år så höll jag på med Tantran - den indiska grenen av Vajrayana. Det var många lärorika 
år som har präglat och förändrat mitt liv.

Hösten 2005 träffade jag Ajahn Suthep i norra Thailand i templet Wat Thaton inte så långt 
från Burma. Han lärde mig att meditation betyder ”stilla betraktelse” och han lärde ut de 4 
Brahma Viharas (de 4 upphöjda tillstånden) på ett nytt sätt som jag aldrig hade hört innan. 
Ordet "balans" var också något jag lärde mig av honom - han öppnade mina ögon när det 
gäller Buddhas lära.

Jag insåg också att utan AMM så hade jag aldrig fått den gula munkdräkt av honom och att 
han behandlade mig som sin jämlike, vi var ju bägge Rev. Jag fick också, under hans 
överseende, undervisa västerländska elever i templet, som en Dharmacharya (lärare i 
Dharma).

Hösten 2006 träffade jag Suddhinad Janthagal som verkade i templet Wat Srisuphan i Chiang 
Mai. Av honom fick jag skrifter och information om Vipassana. Han hade ibland 
västerlänningar som gick på kurs där i templet. Jag fick vara med och lärde mig åtskilligt på 
kurserna. Det roliga var att han hade bott och studerat i Lund någon gång i slutet av 70-talet.

Hösten 2007 och 2008 så lärde jag känna munken Ven. DhammaThero i templet Wat Pat 
On i Chiang Mai. Eftersom de andra två munkarna ofta var på resande fot för högre 
utbildning i Bangkok eller blev förflyttade till andra tempel där de skulle undervisa så hade 
jag turen att träffa Ven. DhammaThero.

Av honom lärde jag mig mycket om hur en munk lever och lär. Vi gick igenom de 227 
munkreglerna och även boken Visuddhi-Magga (vägen till renhet) som handlar om etik, 
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meditation och kunskap. Han tog med mig till det Buddhistiska Universitetet i Chiang Mai där 
vi tillsammans studerade olika texter om meditation eller något om Dhamman. Tack vare 
honom så har jag lärt mig mer om Theravada-Buddhismen och hur en munk lever i ett tempel.

Sen vill jag nämna en stor mästare som heter Ven. 
Somyong och som bor i templet Wat Doi Sa Get utanför 
Chiang Mai. Han är en äldre munk som hade mediterat och 
varit munk i över 50 år. Det var han som välsignade mig 
och befriade mig från alkoholen i templet Wat Loi Kroh i 
Chiang Mai inte så långt från där jag själv bor. Det var den 
17/7 - 2008 på självaste Dhamma-dagen (Asalha puja). Av 
honom och en kvinna som heter June fick jag ett Buddha-
märke som betyder ungefär "det goda hjärtat" eller "något 
som är bra för hjärtat".

Jag insåg nu att vilka mäktiga krafter meditationen kan ge 
om man lever som munken Ven. Somyong - ett liv i 
fattigdom, celibat och kärlek till Dhamma. Ett liv som 
resulterar i att man sprider kärlek till andra men innan man 
kan göra det så måste man hitta sin balans och det kan ta 
ett helt liv.

Jag vill också nämna mina vänner Anders, Ann-Marie, Wivecka, Susanna, August, Lena, 
Kerstin, Monique och alla de som har inspirerat mig. Jag har säkert glömt någon. Men det var 
inte min avsikt. En annan som har bidragit till skriften är Anders. Han har skänkt inspiration 
(kritik) så att skriften blivit bättre, då han själv har kunskaper om Thailand och Theravada. 

Men en som jag speciellt vill tacka är utan tvekan Tobias Heed. Han har reviderat, korrigerat 
och rättat till alla mina fel. Utan honom så skulle inte skriften bli så bra. Tack för all din 
kunskap.

Sen vill jag även tacka alla mina vänner i Chiang Mai. Jag tänker då på Mai och June. Utan 
deras hjälp så hade jag inte kunnat besöka så många tempel, resa i norra Thailand och träffa 
alla munkar som jag har intervjuat. När jag inte är i Thailand så har Wat Sanghabaramee 
utanför Eslöv blivit mitt andra Thailand (sangha) som har inspirerat mig 

Jag vill också tacka mina kristna vänner i Johannes-kyrkan. Där jag har fått många fina 
meditationsstunder som även de har inspirerat mig till denna skrift.

Jag vill uttrycka min tacksamhet gentemot Buddha som genom egen erfarenhet insåg 
meditationens oerhörda betydelse för mänskligheten. Alltsedan han mediterade och nådde 
insikt under bodhiträdet i Bodh Gaya i Indien talande han oförtröttligt om vikten av 
medvetenhet, meditation och ett fullkomligt insiktsfullt liv. Buddhas läror är alltjämt en 
fantastisk inspirationskälla.
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Jag hoppas att denna lilla skrift 
kommer att utgöra ett värdefullt 
bidrag till ett insiktsfullt liv för alla 
er som läser den, vare sig ni 
mediterar på egen hand, i små 
grupper eller bådadera. Må era liv 
vara rika på glädje och insikt.

Må alla varelser leva i fred.
Må alla varelser leva i harmoni.
Må alla varelser nå insikt.

Dietmar Dh. Kröhnert,
Malmö 14/6-2011

Ven. DhammaThero och jag.                           
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Introduktion

Meditation är en vanlig metod i Sverige för att försöka förhindra stress, ångest, nervositet, oro 
och alla skador som kan uppstå ur stress. Många svenskar har kommit i kontakt med den på 
friskvårdskurser eller genom att gå på olika retreater och ibland fått betala dyra pengar för 
detta. Så fungerar det dock inte på alla ställen i världen: Inom Theravada-Buddhistiska länder 
som t.ex. Thailand är kurserna ofta kostnadsfria och bygger istället på att deltagarna själva 
väljer om de vill ge en gåva (dana) till församlingen som anordnar kurserna. Syftet med dessa 
meditationskurser har varit, att lära sig hur man kan bli mer koncentrerad och avslappnad.

Inom Theravada-Buddhismen finns en lång erfarenhet av meditation men meditationen har ett 
helt annat syfte än endast stresshantering. Den är en väg till att vinna frälsning (befrielse, 
räddning), för att slippa återfödas - en väg till livets slutliga mål. Meditationen inom 
Theravada-Buddhismen är egentligen inget för lekfolk utan avsedd för munkar och nunnor. 
Men även i traditionellt Buddhistiska länder sprids den västerländska synen på meditationen 
som en väg att klara livet här och nu även för vanliga människor.

Lidandets/otillfredsställhetens filosofi

Enligt buddhismens grundare, Buddha, så består livet av lidande (dukkha). Det är den första 
av de 4:a ädla sanningarna som han blev medveten om när han satt och mediterade under ett 
fikonträd i Bodh Gaya och blev upplyst. Begreppet dukkha omfattar en hel rad olika 
företeelser som kroppslig och psykisk smärta, missräkningar i vardagslivet och leda, liksom 
icke uppfyllda önskningar och förväntningar. Detta indiska ord innefattar allt som vi inte 
tycker om från lätt irritation till stor sorg. Lidandet upplevs intensivt i födelse, ålderdom, 
sjukdom och död. I korthet kan man säga att alla sammansättningar kallade materia, känslor, 
vårt vardagliga medvetande, våra viljekrafter och medvetenhet är fulla av lidande. Det jag nu 
nämnde är de 5 khandhas som betyder högar, grupper (för mer information om de 5 khandhas 
se kapitlet: ”De fem khandhas”).

De 4:a ädla sanningarna presenteras som om de vore stadier i en medicinsk konsultation. Om 
dukkha var diagnosen, handlade den andra sanningen om att framställa orsaken till lidandet 
(samudaya). Buddha menade att ursprunget till lidandet stod att finna i vårt begär/egoism 
efter förgängliga ting som materiella föremål, andra människor, jagande efter jaget och så 
vidare.
Vi vet alla att människan kräver mycket sinnesnjutningar och nöjen, både de som är bra och 
även de som är nedbrytande som till exempel droger. Människans begär finner inga gränser. 
Hon blir aldrig nöjd eller tillfredsställd med sitt välstånd. Hon vill bara ha mer och mer. Mer 
sinnesnöjen och andra varierande bekvämligheter. Det är denna omättlighet som orsakar 
lidandet. Om vi går längre, finner vi att det är människans otillfredsställda sinne (psyke) som 
är en källa till oro, bekymmer, hat, bitterhet, svartsjuka, likgiltighet och så vidare. Ett sådant 
sinne är fyllt med smärta och kan bara uppleva lidande.

Den tredje ädla sanningen talar om ett sätt att göra slut på lidandet – genom nirodha, 
upphörandet av att sträva efter det obeständiga. Detta skisseras i den fjärde ädla sanningen 
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som är den ädla åttafaldiga vägen som i sin tur består av rätt uppfattning, rätt avsikt, rätt tal, 
rätt handling, rätt livsföring, rätt ansträngning, rätt uppmärksamhet och rätt meditation.

Kanske finner man det mest allmänna uttalandet i Buddhas undervisning om det bästa sättet 
att leva i hans tanke om medelvägen. Där han menade att när man praktiserar de fyra ädla 
sanningarna så går man en medelväg mellan sensuell njutning och överdriven självförsakelse.

Man kan utan tvekan säga att Buddha visste hur lika varandra vi är. Han menade att vi alla 
kan känna trygghet och lycka, men också sorg, ensamhet och rädsla. Människor idag har 
samma känslor som de hade på hans tid. 

Här i Sverige (och i de västerländska länderna) är det mycket vanligt att människor blir 
förtidspensionerad eller långtidssjukskrivna på grund av att de lider av otaliga mentala 
sjukdomar, vilket är ett resultat av ofullbordade ambitioner, misslyckande och undertryckta 
inre känslor. Är inte detta det tydligaste beviset på att livet är ett lidande?

Psykiatriker och psykologer försöker bota dessa mentala sjukdomar som i många fall är 
följder av allvarliga besvikelser. Varför kan inte de som har fullt upp av livets goda vara nöjda 
och lyckliga? Varför kan inte ungdomen idag glädjas åt livet?
Buddhismen ger svaret. Överallt finns det begär/egoism och det är begären som producerar 
allt lidande.

Den ädla åttafaldiga vägen

Innan man börjar med Buddhistisk meditation så bör man 
känna till lite om den ädla åttafaldiga vägen. Denna väg 
uppkom när den historiske Buddha hade gjort sitt livs stora 
upptäckt. Han hade funnit en metod, ett förhållningssätt som 
kunde ge människor inre lugn trots att livet förändras, trots att 
människan föds och dör och ingenting består för evigt. 
Livsvägen som Buddha upptäckte och visade kallas även för 
medelvägen. Det innebär ett ordnat liv utan överdrifter vare sig 
i lyx eller självplågeri.

Hjulet är den vanligaste och viktigaste symbolen inom Buddhismen och symboliserar den 
ädla åttafaldiga vägen. Hjulet har åtta ekrar och varje eker i hjulet står för en viktig 
levnadsregel. De åtta är:

1. Rätt uppfattning (förståelse, synsätt)
2. Rätt avsikt (beslut, tanke)
3. Rätt tal
4. Rätt handling
5. Rätt utkomst (livsföring)
6. Rätt ansträngning
7. Rätt uppmärksamhet
8. Rätt meditation (koncentration)
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Rätt uppfattning och rätt avsikt
De två första ekrarna står för rätt uppfattningen (syn, förståelse, insikt) och rätt avsikt. Med 
rätt uppfattningen menas att man bland annat skall lita på den buddhistiska läran och att man 
förstår hur verkligheten hänger ihop. Lagen om god kamma (även känt som karma) och ond 
kamma gäller också. Resultatet av människans goda och onda handlingar avgör hur hennes 
kommande liv blir. Som hon sår får hon skörda. Med rätt förståelse av Dhamman (Buddhas 
lära) så glömmer vi inte bort kamma-lagens verkan och hur den styr våra liv.

Med rätt avsikt (sinnelag, tanke, beslut) menas att människan ska styra sina känslor bort från 
begär och ondska för att istället utveckla medkänsla och kärlek. Det gör vi genom det andra 
steget. Vi skall känna kärlek och medkänsla med allt liv istället för hat och egoism. Vi kan 
inte bara tänka på oss själva utan vi måste börja utveckla solidaritet med allt liv och gärna 
även med de som har gått bort.

Rätt tal
Det tredje steget, handlar om rätt tal exempelvis om att inte ljuga, utan tänka på vad man 
säger. Lögner, hårda ord och skvaller kan leda till ovänskap mellan människor. Med andra ord 
skall man anstränga sig att undvika lögner och förtal. Helt enkelt att tala sanning och säga bra 
saker om andra.

Rätt handling
Det fjärde steget, handlar om rätt handling. Att inte stjäla, döda, såra någon, eller använda 
droger (sprit, snus, cigaretter). Man skall inte heller uppträda sexuellt olämpligt och i detta 
ingår att en lekperson skall vara sin partner trogen.

Man skall försöka öka det goda genom givmildhet och medkänsla och minska det onda 
genom att följa de 5 levnadsreglerna (se kapitlet De fem etiska övningarna). Dessa 
levnadsregler är till för buddhister som inte är munkar och nunnor. De som lever ett klosterliv 
har betydligt fler regler att följa, till exempel skall en Theravada-munk eller nunna leva i 
celibat, det vill säga helt avstå från sex.

Buddhistisk etik/moral är en viljeetik. Det innebär att en handling blir riktig och rätt om den 
utförs med en god vilja (avsikt, syfte) och den blir ond om viljan är att skada.

Rätt utkomst (livsföring)
Det femte steget, handlar om rätt utkomst (livsföring, försörjning). Det innebär att vår andliga 
utvecklingen kan hindras om vi arbetar med något opassande. Ett buddhistiskt talesätt  i 
Thailand lyder:
 

”På målarens händer fastnar den färg han målar med.” 

Vill man inte skada någon annan är yrken som att handla med vapen, handla med levande 
varelser, handla med gifter, handla med berusningsmedel eller att arbeta som slaktare 
olämpliga.

Rätt utkomst (livsföring) syftar på att vissa yrken anses ge dålig kamma och leder till lidande 
och fler återfödelser. Ur Buddhistisk synvinkel så anses det fel att avsiktligt döda djur vilket 
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gör att man bör avstå från yrken såsom slaktare. Huruvida något är omoraliskt så är det just 
avsikten som räknas. Att äta kött som inte avsiktligt slaktats just för en själv anses gå bra.

De tre sista ekrarna handlar om meditation. Meditationen liknas ibland vid en kamera som på 
grund av felaktig inställning ger en suddig bild. Slutmålet är nått när objektivet är rätt inställt 
och vi får en skarp bild. På liknande sätt, menade Buddha, är det också med oss människor. 
Från början ser vi inte klart, men genom att följa den ädla åttafaldiga vägen kan vi komma till 
insikt och få en skarp och riktig bild av världen. Dessa tre ekrar utgör slutet och fulländningen 
av Buddhas lära. 

Genom besök i olika kloster/tempel och genom intervjuer av munkar i Thailand framkom det 
att, inom den ursprungliga Buddhismen, så vände sig övningar inom rätt ansträngning, rätt 
uppmärksamhet och rätt meditation (koncentration) framförallt till munkar som mediterade i 
klostrens avskildhet.

Rätt ansträngning
Det sjätte steget: rätt ansträngning (energi) innebär att vi skall förbereda oss inför de 
övningarna som ingår i meditationen. Människan måste anstränga sig att kontrollera det som 
ger dålig kamma och utveckla det som ger god kamma.

Rätt uppmärksamhet
Innebär att du koncentrerar dig på nuet och inte låter det förflutna eller framtiden oroa ditt 
tänkande. Det som har hänt har hänt. Det som skall komma kommer eller låt det komma. Men 
just nu låter du ditt sinne bli helt uppmärksamt på det som är i det nuvarande ögonblicket. 
Inget fångar ditt jag (eller det vi kallar för jag), så att du börjar gräva i varför händer det eller 
hände det igår. Inte heller framtiden oroar dig. Du är helt i nuet, det är här och nu som gäller.

Rätt meditation
Man kan säga att meditation ungefär betyder ”stilla betraktelse”. Rätt meditation innebär att 
man har utvecklat balans i sitt inre, att man har övervunnit egots begränsningar bestående av 
hat, egoism/begär, svartsjuka, likgiltighet och okunnighet.
Meditationens mål är att förstå de 4 ädla sanningarna. Theravada-buddhister skiljer på 2 olika 
sorters meditation:

1. Djup-/stillhetsmeditation
2. Insiktsmeditation (vipassana) som är den form av Theravada-buddhistisk meditation 

som är mest spridd i Sverige och västerlandet.

I djupmeditation tränas förmågan att bortse från allt oviktigt och att samla sina tankar till en 
punkt. Genom djupmeditation får människan distans till sina egna tankar. Hon når sinnets 
stillhet så att inga tankar far runt i huvudet. När man har nått stillheten så kan man uppleva ett 
tillstånd av genomgripande lugn. En inre frid som helt skiljer sig från vårt vardagliga 
medvetande.
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Det skall dock påpekas att när man lär sig meditera så blir man inte frånvarande utan 
medveten om sin stillhet. När tankeflödet upphör kan man gå vidare till insiktsmeditation.

Inom vissa Theravada-Buddhistiska skolor får man också, inom djupmeditationen, lära sig att 
reflektera över Buddha, Dhamma och Sangha. Man får också lära sig om kroppens 
sammansättning. Även att visualisera döden och kroppens förruttnelse. Inom Theravada-
Buddhismen så finns det över 40 meditationsobjekt och vanligtvis tilldelas novisen eller 
lekpersonen ett meditationsobjekt som skall vara särskilt lämpligt för dennes personlighetstyp.

I insiktsmeditation strävar man efter att se och förstå verkligheten som den är. Buddhismen 
brukar beskriva denna förståelse ur tre synvinklar:

1. Ingenting består för evigt, allt förändras.
2. Det finns inget bestående jag, utan vi består endast av processer.
3. Livet är ett lidande.

När tankeflödet upphör som jag skrev innan så börjar insikten om vad livet är. Man börjar då 
att fokusera på problemen som orsakar lidande (otillfredsställelse). Meditationen medverkar 
till att medvetandet töms, för den som vågar släppa taget. Så småningom finns det plats för 
den sanna Buddha-natur eller mästaren i dig själv… eller vad man nu vill kalla det. 

Genom meditation kan man få sitt bångstyriga sinne att lugnt och sansat acceptera den 
ofrånkomliga verkligheten, nämligen att alla sammansatta ting är obeständiga, att alla 
sammansatta ting är lidande (otillfredsställande) och att alla ting/processer är obesjälade. 
Buddha talade själv om meditation som en terapi för sinnet och något som jämt och ständigt 
är under utveckling.

Med hjälp av meditationen kan människan utveckla de fyra ädla tillstånden och det är det som 
jag anser är rätt meditation.

De fyra ädla tillstånden
Buddha lärde ut att människor har fyra vackra kvaliteter inom sig. De är: 

• Metta – Välvilja, kärlek.
• Karuna - Medkänsla.
• Mudita – Medglädje, uppskattning.
• Upekkha - Balans (harmoni, sinnesro) vad som än händer.

Dessa är kända som de 4 Brahma-Viharas som ungefär betyder ”de upphöjda tillstånden” 
eller ”de ädla tillstånden”.

Ur den buddhistiska meditationen, enligt Theravada-traditionen, skall en livsattityd växa fram 
som kallas för de 4 dygderna som är ett kännetecken av den buddhistiska fromheten:

• Kärlek till allt levande och även de som har gått bort.
• Medlidande med alla de processer vars väsen i obeständighet upplever lidande.
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• Medglädje glädja sig över andras lycka eller gränslös medglädje att hjälpa andra från 
lidande.

• Balans som kan nås av den som har distans till den så kallade verkligheten och inte 
låter sig bindas av den. Balans innebär också gränslös kärlek mot vän och fiende.

Brahma-Viharas är enligt Buddha gudomliga tillstånd som vi alla kan uppleva och erfara 
genom meditation. Ju mer vi mediterar över dem desto lättare kan man praktisera dem i det 
vardagliga livet. Det gäller att väcka upp de inre kvaliteterna inom sig.

Att öva och meditera på dessa Brahma-Viharas kan göra så att man utvecklar ett 
sinnestillstånd där vi har övervunnit hat, egoism, svartsjuka, likgiltighet och okunnighet.
Det är det jag kallar för rätt meditation och som man kan få lära sig inom Theravada-
Buddhismen.

När vi upplever dessa sinnestillstånd. Då upplever vi en balans (sinnesro, harmoni) och kan 
därmed få en liten glimt av vad nibbana eller upplysningen är för något.
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Meditation – En introduktion

Varför skall man meditera?
Med Buddhistisk meditation kan du nå 
upplysning och befrielse. Det känns som du 
har vaknat. Meditationen kan totalt 
förändra din inställning till livet.

Upplevelsen kan vara mycket dramatisk, 
som om ett ljus plötsligt tänds inom dig. 
Vänta dig inte att allt genast blir uppenbart. 
Nya tankar, idéer och upplevelser kan 
komma när som helst och förändra ditt liv. 
Varje gång du gör en ny upptäckt, blir ditt 
liv ljusare och klarare. När du mediterar 
regelbundet rör du dig ständigt mot upplysningen och där lär du känna dig själv.

Ett inre lugn (balans)
Det finns många svar på varför man skall meditera. Meditationen ger dig ett inre lugn som du 
kan gå tillbaka till i påfrestande och stressiga situationer. Meditationen hjälper dig också om 
du upplever att du är deprimerad eller nedstämd. När man upplever djupa kriser i sitt liv är det 
bra att ha meditationen i sitt bagage och ha kunskap om buddhistisk filosofi/psykologi för det 
kan hjälpa en ur den svåra situation som man befinner sig i.
Ett inre lugn kan hjälpa dig att hantera känslor och tankar och att inte reagera okontrollerat på 
vad som händer dig i livet.

Självkännedom  och självförtroende
Meditation är en teknik för att lära känna sig själv. Desto mer man lär känna sina tankar, 
känslor och vanor, desto mer kommer vi underfund med vilka vi är - man lär känna sig själv. 
Med detta får man också en större säkerhet och tillit till sig själv.

Intuitionen
Meditationen renar ditt undermedvetna sinne, vilket ökar din känslighet och din förmåga att 
lyssna på din inre röst eller intuition.

Koncentrationsförmåga (uppmärksamhet)
Koncentration är en särskild form av disciplinerad och bibehållen uppmärksamhet som gör att 
man inte blir särskilt påverkad av yttre aktiviteter, även om livet runt omkring skulle vara i 
förvirring. Konsten för att själv undvika att hamna i förvirringen är att bara vara där och att se 
det som det är.

Meditation är som en enda lång koncentrationsövning. God koncentration är en tillgång vad 
man än ägnar sig åt. När man är koncentrerad arbetar man mer effektivt och målinriktat, och 
samtidigt kan man njuta mer av uppgiften eftersom man är mer närvarande.

12



Avslappning (vila)
Meditation gör att tanke- och känsloverksamheten lugnas ner vilket gör det lättare att slappna 
av i kroppen. När man mediterar strävar man efter att låta kroppen slappna av samtidigt som 
sinnet är klart och koncentrerat.

Hälsa (välbefinnande)
Meditation har en positiv inverkan på alla former av stressrelaterade sjukdomar. 
Vetenskapliga undersökningar har visat att meditation minskar muskelspänningar, sänker 
blodtrycket och ökar blodcirkulationen. Meditation kan också vara till hjälp vid exempelvis 
huvudvärk och sömnsvårigheter.

Meditation kan också hjälpa med att övervinna depressioner, ångest och andra negativa 
psykiska tillstånd. Även för att övervinna drogmissbruk och drogberoende. Theravada-
Buddhismen anser att alkohol, snus och tobak också är droger eftersom de avtrubbar och 
bedövar sinnet.

Vad meditation är och inte är

Syftet måste vara att lära sig att stanna upp. På skämt sägs det ibland: ”Gör ingenting alls, 
bara sitt”. Men meditation betyder inte bara att man sitter stilla. Det handlar om  att stilla sina 
sinnen, att hejda sig i nuet. Det är allt, men ack så svårt. Så därför måste man lära sig en 
teknik för att göra detta. 

Ibland har jag fått frågan om meditation är samma sak som hypnos. Då har jag sagt nej. Dessa 
två saker kan knappast vara mer olika. Hypnos är ett dåsigt, nästan drogat tillstånd, medan 
meditation är ett tillstånd av förhöjd medvetenhet. Båda tillstånden kan beskrivas som 
behagliga, men det är också den enda likheten.

Meditation är inte:
• Att somna.
• Att falla i trans.
• Att avskärma sig från verkligheten och bli världsfrånvänd.
• Att vara eller bli egoistisk.
• Att förlora sig i tankar och känslor.
• Att glömma var man befinner sig.

Meditation är:
• Att hålla sig alert och uppmärksam.
• Att hålla sig fokuserad och koncentrerad.
• Att bli mer medveten om världen.
• Att leva här och nu eller att se livet som det är.
• Att blir mer mänsklig - försöka leva i balans och sprida kärlek, barmhärtighet och 

medglädje till allt liv och även de som har gått bort.
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Vad är övning enligt Theravada-Buddhismen?

Allteftersom vi utvecklar våra meditationsövningar kan det hända att vi av oss själva börjar 
granska varje område av våra liv. Vad är det vi måste öva oss på och vad menas med att öva? 

Med övning menas att vi måste träna, studera och tillämpa för att bli mer skickliga och 
utbildade i vår meditation.

Övning betyder, som jag har lärt mig i Thailand, att praktisera/tillämpa etik – meditation  – 
kunskap. Vi bör ha lite förståelse av Buddhas lära som vi kallar för intellektuell kunskap. Sen 
har vi en annan kunskap och det är Visdom som kommer från våra erfarenheter av när vi 
mediterar regelbundet.

Ju mer vi praktiserar och tillämpar vår meditation, med andra ord omsätter vår meditation i 
praktiken, desto lyckligare kan vi bli. Ju mer vi upprepar meditationen, tar om och om igen så 
kommer träningen att ge mer och mer resultat. Övning innebär att träna, studera, repetera och 
att vidga varje område av livet så att glädje och lycka kan bli en del av det.

Man bör öva (träna, studera, repetera) varje dag:

• Att ha förståelse om de Fem Etiska Övningarna – utan dem ingen bra meditation.
• Att vara medveten om livets tre kännetecken (se kapitlet om Buddhistisk filosofi och 

praktik)..
• Att vara uppmärksam/ha medveten närvaro gällande vad man tänker, säger och gör.
• Att leva här och nu – ha uppmärksamhet/medveten närvaro.
• Att vara uppmärksam på vår kropp, känslor, tankar och göra en analys på Satipatthana 

suttas grund (en buddhistisk text). 
• Att känna till de fem mentala hindren, och dina fem andliga vänner (se kapitlet om 

Buddhistisk filosofi och praktik).
• Att försöka praktisera den Ädla Åttafaldiga vägen.

 Att vigda sitt hjärta – att väcka sitt sinne

• Övningens syfte är att befria kroppen, känslorna och tankarna från destruktiva 
handlingar och dåliga vanor/hjulspår.

• Övningens syfte är att befria oss från hat, egoism/begär och okunnighet/förvirring.
• Övningens syfte är att odla inre medvetenhet, upptäcka meditationens djup och 

omsätta psykologiska och andliga insikter/visdom om tingens sanna natur – att se 
saker som de är.

• Övningens syfte är att man skall arbeta för en förändring av en själv, ensam eller 
tillsammans med andra. Så att man överger hat, egoism/begär och 
okunnighet/förvirring.
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• Övningen består av att arbeta med olika utmaningar så att alla erfarenheter och 
situationer tillhör övningen. Ibland kan det vara jobbigt att ta itu med alla problem 
men ansträngning är ett väsentligt inslag i övningen.

• Övningen är utgångspunkten för visdom/insikt och uppvaknande. Inom övningen visar 
sig insiktsfull kunskap och målmedvetet handlande för andras väl. När vi har övat rätt 
meditation så utvecklar vi balans/sinnesro, vänlighet/välvilja, medkänsla och 
medglädje/uppskattning.

Teori utan praktik är oansvarigt. Praktik utan förnuft är blind. Övningens väg består av 
medvetenhet, erfarenhet och tillämpning.
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Meditation – De första stegen

Man bör göra meditationen till en del av ens liv och försöka meditera varje dag. En del säger 
att det är bäst på morgonen andra säger på kvällen. Själv så föredrar jag på morgonen för att 
få en bra start på dagen.

Plats, miljö och hjälpmedel
Man bör skapa en lämplig miljö när man skall börja 
meditera regelbundet. Idealet är att ha en plats där det är 
fridfullt, inte alltför belamrat med föremål, rent och ljust 
dit man kan dra sig tillbaka. Några komplicerade 
arrangemang behövs inte – enkelt är alltid bäst.

Jag anser att man bör skaffa sig ett altare (shrein) ett lite 
bord där man har sina saker. Framför bordet bör man ha 
en matta och gärna en kudde eller meditations-stol som 
man skall sitta på. 

På bordet från höger till vänster bör det stå fem 
offergåvor som är:

1. Kakor/frukt – Står för din kropp.
2. En blomma – Står för dina känslor.
3. Ett ljus – Står för ditt daglig medvetande.
4. Rökelse -  Står för din kamma/ditt undermedvetna.
5. En snäcka – Står för medvetandet just nu.

Senare kan man utvidga betydelsen av de olika sakerna ännu mer, med till exempel de olika 
elementen: jord, vatten, eld, luft och eter. Eller med de fem olika meditations-Buddhorna. 

Eftersom det är en buddhistisk meditation så anser jag att man bör ha en Buddha-figur på 
altaret och att den ska vara lite högre upp framför offergåvorna. Det skall helst vara balansens 
Buddha (sittandes i meditationsställning). Framför Buddhan bör man ha ett mindre ljus som är 
symbol för den oändliga rymden, kosmos, upplysningen, kärlek och visdom.

Man bör också skaffa sig en gonggong. Anledningen till att vi har en gonggong är för att tala 
om för sinnet att nu är det dags att börja meditera, nu måste vi koncentrera oss. En gonggong 
använder man till att slå på tre eller fem gånger före meditationen börjar och även efteråt. 
Orsaken till att man slår just tre eller fem gånger är att tre står för Buddha, Dhamma och 
Sangha medan fem står för de fem offergåvorna (men även mycket mera som vi kommer att 
märka när vi läser denna skrift och lär mer om Buddhismen).

Man bör försöka att skaffa sig några lätta kläder som man bara använder för meditationen.
Man bör ej sitta i sina civila kläder. Meditationen skall vara något speciellt för dig. Jag brukar 
alltid bada/duscha min kropp ren, för att sedan ta itu med mitt sinne så att det också blir rent 
och klart.
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Kroppsställningen

Det är ett sorgligt faktum att vår kroppsställning är som bäst under livets första år och att den 
sedan försämras mer och mer. Iaktta ett spädbarn som just har börjat sitta utan stöd. Lägg 
märke hur rak ryggen är. Inga utbuktningar. Inte ens en antydan till kutryggighet. Titta nu på 
lite äldre barn, särskilt rörliga barn i sju och åtta års åldern, som springer och går. Lägg märke 
till hur högt de håller huvudet, hur mjuk ryggraden är och hur lätta och graciösa deras rörelser 
är.

Titta därefter på tonåringar och se hur vuxenlivets förfall börjar smyga sig in. De framböjda 
axlarna, den hopsjunkna ryggen, det framskjutna huvudet, det slängiga sättet att gå.

Betrakta nu någon som är nedstämd och ser hur hopsjunken och modfälld kroppen ser ut. 
Jämför den här personen med någon som är på gott humör och hur spänstig, upprätt och 
livfull kroppen är. Denna nära koppling mellan kropp och sinne är särskilt märkbar i 
kroppshållningen.

Om du känner dig nedstämd eller deprimerad, lägg då märke till hur dina känslor förändras 
om du sträcker på dig och vänder blicken framåt istället för nedåt. Lägg slutligen märke till 
hur mycket lättare du håller dig vaken om du sitter på en stol med rak rygg än om du 
halvsover i en soffa.

När du väl är medveten om dessa fakta är det inte svårt att förstå varför kroppsställningen är 
så viktig i meditation. Vare sig du anser att energin (nadis) på något mystiskt sätt stiger upp 
genom kroppen när du är upprätt eller du föredrar att betona kroppens och sinnets inverkan på 
varandra, råder det ingen tvivel om att meditation är mycket lättare att genomföra om man har 
rätt kroppsställning.

Ställningar (sittande)

Det spelar ingen roll om vi sitter med korslagda ben, använder en meditationsbänk eller sitter 
på en stol utan ryggstöd såvida inte ryggstödet är nödvändigt för oss (p.g.a. ryggproblem eller 
liknande). Benens ställning har ingen betydelse enligt Theravada-buddhisten Christopher 
Titmuss. Han menar att vi inte behöver bry oss om de oräkneliga bilderna av mediterande 
yogier med korslagda ben. 

Det viktiga är att ha rak rygg, sitta stabilt, hyfsat bekvämt och avslappnat så att man kan sitta 
stilla en lång stund. Det skall inte bara vara en massa smärta i och med ovana sittställningar.

När man använder den sittande ställningen kan det vara skönt att ha en speciell plats i hemmet 
för meditation och då helst framför ett altare (schrein). Det behövs bara en kudde, en pall eller 
en stol framför altaret att sitta på. Man kan sitta vänd in mot rummet eller mot väggen.

Varje ögonblick du är uppmärksam på den stunden du befinner dig i är ett ögonblick av 
meditation. Du behöver inte försöka tvinga meditationen till någon sorts idealiserat tillstånd. 
Djupet kommer att infinna sig själv (om man lever ett moraliskt liv). Ditt bidrag består av din 
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vilja att sitta i upprätt ställning med öppna eller slutna ögon och vara mottaglig för Buddhas 
lära.

Om det är lättare för dig att vara medvetet närvarande och avslappnad med öppna ögon ska du 
ägna dig åt den sortens meditation istället för att ha ögonen slutna.

Praktiska stöd för sittande meditation

Zafu - En Zafu är en fast rund kudde fylld med kapock (ett bomullsliknande material som 
växer på träd), cirka 25-30 cm tjock och cirka 30-35 cm bred. Om dina ben somnar kan du 
försöka med att ändra ställning, använda en extra kudde eller placera en hopvikt filt på golvet 
som stöd för vrister och ben.

Meditationsbänk – Bänken har ofta en stoppad sits för att bli mjukare. Du intar en 
knästående ställning med benen inne under den lutande bänken. Den håller ryggen rak 
samtidigt som ingen större tyngd vilar på benen.

Stol - Använd en stol med rak rygg, eventuellt med stoppad sits, men inte en fåtölj. Luta dig 
mot ryggstödet enbart om du har problem med ryggen.
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Meditation - Tekniker och metoder

Att observera in- och utandningen (anapanasati)

Inom Theravada-Buddhismen så får man lära sig Anapanasati (att vara uppmärksam på när 
man andas in och ut). Att lära sig att vara uppmärksam på sin andning är början på att nå de 
olika meditationsstadierna som kallas Jhana (försjunka = hänge sig åt, att gå upp i). Buddha 
lärde ut andningsmeditation (Anapanasati – Sutta, Majjhima Nikaya 118). Han sa en gång att 
andningsmeditation var den förnämligaste formen av meditation eftersom den gav utövaren en 
så mångskiftande behållning.

Andningen
Det finns ett antal anledningar till att ha just andningen som sitt meditationsobjekt:

• Andningen finns alltid med dig. Det är den följeslagare som alltid finns med på din 
väg genom livet.

• Andningen är rytmisk och balanserad – en ständig växling mellan in- och utandning. 
Denna rytm och balans hjälper till att samla och stabilisera sinnet.

• Andetagen är en symbol för livskraften. Samtidigt är den osynlig. Liksom cirkeln står 
den därför för den tomhet ur vilken fullheten uppstår och till vilken fullheten 
återvänder, det mysterium som är grund för själva livet.

• Andningen äger den lätthet och subtilitet som är så viktig i meditation. När du 
slappnar av i meditation börjar andning och tankeverksamheten att slå av på takten och 
bli lugnare, mjukare och mindre märkbar, tills de slutligen inte är mer än en knappt 
hörbar viskning.

I denna meditation tränar man sin uppmärksamhet och medvetenhet. Man gör sitt sinne 
starkare och mer fokuserat. Man kan, med detta som bas, lära sig förstå sig själv och världen 
omkring en. Man blir lyckligare, lugnare och känner sig friare.

Kroppsställning
Det första man gör är att hitta en kroppsställning som är bekväm, stabil och där man håller 
ryggen rak. En rak rygg gör en mer uppmärksam och en stabil ställning innebär att man kan 
vara stilla och inte behöva röra sig. Man behöver dock inte sitta i någon avancerad position 
utan man kan sitta på en stol utan att luta sig mot stolsryggen. 

Att observera andetagen – Metod 1

1. Inta en sittande ställning, var uppmärksam på andningen, upplev den.
2. Känn hur din kropp vidgas när du andas in och sjunker ihop när du andas ut.
3. Upplev hur luften passerar genom näsborrarna, både inåt och utåt.
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4. Känn hur luften på väg in passerar upp genom näsan, fortsätter via luftstrupen och ner 
i lungorna. Under inandningen ska du känna hur kroppen sjunker ihop.

5. Var medveten om stunden av stillhet före nästa inandning.
6. Träna och utveckla dig att vara klar och närvarande såväl när du andas in som när du 

andas ut.

När du mediterar så ökar självkännedomen. Bry dig inte om att sitta till doms över dig själv. 
Klandra och nedvärdera inte dig själv utan nöj dig med att bara observera och försök att lära 
dig att se det som det är. Med andra ord att betrakta, det är det vad meditation är. Jag skrev 
innan att meditation betyder ”stilla betraktelse”. När tankar och känslor är stilla, då kan man 
se saker och ting som de är.

Att observera andetagen – Metod 2

Meditationen

1. Ta först tre djupa andetag, där du andas in så 
mycket luft du kan och andas sedan ut all luft 
igen. Detta ger en bra och tydlig start.

2. Följ sedan andningen vid tre punkter i kroppen. 
När den kommer in vid nästippen så
 tänk "ett", sedan mitt i bröstet tänk "två" och 
slutligen när den når naveln tänk "tre". Se de tre 
bilderna nedan:

3. Vid utandningen upprepa på samma sätt fast omvänt. Vid 
naveln tänk "ett" vid bröstet tänk "två" och vid nästippen tänk 
"tre".

4. Fortsätt följa in- och utandningen på detta sätt tills tankarna 
stillats, vilket brukar ta cirka 20 minuter. 

5. Följ nu andningen endast vid nästippen. Var medveten om 
hur andningen kommer in och ut vid denna punkt. Du 
behöver heller inte längre tänka "ett", "två" eller "tre".

6. Fortsätt koncentrera dig på denna enda punkt i allt från 10 till 
60 minuter.
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Hur vet man om man gör rätt?
• Om andetagen blir kortare, lugnare, mjukare.
• Om tankarna stillas och det blir enklare att behålla fokus på andningen.
• Om det uppstår en stillhet, kanske till och med glädje och en känsla av att vara nöjd 

över att bara vara med andningen.

Viktigt att tänka på
• Om man vill ha bra effekt av denna träning så var väldigt noggrann och försök vara 

totalt fokuserad på andningen. Desto mer fokus, desto bättre resultat.
• Kom ihåg att det vanligtvis tar cirka 20 minuter innan tankarna börjar stillas och man 

känner ett lugn och välbefinnande.
• Att tappa fokus eller att förlora sig i tankar är helt normalt. Det måste vara på detta sätt 

i början så bli inte arg eller besviken över detta. Bara ansträng dig för att gå tillbaka 
till andningen varje gång det händer.

• Under övningen så försök inte kontrollera andningen utan endast observera den, var 
medveten om den. Låt den vara och försök inte andas på något speciellt sätt.

• Det viktiga är att hela tiden behålla medvetenheten, att veta vad som pågår. Det är en 
starkare och starkare medvetenhet som man vill träna upp.

Om det är svårt att stilla tankarna
• Prova att återigen ta tre djupa andetag, detta brukar lugna ner ens tankar.
• Prova att hålla andan helt en stund. Detta ger total fokus till denna aktivitet och kan på 

så sätt stilla tankarna.

Resultat av djup-/stillhetsandning

• Ger lugn och avslappning.
• Motverkar stress och spänningar.
• Ger energi och ökad koncentrationsförmåga.
• Hjälper dig att kontrollera tankar och känslor.
• Gör dig mer klartänkt och hjälper dig att fatta konstruktiva beslut.
• Ger dig uthållighet och tålamod.
• Minskar osäkerhet och rädsla.
• Öppnar energiflödet och löser upp blockeringar i kroppens energifält.
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Gående meditation

Gående meditation är en viktig, men ofta 
försummad, del av buddhistisk 
meditation. Genom gående meditation 
kan energi väckas och koncentrationen 
stabiliseras. Samt Buddhas lära kommer 
sakta men säkert in genom en hel del 
reflektioner efter gående meditation.

Många har nått djup insikt och visdom 
medan de praktiserat gående meditation. 
Detta på grund av den mentala vakenhet 
och skärpa som väcks när man 
praktiserar gående meditation.

Fördelar
Buddhan beskriver fem fördelar som kommer med gående meditation:

1. Man blir vältränad och kan hantera längre resor (till fots).
2. Man blir vältränad för att kunna hantera ansträngning.
3. Man blir inte sjuk så ofta.
4. Det man har ätit, druckit, tuggat, smakat, går igenom ens matsmältning ordentligt.
5. Koncentrationen som kommer ur gående meditation varar en lång tid.

Moderna vetenskapliga studier har också visat att gå, förutom sina fysiska fördelar, också är 
bra för sinnet. Det förbättrar minnet, inlärningsförmågan och ökar ens kompetens. 
Koncentrationsförmågan blir bättre och man minskar stress och andra störande tankar som 
kan dyka upp.

Tillvägagångssätt
Enligt vad jag lärt mig så är alla ställningar lika mycket värda inom meditationen. Gående 
meditationen är ett sorts kontemplativt uttryckssätt. Det innebär att vi går ovanligt långsamt. 
Vi kan gå sakta fram och tillbaka i vårt rum.

Först kontrollerar vi hållningen från hjässan till 
tårna. Ena handen placeras på magen och den andra 
ovanpå  den första (eller som det ofta sker i Wat 
Umong att man har bägge händerna vid sidan). Så 
går vi respektfullt inför livets närvaro genom att 
lyfta ena foten mycket sakta (andas in) och föra den 
genom luften så att hälen nätt och jämt kommer 
framför tårna på den andra foten (andas ut).

Huvudet och kroppen håller vi alldeles orörliga. 
Blicken är riktad mot golvet två meter rakt framför 
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oss. Vi behöver bara en kort sträcka att gå fram och tillbaka. Det är viktigt att hålla ryggen så 
rak som möjligt så att man kan andas fritt.

Känn de subtila skiftningarna och förändringarna i energi och tyngd genom vardera fot när 
den rör vid golvet eller marken. Själva gåendet är viktigare än tanken på vart vi är på väg eller 
vart vi kommer ifrån. Inom meditationen spelar det som är större roll än det som varit eller det 
som kanske kommer att ske.

Insikt (vipassana)

Det finns många olika meditationssystem som går under olika namn men i själva verket består 
de flesta av koncentration, lugn och insikt. Vipassana-meditation består av just dessa 3 
stadier. Ordet ”Vipassana” betyder ”insikt” och handlar om det tredje stadiet, medan 
satipatthana handlar om koncentration (uppmärksamhet) och samatha (stillhet) handlar om 
lugn.

Låt oss sammanfatta det viktigaste i Vipassana:

Koncentration
När det gäller koncentration så praktiserar meditatören uppmärksamhet. De vanligtvis 
utspridda beståndsdelarna av uppmärksamhet dras samman och fokuseras lugnt och klart på 
en enda punkt. Ofta börjar man med att fokusera på andningen När helst tankarna börjar irra 
återför man lugnt uppmärksamheten till koncentrationspunkten (andningen). Så småningom 
när sinnet uppnår större koncentration, lugnar det ner sig och blir stilla. 

Lugn
Detta lugn som tidigare beskrevs är inte ett sömnigt eller transliknande tillstånd utan ett klart 
och alert tillstånd i vilket ens vanliga oro, bekymmer och distraktioner inte längre dominerar 
och stör uppmärksamheten. Det är en djup inre frid av lycka. Detta leder till ett tillstånd av 
klarhet där insikt kan uppstå.

Insikt
Insikt uppstår på många olika nivåer. I början innefattar det en växande medvetenhet om ens 
egen tillvaro och känslornas och tankarnas flyktiga och obeständiga natur. Så småningom kan 
det resultera i en medvetenhet om det stilla centrum som finns i ens eget inre, samt vem och 
vad man egentligen är.

Summering
För att uttrycka metoden på ett kort sätt: Koncentrera tankarna – låt dem vara stilla – och se 
vad som finns där.

Vipassana-meditation kan man praktisera var som helst. Du måste bara rikta din 
uppmärksamhet klart och bestämt på andningen och hålla den kvar där för att uppleva början 
till ett lugn och till insikt. Det är viktigt att kunna göra detta var du än befinner dig, men 
regelbunden övning på en bestämd tid och plats varje dag är avgörande om du skall nå 
framsteg.
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Hantera distraherande tankar

Här följer en serie tekniker för att hantera distraherande tankar som rekommenderades av 
Buddha. De kan användas både i formell meditation och i dagliga livet:

Om du har distraherande tankar så kan man applicera följande steg, börjandes med steg 1, om 
det inte ger effekt fortsätt till steg 2 och så vidare. Var uppmärksam på ditt sinne och på vilka 
hinder som är närvarande! Arbeta sedan med dem.

Generellt
Hata inte dig själv för att hindren finns där och hata inte heller hindren. Döm heller inte dig 
själv eller hindren. Lär dig släppa taget om dem. Detta görs genom att känna till dem, se dem 
och ha medlidande och välvilja för dig själv. Så mata inte hindret, ge det inte mer utrymme, 
jaga inte bort det. Istället försök förstå hur det fungerar, var det kommer från, hur det 
försvinner, och vad som gör att det inte uppstår igen i framtiden.

1. Byt ut en skadlig tanke mot en sund tanke
• Vid begär: Reflektera över den motbjudande sidan av kroppen. Reflektera över 

döden. Kan också använda reflektion över föränderligheten av det man vill ha.
• Vid hat: Byt ut den hatfyllda tanken med en med en tanke full av välvilja: "Må 

han/hon inse att deras handlingar leder till lidande och må de istället hitta vägen till en 
sann lycka.".

• Vid okunnighet: Uppsök en lärare, studera Buddhas lära, utforska betydelsen av 
doktrinerna man lärt sig, lyssna på Dhamman vid lämplig tidpunkt, utforska vad som 
är och vad som inte är orsaken till att vissa saker uppstår.
 

2. Undersök faran med dessa tankar
Reflektera över faran med de tankar du har. Om det är hat reflektera över alla de nackdelar 
som hat för med sig. Till exempel att dessa tankar är oskickliga, klandervärda och att de bara 
leder till elände. 

3. Ge inte tankarna någon uppmärksamhet
Som att stänga ögonen eller se åt ett annat håll. Återvänd till ditt meditationsobjekt, tex 
andningen. Distrahera dig själv med något annat att göra. Gå en promenad, läs en serietidning, 
gör något annat helt enkelt. 

4. Fokusera på att stilla skapandet av dessa tankar
Som en man som går väldigt snabbt kan tänka "varför går jag snabbt egentligen? Jag borde gå 
långsammare." Och när han går långsamt tänker han "varför går jag långsamt när jag kan stå 
still?" Och när han står still tänker han "varför står jag still, när jag kan sitta ner?" Och när han 
sitter ner tänker han "varför sitter jag ner när jag kan ligga?". Ifrågasätt tankarna på samma 
sätt. 
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5. Slå ner, tvinga ner och krossa sinne med sinne
Som en stark man som håller borta en svag man. Håll borta dessa tankar med ren viljekraft. 
Kanske använda ett mantra som "Buddho" och repetera det mycket snabbt så inget annat 
hinner in i sinnet. 

Hur länge skall man meditera?

Ofta dyker frågan om hur länge man skall meditera upp. En fråga som är svår att svara på och 
egentligen är upp till varje person. Men några riktlinjer kan man ge.

Vad som finns och rekommenderas
En daglig övning på minst 45 minuter verkar vara tillräckligt för att sinnet ska bli stilla. Efter 
den tiden är sinnet ofta tillräckligt lugnt för att uppmärksamt kunna granska det som händer 
ögonblick för ögonblick och kanske få en försmak av den allt djupare frid och glädje 
meditationen kan ge. 

Det är inte enkelt att hitta något i de Buddhistiska texterna hur länge man skall meditera. Men 
vid besök på olika kloster i Thailand så kan man se det vara upp till 4 timmar meditation 
inklusive chanting/recitation för munkarna om dagen. Besöker man ett meditationscenter som 
Wat Umong så får man räkna med upp till 7 timmar. I ett Engelskt kloster säger man att 3 
timmar meditation om dagen är minimum för en munk/nunna.

Men det är skillnad på att vara i ett tempel och att vara hemma och meditera. Så hur länge 
man skall sitta i en meditation kan variera. En del menar att man skall sitta två gånger 20 
minuter, andra kanske säger 10 minuter och det är också bra.

I templet Wat Umong i Thailand så mediterade man 30 minuter och sen gick man gående 
meditation i 30 minuter. Andra munkar som exempelvis Sayadaw U. Pandita skriver i sin bok 
- In this very life att man bör meditera 45 minuter och gå i 45 minuter. När jag lärde mig 
gående meditation hos Ven. Suddhinand Janthagul så menade han, att det var upp till en själv. 
Men i regel så var det omkring 45 minuter till 1 timme varje dag.

Själv så gör jag så här varje dag: först sittande meditation i 45 minuter (tömmer mitt sinne), 
sen reciterar jag omkring 15 minuter, sen går jag 20 minuter gående meditation och efter det 
så sitter jag igen omkring 45 minuter. Efter det så reciterar jag igen (avslutar min meditation) 
och tackar Buddha och meditationen.

Det är bättre att meditera 10 minuter varje dag än att meditera 1 timme i veckan sade min 
andlige mästare Ven. Somyang som håller till i Wat Doi Saket i Thailand.

Andra saker att ta in i ekvationen
Man ska också komma ihåg att Buddha rekommenderat (i Sona Sutta, Anguttara Nikaya 
VI.55, som handlar om överdriven strävan/ansträngning) att man alltid skall försöka behålla 
en jämn och balanserad meditation i sin egen takt.
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För den som vill hitta balansen/sinnesjämvikten så är en viss grad av flexibilitet inte bara en 
hjälp utan en förutsättning. När jag arbetade två- eller tre-skift så var flexibiliteten mycket 
viktig för mig. Jag var tvungen att anpassa mina meditationspass, vilket innebar att det ibland 
blev på kvällen och ibland på morgonen. Det hade att göra vilket skift jag hade. Så min 
rörlighet och smidighet var A och O för min meditation.

Meditationen har inte egentligen så mycket med klockan att göra. 5 minuters övning kan ge 
lika mycket eller mer än 45 minuter. Syftet/avsikten betyder mycket mera än den aktuella 
tiden, hur noggrann man är med att följa andningen och hur fokuserad man är. 

Huvudsaken är att man kommer igång och tränar varje dag så att det blir en del av ens liv. 
Den medvetna närvaron måste få vård och näring, skydd mot de häftiga vindstötar som ett 
aktivt liv och ett rastlöst och plågat sinne kan få.

För en nybörjare är 5-10 minuter mycket bra. Jag minns själv när jag startade min karriär för 
20 år sedan, då var jag stolt över att kunna sitta i 5 minuter. Redan då visste jag vilket värde 
det hade. Att hejda sig ett ögonblick och förbyta sitt stressiga arbete/liv och att lära sig stanna 
upp  och bli vän med sina känslor och även se tankarna som mentala händelser som kommer 
och går.

En lärare i Thailand sa att det tar cirka 20 dagar att bygga upp en vana. Så försök att meditera 
varje dag i 20 dagar så har du kommit igång och fått en start. Efterhand kan man utöka tiden 
då det känns bättre och man vill fördjupa sig. Först kanske det blir 5 minuter åt gången, efter 
någon vecka 10 och så efter ett tag kanske man är uppe i 45 minuter om dagen eller mer. 

Avslutning
Så  hur länge man skall meditera är upp till var och en, men det kanske är så här: om man 
finner mycket glädje i sin meditation (det gäller att lära sig en teknik) så blir meditationerna 
längre och längre för varje år, eftersom de skänker en sådan glädje.

Och den svåraste utmaningen är antagligen att komma igång med sin meditation, att göra det 
till en del av sitt liv. Att meditera varje dag, om så bara 10 minuter. Detta är den verkliga 
utmaningen. Inte hur länge man sitter.

Recitation av texter
Recitation är mycket vanligt förekommande i alla religioner. Theravada-Buddhismen är inget 
undantag gällande detta. Dock så är målet och skälet till recitationen olika för varje religion. 
Theravada-Buddhismen är unik i avseendet att man inte anser recitation vara bön.

Buddhan framhöll, på många olika sätt, att ha tillförsikt till våra egna handlingar och deras 
resultat, och med det uppmuntrande han oss att inte vara beroende av någon förutom oss 
själva. När en buddhist reciterar, ber han inte efter någon som kan rädda honom från ondska, 
och inte heller hoppas han att få en plats i himlen efter att ha dött. Istället kan han, genom 
recitationen, lära sig, undervisa, filosofera kring eller memorera olika delar av den 
buddhistiska läran.
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Hur uppstod recitation?
På den gamla tiden, innan det fanns tillräckligt med studiehjälpmedel som böcker, olika 
översätta texter och datorer så var man tvungen att memorera för att lära sig den buddhistiska 
läran. Efter att man en gång hade lärt sig det, behövde man fortfarande recitera regelbundet 
för att skydda det och kunna föra det vidare till framtida generationer. Om man inte reciterade 
en text dagligen så skulle man kunna glömma den eller råka utelämna vissa delar. Detta har 
definitivt bidragit till utvecklandet av recitationspraktiken. Recitationen har inneburit 
överlevnaden av Dhamman.
Det finns några anledningar som gör det skäligt att fortsätta recitationspraktiken även idag. 
Regelbunden recitation ger en tilltro, glädje och tillfredsställelse, samt ökar ens tillgivenhet. 
En tillgivenhet som verkligen är en kraft (saddha-bala). 

Olika typer av texter för recitation
Vissa av texterna är Buddhas vision rörande frågor som ställts till honom, samtidigt som det 
är hans råd till alla som genuint önskar framsteg i det sociala och andliga livet. De flesta av 
suttorna (lärotalen) är av denna karaktär. De är förklaringar likväl som recept mot vanliga 
sjukdomar som girighet, hat och okunnighet.
En annan typ av texter är för skydd eller helande. Ratana sutta är ett av de mest välkända 
exemplen. Den lärdes först ut till vördnadsvärde Ananda som i sin tur reciterade den i staden 
Vasali för att avvärja den ondska och svält som folket där mötte.
En annan typ är de tre Bojjhanga suttorna som har använts för att lindra lidande hos en som 
behöver vård. Denna typ av suttor innehar både instruktioner för meditationspraktik samt en 
helande kraft. Karaniyametta sutta har samma karaktärsdrag: instruktioner för daglig praktik 
för att utveckla andlig framgång och för att avvärja onda ting.
Med andra ord, buddhistisk recitation fungerar som en påminnelse av den praktik man 
behöver följa i sitt dagliga liv. Om man förstår dem och lär sig utföra det på ett bra sätt, så är 
det en typ av meditation i sig självt. Det är även på samma gång en helande- och välsignande 
företeelse. 
Den sista fördel man kan få från att recitera texter är en meditativ en. När man reciterar, och 
försöker koncentrera sig på recitationen, så blir ens sinne begrundande, inte vandrande, och 
man håller sig borta från skadliga tankar.

Att avsluta meditationen

Komma ur den formella meditationen
När man avslutar sin meditation är det viktigt att man inta hastar sig upp och iväg utan 
försöker bibehålla det goda sinnestillstånd man byggt upp så länge som möjligt. När tiden är 
inne eller man känner sig klar så kan man ta ett sista djupt andetag och öppna ögonen 
långsamt. Det blir då en lugnare övergång.

Recitation av texter
Eftersom jag är buddhist så är det kanske inte så konstigt att jag varje dag reciterar olika 
buddhistiska texter. Det gör alla som sysslar med Theravada-buddhism. Det är ett bra sätt att 
avsluta sin meditation.
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Det finns många texter man kan använda när man vill avsluta sin meditation. Jag brukar 
använda mig av någon av följande böner (recitationer), men man kan även hitta andra. De 
lyder:

”Liksom elementen jord, vatten eld och vind,
tjänar oräkneliga väsen som bebor det gränslösa universum,
må även vi vara i stånd att på olika sätt tjäna livet i de oändliga universum,
tills alla varelser kommer att ha uppnått befrielse.

Genom att utöva alla fullkomligheter såsom,
generositet, harmoni mellan inre övertygelser och yttre handlingar,
genom etiska övningar, osjälviskhet, visdom, tålamod,
uppriktighet, beslutsamhet, kärlek till allt levande och
jämnmod fritt från egots begränsningar
och genom deras högsta fulländning må vi uppnå
det fulländade Buddhatillståndet!”

eller:

”Må de fyra upphöjda tillstånden utgå från denna
meditation så att kärlek, barmhärtighet och medglädje
fritt från egots begränsningar utgår från denna meditation.

Så att vi kan tjäna allt levande och även de som har gått bort.
Må Gudar, människor, djur, växter och även de som inte finns hos oss mera
taga del av denna meditation. 
Måtte mitt liv och andras liv ej har varit förgäves.”

eller:

”Må jag stå fast under denna period av förändring.
Må jag vara närvarande under denna period av svårigheter.
Må jag förbli centrerad i stundens hetta.
Må jag kunna låta bli att klamra mig fast vid det förflutna.
Må jag kunna låta bli att klamra mig fast vid framtiden.”

”Må jag acceptera fakta.
Må jag låta bli att kämpa emot fakta.
Må jag uppskatta det faktum att när en dörr stängs öppnas en annan.
Må jag inte hemfalla åt harm, klander och känslor av oförrätt.
Må jag kunna förlika mig med situationen.”

”Må alla varelser leva i fred.
Må alla varelser leva i harmoni.
Må alla varelser nå insikt.
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Må alla varelser leva ett medvetet liv.
Må alla varelser leva ett insiktsfullt liv.
Må alla varelser förverkliga ett upplyst liv.”

”Må mina lärare, min grupp, mina kära, mina vänner och bekanta
slippa lidande och smärta.

Må alla jordens levande varelser på marken, i luften och i vattnet 
få leva i fred och trygghet.

Må mina dagliga gärningar bidra till andra människors
tillfredsställelse, läkning och insiktsfullhet.

Må ni vara lyckliga.
Må ni slippa smärta.
Må ni leva i frid.”

Ibland så använder jag även en text som heter Metta Sutta och som ofta reciteras av munkar 
och nunnor i Theravada-buddhistiska länderna. Namnet kan översättas som ”Lärotalet om 
kärleken”. Det finns många olika versioner av den men följande version hittas i Sutta Nipata 
(sidan 23, vers 143 till 152) översatt av Rune E. A. Johansson. Den lyder som följer:

”Detta är vad som bör göras av den som vet sitt eget bästa
då han strävar mot fridens tillstånd:
Han bör vara rakryggad,
kunnig och hederlig,
mild i ord och handling, utan stolthet.

Förnöjsam och anspråkslös i föda, 
utan brådska, lätt tillfredsställd,
klok och med stillade sinnen,
betänksam och utan girighet vid besök i familjer.

Han skall inte göra något småsint,
för vilket andra kunniga män kan förebrå honom.
Må alla varelser bli lyckliga,
må de bli väl till mods och utan fruktan.

Alla levande varelser som finns,
svaga såväl som starka,
långa såväl som korta,
fina eller grova,
synliga såväl som osynliga,
boende fjärran eller nära,
redan födda eller väntande på födsel – 
må alla varelser bli lyckliga.
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Må ingen vilseleda någon annan eller förakta någon för något.
Önska inte varandra ont på grund av vrede eller bittra tankar.

Liksom en moder med sitt liv skyddar sin son, sin ende son,
så bör du göra ditt sinne vidöppet gentemot alla varelser.

Utveckla vänskap till hela världen,
gör ditt sinne vidöppet, 
uppåt, nedåt och i sidled,
gör det obehindrat,
fritt från hat och avund.

Vare sig du står, rör dig, sitter eller ligger - 
Så länge du är fri från sömnighet bör du öva denna medvetenhet,
ty detta är ett gudatillstånd här – säger man.

Den som vänder sig bort från teorier,
är insiktsfull och karaktärsfast,
och röjer njutningsbegäret ur vägen - 
han skall förvisso ej födas igen.”

Man kanske frågar sig varför man skall recitera dessa böner/recitationer. Svaret är att man 
skall påminna sig om vad som gäller när man sysslar med Buddhistisk meditation. När man 
läser upp detta för sig själv eller tillsammans med andra så påminns vi om att dessa heliga 
texter är en uppmaning till att tänka och reflektera över dess mening.

Vi skall förstå dem och börja praktisera dem i det vanliga livet. Vi skall studera, reflektera  
meditera och praktisera så att vår värld får mer av kärlek, barmhärtighet, medglädje och frihet 
från jagets begränsningar.

Sammanfattning av meditationen

• Slå 3 eller 5 gånger i en gong-gong (om man har en sådan).
• Tänd det stora ljuset framför Buddha (upplysnings ljus).
• Tänd det lilla ljuset (står för det dagliga medvetandet).
• Tänd rökelsen (står för din kamma/ditt undermedvetna).
• Meditera upp till 45 minuter (ta så mycket du känner för eller klarar).
• Avsluta meditationen stilla och med att läsa upp en text (Metta Sutta, Liksom 

elementen... eller någon annan text som du tycker är bra).
• Slå 3 eller 5 gånger på gong-gongen (om man har en sådan) för att markera att 

meditationen är slut.
• Ät upp kakan/frukten som finns på ditt schrein/altare (en symbol för att du har gett 

Dana (gåva) och fått Dana i form av exempelvis stillhet, lugn eller insikter).
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Buddhistisk filosofi och praktik

Dana (generositet)
Dana är ett ord på pali (Theravada-buddhismens skriftspråk) och betyder generositet eller 
gåva. När jag är i Thailand och Laos så uppfattar jag att Dana innebär generositet och det 
praktiseras med stor glädje av människorna där. Därför att de har fått lära sig att mycket gott 
kommer ur generositet. Det är ett viktigt och hälsosamt mentalt tillstånd som var och en bör 
träna och utveckla. Buddha sade en gång: 

”Om alla varelser visste, som jag vet vilka underbara förmåner som kommer av 
generositet skulle ingen någonsin äta utan att dela med sig om det finns någon annan 
levande varelse närvarande, att dela med.”

Traditionellt säger man att dessa förmåner är: långt liv, fysisk skönhet, lycka, god hälsa, god 
sömn och visdom. Vi kan själva känna den glädje som fyller sinnet direkt när man har gett 
bort något med avsikten att göra livet lättare för någon levande varelse. Detta kan man läsa 
om i Anguttara Nikaya som är en av Theravada-Buddhismens skrifter.

Det sägs att på längre sikt kan generositet också bidra till en lyckligt lottad återfödelse i nästa 
liv. När man övar sig på att ge Dana, medkänsla eller tacksamhet kan inte hat, egoism och 
okunnighet så lätt komma in och taga över ditt sinne. Därför kultiveras goda psykiska tillstånd 
och då mår man bättre. Det skapas alltså även mycket goda förutsättningar för meditationen, 
att hitta stillhet, lära sig släppa taget och därmed hitta den sanna lyckan. Så att ge gåvor är en 
viktig dimension av det buddhistiska religiösa livet.

Att ge Dana uttrycker ett frånvaro av ett jag och är därför osjälvisk kärlek. Även om lekmän 
ofta ger till munkarna med tydliga baktankar om att få någonting tillbaka så kan ändå givandet 
av gåvor vara ett alternativt sätt att tänka ekonomiskt.

I vår samtid hyllas ofta egoismen okritiskt. Den är kärnan i samhällets ekonomiska ideologi 
och den yttersta sanningen om människan och själva drivkraften som är i stånd att bringa 
välstånd och lycka till alla. Här har Buddhismens lära om givandet av gåvor ett viktigt 
budskap.

När jag är i Thailand så kan man verkligen uppleva hur viktigt Dana är och hur det praktiseras 
i ett Buddhistiskt land. Man kan se hur munkarna förses med mat och annat som de behöver. 
Då ges möjlighet att leva utan att arbeta (jag syftar nu på vanliga arbeten) och utan att skada 
någon annan och de kan ägna tiden åt att meditera och fördjupa sig i Buddhas lära.

I gengäld låter munkarna, vanliga människor dra nytta av Dhamman (undervisning om 
Buddhas lära). Gåvorna, dana, skapar därför ett mycket nära band mellan klostersamhället 
och det buddhistiska folket.
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De fem etiska övningarna (pañca-sila)
När man börjar lära sig buddhistisk meditation så måste man också lära sig de 5 etiska 
övningarna. De kallas så inom den traditionen som jag utbildade mig inom, nämligen Arya 
Maitreya Mandala Orden som är Grundad av Lama Govinda

1. Jag gör det till min övning att inte såra eller förstöra liv.
2. Jag gör det till min övning att inte ta det som ej givits mig.
3. Jag gör det till min övning att inte missbruka min sexualitet utan föra ett rent liv.
4. Jag gör det till min övning att inte ljuga eller använda grova ord.
5. Jag gör det till min övning att inte berusa mig (vare sig i tanke ord eller handling).

Det är den formeln som jag lär ut och det är dessa rader som mina elever skall lära sig på Pali 
och svenska när de vill bli buddhister (när de tar tillflykt). De skall också kunna förklara vad  
de 5 etiska övningarna innebär. Om man inte kan recitera dessa rader på Pali samt förklara 
och tillämpa dem så är man inte Buddhist enligt Theravada-Buddhismen.

Av dessa fem övningar eller träningsregler brukar två av dem behöva förklaras närmare så här 
följer en lite längre utläggning av dem:

Om att inte missbruka sin sexualitet
Så här förklarar Buddhan vad som menas med den tredje övningen om att inte missbruka sin 
sexualitet (här riktar sig citatet till män men det gäller på samma sätt för kvinnor):

”Han involverar sig inte sexuellt med dem som är skyddade av sina mödrar, sina 
fäder, sina bröder, sina systrar, sina släktingar, eller sin Dhamma (lära); de med äkta 
män, de som är förenade med straff, och inte heller de som är krönta med blommar 
av en annan man [krönt med blommor här är ungefär likvärdigt med 
förlovningsring].”

Om att inte berusa sig
Frågan om drickandet av alkohol och vad Buddhismen anser om det debatteras 
ofta i väst. Följande är avsett att ge en beskrivning av vad den Theravada-
buddhistiska traditionen säger om att dricka alkohol och att ta droger. Hur Buddha 
uppmuntrar människor att förhålla sig till alkohol och av vilka skäl. 
Kom ihåg att Buddha endast beskriver konsekvenserna av olika handlingar, visar 
vad de leder till, och beskriver vägen till långsiktig lycka, frid, harmoni och frihet. 
Men ansvaret och makten över ens egna handlingar ligger hos varje person.

Träna på att avstå alkohol och droger
Att vara buddhist innebär bland annat att man tar på sig vissa moraliska övningar och den 
grundläggande moralen innefattar fem träningsregler varav den femte är:

”Jag åtar mig träningsregeln att avstå från berusande spritdrycker och droger som leder till 
vårdslöshet.”  (en annan tolkning och översättning jämfört med ovan).
[Från: Wat Marp Jan, Chanting book]
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Nackdelar och dåliga konsekvenser av alkohol och droger
Buddha beskriver i texten Singala sutta sex negativa konsekvenser av att använda alkohol och 
droger för lekmannen Singala:

"Det finns, unge lekman, dessa sex onda konsekvenser av att hänge sig åt berusningsmedel 
som orsakar förblindelse och tanklöshet:

1. Förlust av förmögenhet.
2. Ökning av bråk och gräl.
3. Utsatthet för sjukdom.
4. Får ett dåligt rykte.
5. Skamlöst exponerande av kroppen.
6. Försvagar intellektet.” 
[Från: Singala sutta]

Så Buddha uppmanar de som väljer att följa hans lära att inte ta rusdrycker eller droger:

”En lekman som har valt att praktisera denna lära ska inte involvera sig i drickandet av 
berusande drycker. Han ska inte dricka dem eller uppmuntra andra att göra så; för han förstår 
att det leder till dårskap. Genom berusning gör dåraktiga människor onda handlingar och får 
andra tanklösa människor att göra detsamma. Han bör undvika berusning, denna orsak för 
negativa konsekvenser, vilken bedövar sinnet, och är en njutning för dåraktiga människor.” 
[Från: Dhammika sutta]

Vidare beskriver Buddha att drickandet av alkohol inte bara kan leda till dåliga konsekvenser 
i detta liv utan även i framtida liv (Buddha undervisar att varje person återföds och att man 
kan återfödas i många olika former och skepnader beroende på ens tidigare handlingar):

”Drickandet av jästa och destillerade spritdrycker – då man hänger sig åt dem, utvecklar och 
eftersträvar [denna vana], så är det något som leder till helvetet, leder till återfödelse som ett 
simpelt djur, leder till de hungriga andarnas värld. Det minsta av de resultat som kommer 
från drickandet av jästa och destillerade spritdrycker är att då man blir en människa, leder det 
till mentala störningar.” 
[Från: Vipaka sutta]

I en annan historia, som sägs komma från ett av Buddhas tidigare liv, berättas 
humoristiskt om hur Buddha försöker övertala en mäktig kung att inte börja dricka 
alkohol. Detta för att Buddha ser att om kungen börjar så kommer det leda till 
världens undergång. Buddha har skepnaden av en man som försöker sälja ett krus 
med vin till kungen:

”...Den som dricker detta, stackars enfaldige dåre, kommer tappa kontrollen över sig själv så 
att han snubblar på jämn mark och faller i ett dike eller en dypöl. Under dess påverkan, äter 
han saker som han inte skulle röra i sitt sinnes fulla bruk. Vänligen köp det. Det är till salu, 
detta sämsta av krus!

...Genom att insupa detta, kan män ligga medvetslösa på vägen, nerkletade i sina egna spyor 
och bli slickade av hundar. En kvinna kan bli så berusad att hon binder sina älskade föräldrar 
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vid ett träd, smädar sin man, och i sin blindhet till och med gör övergrepp på eller överger 
sitt enda barn. Sådan är produkten i detta krus.

...Den som dricker denna brygd kommer synda i tanke, ord och handling. Han kommer se 
gott som ont och ont som gott. Även den mest blygsamme person kommer agera oanständigt 
berusad. Den visaste man kommer babbla dåraktigt. Köp denna ljuvliga vätska och bli 
beroende. Du kommer tillvänja dig till onda vanor, till lögner, till övergrepp, till 
oanständighet, och till vanära.

...I korthet, att dricka detta kommer förstöra varje dygd. Det kommer fördriva all skam, 
undergräva allt gott uppförande, och döda ett gott rykte. Det kommer förorena och fördunkla 
sinnet. Om du kan tillåta dig denna berusande vätska, herre, köp mitt krus.

När kungen hörde detta, förstod han det elände som skulle orsakas av att dricka alkohol. 
Överlycklig över att ha blivit besparad denna fara, ville han uttrycka sin tacksamhet. 
”Asket,” ropade han, ”du har överträffat till och med min mor och far i omsorg av mig!...””
[Utdrag från: Kumbha Jataka]

Fördelar med att avstå från alkohol och droger
Vidare beskriver Buddha de fördelar eller belöningar som kommer 
av att avstå från alkohol och droger:

”...Vidare, genom att överge användandet av berusningsmedel, 
så avstår en lärjunge till de ädla från att inta berusningsmedel. 
Genom att göra så, ger han frihet från fara, frihet från fientlighet, 
frihet från förtryck till ett gränslöst antal varelser. 

Och genom att ge frihet från fara, frihet från fientlighet, frihet 
från förtryck till ett gränslöst antal varelser så får han en del i 
gränslös frihet från fara, frihet från fientlighet, och frihet från 
förtryck... 
[Från: Abhisanda Sutta]

”Ananda: ”Vad, O Vördnadsvärde, är belöningen och välsignelsen av en god moral?”
Buddhan: ”Frihet från ånger, Ananda.”
Ananda: Och av frihet från ånger?”
Buddhan: ”Glädje, Ananda.”...”
[Från: Anguttara Nikaya 10.1]

Så Buddhas position gällande alkohol är tydlig och definitivt värd att reflektera över inte bara 
en gång, men gång efter gång. 
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De fem mentala hindren

Det dröjer inte länge förrän man upptäcker och når sin första insikt i meditation. Nämligen att 
sinnet är som en tjattrande apa. Buddhismen liknar det odisciplinerade sinnet vid en tjattrande 
apa som hoppar från gren till gren, aldrig stilla, aldrig lugn, alltid rastlös. Det är ingen 
smickrande jämförelse. Men om du ser hur dina egna tankar och känslor på måfå hoppar hit 
och dit då upptäcker du nog att bilden är träffande. Du kan öva dig att bli medveten om de 
tankar som strömmar genom dina sinnen och bli kvitt den tjattrande apan - de mentala 
hindren. 

Enligt Buddha så finns det fem mentala hinder som man måste övervinna innan man kan nå 
djup sinnesfrid. När man har övervunnit de fem mentala hindren så börjar en observation av  
de inre skeendena. Betrakta allt som flyter fram genom dina sinnen. Sitt tyst och stilla och 
rikta uppmärksamheten inåt och iaktta dina tankar när de kommer och går.

De fem mentala hindren är:

• Begär (efter härliga sinnesupplevelser).
• Hat (ilska, bitterhet, vrede, missnöje och så vidare).
• Mental slöhet (trötthet, lathet).
• Rastlöshet (oro, att känna sig jagad, nervös).
• Tvivel (misstro, misstänksamhet, betänkligheter).

Dessa fem bör ses som fem olika grupper av hinder.

Dina fem vänner/andliga krafter
(översatt från ”Bala” som också kan betyda: styrkor, energier, förmågor)

När man mediterar så kan man drabbas av olika störningar. 
Det kan till exempel vara de fem mentala hindren som 
tidigare nämnts. För att hantera dessa hinder uppmanade 
Buddha alla som strävade efter andlig utveckling att umgås 
med sina fem andliga vänner, som är:

• Förtroende (tillit, tilltro, förtröstan) till meditationen eller Buddhas lära.
• Strävan (energi, ansträngning) att övervinna dåliga handlingar och bevara de 

handlingar som är bra.
• Uppmärksamhet (sinnesnärvaro). I Satipatthana Sutta (buddhistisk text) gås detta 

igenom noggrant och inkluderar uppmärksamhet på kropp, känslor, tankar, vanor och 
medvetandet.

• Koncentration (meditation eller Samadhi) på en punkt, på andningen, på ett mantra, 
att övervinna dualism, att fördjupa sig i sin meditation.

• Visdom (insikter) om de 4 ädla sanningarna (om lidandet, lidandets orsak, lidandets 
upphörande och vägen till lidandets upphörande).
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Kamma (handling)
Jag vill också nämna Kamma och hur viktig den är. Kamman är den moraliska 
världsordningen. Kamma fungerar som en mekanisk lag, som bara finns och styr tillvaron. 
Varje handling får konsekvenser och skapar den kamma som i sin tur bestämmer och formar 
livet här och nu, samt livet efter döden.

Att kamma och kretsloppet (samsara) hänger ihop, brukar kallas för kamma-samsara-lagen. 
Alla handlingar får konsekvenser: bra eller dåliga. Den som stjäl eller ljuger kommer förr eller 
senare att drabbas av dåliga konsekvenser. Den som visar kärlek och medlidande får gott 
tillbaka. På så sätt skapar människan sitt eget liv.

I just det här ögonblicket skapar varje människa nästa ögonblick. Så som du tänker, blir du.
Kamman bestämmer också återfödelsen med det lidande och fröjder som nästa liv kan ge.

Men det är mycket viktigt att komma ihåg att Buddha lärde ut Kamma som handlingar med 
avsikt (cetana). Det är sålunda den aktiva tanken bakom handlingen som är orsaken till att 
kamman skapas. Handlingarna måste vara avsiktliga för att påverka kamman.

Livets 3 kännetecken (Ti-lakkhana)
När man börjar studerar Buddhistiska skrifter och även börjar mediterar så är det 3 saker som 
man kommer i kontakt med. Allt leder till lidande och otillfredsställelse, eftersom allt är 
föränderligt. Även människan förändras hela tiden. Buddha menade att själen, det vill säga 
jaget, inte finns och talar därför om anatman, icke-jaget. 

Med andra ord så kan vi säga: 

1. Förändring - Att livet är i ständig förändring.
2. Lidande - Vi lider när vi väntar oss att livet alltid skall vara på ett sätt som vi tycker 

om.
3. Icke-jag - Vi förändras också. Det vi kallar jag själv är ingenting fastställt, vi består 

av processer, vi har inget oföränderligt jag.

De fem khandhas
(Khandhas kan översättas som ”högar”, ”grupper” eller ”beståndsdelar”)

Enligt Buddhismen så består människan av 5 beståndsdelar. Det finns inget jag som ser och 
upplever, det som sker är bara något som sker. Allt är i ständig rörelse och förändring. 
Problemet för oss som människor är att vi skapar ett jag som måste tillfredsställas hela tiden. 
Vårt jag är en pågående process där de 5 khandhas förändras och skapar vårt jag.

Man kan också säga att människan består av dhammas (energiblixtar) som förändras hela 
tiden. Enligt Buddha så finns det ingen bestående kärna i människan. Det finns inget jag som 
är bestående hela livet och som kan leva vidare i nästa liv.
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En människa som är sju år är inte samma person vid 18 års ålder, för hon har lärt sig av livet 
och har erfarit saker som har format ett nytt jag i henne. Och så kommer det att fortsätta hela 
livet, människan förändras ständigt.

Buddha använder bilden av en flod. En flod har ett namn precis som du och jag, men vattnet 
som rinner i floden är nytt hela tiden. Alltså är det aldrig samma flod, det rinner bara på 
samma ställe. Men innehållet skiftar. Så är det med oss människor också, innehållet skiftar på 
grund av ständigt nya erfarenheter och intryck.

De 5 khandhas är:

• Vår kropp (form) som är utrustad så att de skapar sinnena. Vilket ger oss en 
uppfattning och kontakt med yttervärlden.

• Våra känslor (förnimmelser) som vi gillar, förhåller oss neutrala till eller ogillar.
• Våra tankar (föreställningar, uppfattningar) det vill säga våra sinnesintryck och de 

återspeglingar som dessa skapar i vårt inre.
• Våra drivkrafter det vill säga våra begär, våra sinnesrörelser, vår vilja som utlöser 

våra handlingar. Med andra ord: vår kamma.
• Vårt medvetande som får sitt innehåll ur de 3 föregående beståndsdelarna.
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Återfödelse - Vad är det som återföds och varför?

Jag skall nu försöka beskriva vad det är som återföds enligt Theravada-Buddhismens filosofi:

Om inte begäret (egoismen) är utrotat vid döden så kommer en ny uppsättning av khandhas 
att bildas. Det är inte fråga om själavandring som i Hinduismen. Viljan att leva är kärnan och 
det är den som återföds menar Buddha.

Den kamma som drivkrafterna och handlingarna ger upphov till leder till en ny uppsättning 
beståndsdelar och ett nytt liv. Kamma föder nästa liv. På samma sätt som en ljuslåga som 
tänder nästa ljus, tänder kamman nästa liv. Mellan de olika ljuslågorna finns en viss 
kontinuitet, men de är inte identiska.

Enligt Buddhismen så finns det fem (eller 6) olika existensformer i det eviga kretsloppet 
(samsara). Beroende på gott eller ont handlande genom tanke, tal och kroppsligt agerande 
manifesterar sig 5 eller 6 olika existensformer. Man kan betrakta dem som sinnestillstånd eller 
livstillstånd snarare än platser i tillvaron. Men som sagt - det finns inte bara en tolkning, det 
finns flera. I samsaras hjul kan återfödslar ske som människa, djur, maktlystna demoner 
(asuras), gudomliga varelser (devas), hungriga andar (pretas) eller som helvetesvarelser 
(narakas).

Ingen av dessa livsformer är att betrakta som slutmål utan som genomgångsstadier. Man kan 
bli djur eller en Gud/leva i Gudarnas värld men det finaste är att vara människa (för då har 
man möjligheten att bli Buddhist). Slutmålet är att gå in i nibbana och inte födas på nytt.

Enligt Theravada-Buddhismen så finns ingen Gud eller några Gudar som är eviga varelser och 
kan frälsa människor och världen. Gudar nämns i skriften Dhammapada och andra 
buddhistiska skrifter men bara som att de lever i samsara-kamma-lagen. Om inget är 
bestående kan det självklart inte finnas en evig Gud. Däremot har jag ofta hört, när jag har 
pratat med munkarna i Thailand, Laos och Burma, att Buddhas lära är evig, att den är 
bestående och att den aldrig kommer att lösas upp.

Men även buddhister hävdar att Buddha inte frälser (befriar, räddar) utan bara anvisar vägen 
till frälsningen (befrielsen). Ibland kan den kult som i vissa traditioner riktas till Buddha vara 
svår att skilja från tillbedjan. 

Tillbedjan är mycket viktigt inom Theravada-Buddhismen. Men som jag har lärt mig i 
Thailand så är inte tillbedjan inom Buddhismen riktad till en yttersta allsmäktig makt, även 
om en del buddhister särskilt inom Theravada-Buddhismen känner det så. Ett allsmäktig 
väsen eller en Gud finns egentligen inte utan alla varelser existerar i ett nätverk av ömsesidigt 
beroende av varandra. Eftersom ingenting har en egen självständig existens, det måste även 
gälla tillbedjan (saddhā).

 

38



Buddhismens mål
Mycket av den informationen som delges här kommer 
från intervjuer som gjorts med olika munkar i Thailand. 
Av dem så säger samtliga att livets mål, enligt 
Theravada-Buddhismen, är att frigöras från återfödelser 
och gå upp i nibbana, ett tillstånd som beskrivs som 
tomhet och djup harmoni. Det finns flera olika 
beskrivningar av det slutliga målet och en annan är att 
man uppnått frihet från hat, egoism och begär. När man 
inte längre strävar och önskar och hoppas på – då har 
människan nått målet, enligt Buddhismen.

Nibbana innebär enklast förklarat befrielse. När Buddha 
talade om vad man befrias från, så förtydligade han 
också de 4 ädla sanningarna genom att informera om:

• Lidandet (otillfredsställelsen, störningarna).
• Om lidandets ursprung i livstörst och begär.
• Om deras upphörande.
• Och vägen till deras upphörande som är den ädla åttafaldiga vägen.

Lidandet är en del av livet, det som ger oss besvikelse, frustration, negativ livsupplevelse.
Hos den befriade finns kunskapen om att sinnet är befriat. Det har Buddha sagt om den 
fullkomliga arahantens (uppvaknade) uppnående av sitt andliga mål.

Men buddhister som inte är ordinerade (munk eller nunna) är ofta mer inställda på att få en 
bättre återfödelse, ett nytt liv med exempel högre ekonomisk standard. Man ser det som att 
Nibbana får vänta tills man återföds till ett liv som munk eller nunna.

Målet är nibbana
Egentligen bör man inte skriva om nibbana. Det är inget som Theravada-Buddhister vanligtvis 
gör. Skulle de prata om det att de har nått en glimt av nibbana så kan de bli uteslutna från 
Sanghan. Medan man i Zen-buddhism gärna pratar om tomhet, upplysningen, satori och så 
vidare så är detta helt otänkbart för munkarna i Thailand som jag pratat med.

Men jag skall göra ett försök, för jag är ju bara en lekman och ingen Theravada-munk. 
Slutmålet för en Buddhist är att lämna kretsloppet (samsara) och uppnå nibbana. Nibbana är 
ett tillstånd som människan når när hon förstått livet på det sätt som Buddha beskriver det. 
Den som har nått nibbana har inga begär kvar och detta är den enda lyckan som är bestående: 
att inte vara fäst vid något i livet. Upphörande av begär, hat och illusioner – det kallas nibbana 
enligt den buddhistiska boken Dhammapada.

Nibbana betyder att blåsa ut men det kan också betyda ”det vindstilla” och betecknas som 
utslocknandet. Tillståndet nibbana kan människan nå i detta liv säger en del buddhistiska 
traditioner. Enligt Theravada så menar de att det kan ta flera liv men en del munkar som jag 
har träffat säger att det kan inträffa i detta liv men att det är mycket sällsynt. När en sådan 
person sedan dör, uppgår hon i det fullständiga nibbana: parinibbana.
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Hur Nibbana ser ut eller är förklarade aldrig Buddha. Men kanske är det så som det står i 
Dhammapada vers 89.

”De vilkas sinne har till fullkomligheten utvecklats
I upplysningens led…..och fria från band, gläds åt sin frihet
Och har övervunnit störningar……och strålar av ljus.
De har uppnått nirvana.” 

Buddha menade att förstå vad nibbana är inte är det viktigaste just nu, utan att man istället ska 
fokusera på att taga bort orsaken till allt lidande. Han sa: om du blir träffad av en förgiftad pil 
(en bild av lidandet i livet), börja inte då att fråga vem som sköt och vad han heter och vilken 
by han kommer ifrån och så vidare. Istället tag bort den förgiftade pilen (orsaken till lidandet), 
så att giftet (lidandet) försvinner.

Nibbana innebär att inte ha begär, att inte känna oro, att inte styras av sinnliga lustar och så 
vidare. Nibbana är bortom liv och död men samtidigt lever människan kvar. Hon är inte 
förintad utan lever i en värld av att vara och att icke vara – på samma gång.

I boken Dhammapada så står det i vers 203 att nibbana är det fullständiga lugnet, den 
fullständiga säkerheten. Det är också den fullkomliga inre friheten. 

I regel uppnås nibbana delvis med hjälp av meditationsövningar. Nibbana är ett psykiskt 
tillstånd som kan uppnås i detta liv. Men det finns även antydningar att nibbana kan uppfattas 
som en tillvaro i en helt annan dimension, som inte kan förklaras eller beskrivas.

Efter Buddhas död växte det i Mahayana-Buddhismen fram traditioner där man trots allt 
beskrev nibbana i positiva termer. Nibbana uppfattades som ett paradis, en plats där glädje 
och harmoni råder. I många Mahayana-inriktningar tänker man nibbana som ett paradis i 
väster (Buddhas hemtrakter) där människan är evigt ung, vacker och lycklig.

Några eftertankar om Buddhistisk meditation

Förändringar

När man börjar meditera så startas en förändringsprocess. En bra eller rätt meditation leder 
alltid till en förändring. Det är som om du ha satt ett frö i ditt sinne. Som alla frön så behöver 
det näring och tid för att växa till.

Meditationen bör öka din medvetenhet om allt som sker i ditt dagliga liv. Meditation skall 
leda dig till att leva här och nu. Ju mer du är medveten om dina behov och om vad du vill göra 
med ditt liv, ju mer kommer du att ägna dig åt det som främjar din andliga utveckling. Att 
förverkliga sig själv (eller hitta sig själv) skänker en djup tillfredsställelse av stabilitet och 
sinnesro.
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Du blir vad du äter

Det du väljer att äta (och att dricka) återspeglar dina värderingar. När meditationen har börjat 
verka i dig väljer man medvetet vad man stoppar i sig. Har maten som jag ätit tagit skada av 
miljön. Har djur lidit för min skull? Har människor som har tillverkat denna mat utnyttjats?
Desto mer medveten du blir desto mer börjar man tänka efter vad som är skadligt till exempel 
söt eller fet mat, cigaretter, snus och alkohol. Troligen blir besluten om vad som går in i 
munnen av annat slag när du har insett följderna av det du stoppar i dig.

Du blir vad du tänker

I Theravada-Buddhismen så har jag fått lära mig hur viktigt det är att vara medveten om vad 
man tänker, säger och gör (din Kamma). Därför måste man ta tankarnas (och även känslornas) 
krafter på allvar. Det är viktigt att inse vad för slags tankar du har. Om man tänker hatfulla 
tankar så förlorar man balansen, sinnet är då inte i harmoni. Det finns ett ordspråk som heter: 
”ur en tanke föds (uppstår) en handling”.

Från Theravada-Buddhismen så har jag lärt mig: Såsom du tänker, så blir du. Tankarna gör 
dig benägen att se allt ur en speciell synvinkel. Att sitta fast i ett tankemönster kan vara (eller 
bli) en hemsk vana som kan vara mycket svår att bryta. Så vad är det du tänker? Vad uppfylls 
dina tankar av? Titta på dem och se vilka banor de brukar följa. Även stelnade vanemönster 
kan förändras om man blir medveten om dem.

Att leva i nuet (här och nu)

Att leva i nuet eller här och nu är inte samma sak som att leva för stunden. Det innebär att 
leva varje ögonblick helt och fullt ut, men i visshet om sambanden mellan det förflutna, nuet 
och framtiden. Låt tiden (och ensamheten) bli din bästa vän. Sätt ett frö för framtiden i nuets 
jord och lev så att du aldrig skadar, sårar eller dödar någon eller någonting. Lev så att du inte 
behöver ångra dina handlingar.

I Thailand har jag fått lära mig att det är denna stunden som räknas. Morgondagen är ett 
oskrivet blad men nuet förfogar du över. Skjut inte upp saker och ting till i morgon, om du gör 
det så är det stor risk att det aldrig blir av.  Morgondagen vet du inget om, kanske får du aldrig 
uppleva den för det är inte säkert att du lever. Man skall inte heller slösa bort tiden och sitt liv 
med en massa funderingar och grubblerier över det förflutna eller framtiden.

Lev medvetet här och nu. 

Livsbejakande beslut (levnadsglada-, positiva beslut)

Att leva medvetet innebär att ta ställning i många viktiga frågor. Viktiga beslut är svåra när 
alternativen står och väger. Vad skall man då göra? Samla tankarna i stilla meditation och låt 
intuitionen (snarare tankar och känslor) granska läget. Meditation hjälper dig med tiden att 
träffa ett säkert val.
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Regelbunden meditation kan förändra din målsättning, låt besluten återspegla nya 
förhoppningar. Som jag har sagt innan. Att tänka konstruktivt bidrar till andlig utveckling, 
mental hälsa, självförtroende och fysisk energi. Välj så att du undviker stress och får mer tid 
för dina intressen.

Allt liv har en mening

När man sysslar med regelbunden meditation så inser man att människan bara är ett av 
inslagen i livets stora system. Djur, växter och människan är sammanlänkade i ett levande 
ekosystem. När människan utnyttjar djuren i vinstsyfte blir skadorna betydande. Inom 
Theravada-Buddhismen har jag fått lära mig hur viktigt det är med medkänsla och respekt för 
livet. Allt levande fyller en uppgift.

Välj ett djur och meditera över hur det lever och känner på sitt eget sätt. Försök att förstå att 
också de varelser du finner frånstötande eller obetydliga har ett värde. Genom meditation kan 
man märka och förstå att vi ingår i ett större sammanhang. Att vi alla på något sätt är 
beroende av varandra, att vi alla hör ihop.

Det är bara att tänka på alla de som berör ditt liv. Efter en tid kommer vi kanske fram till att vi 
alla hör ihop och att ingen kan leva för sig själv. Vi är beroende av varandra - när du 
förändras påverkas din omvärld.

Vad är viktigt för dig?

När den buddhistiska meditationen har blivit en del av dig och din dag då skall du fråga dig 
om dina värderingar och mål klarnat? Det händer lätt att vi rycks med av andras normer, 
värderingar och deras tankar.

Regelbunden meditation hjälper dig att se vad som verkligen är viktigt för dig. Tycker du att 
det är svårt att klargöra dina syften och intentioner på lång sikt så bör du fråga dig vad som 
har störst betydelse för vardagen. Då tappar du inte kontakten med dina verkliga behov.

När man går den buddhistiska vägen och tager del av meditationen så har jag fått lära mig att 
man skall granska all information med urskiljning. Försök utveckla det intellektuella och din 
intuition. Studera, reflektera och praktisera den ädla åttafaldiga vägen - då kan du nå den 
sanna lyckan.

Att handskas med motgångar

Livet är ett lidande (om man ser det djupt). Problem och bakslag är en del av livet. Försök att 
inte låsa din uppfattning om hur saker och ting borde vara. Motgångar vållar ofta besvikelser, 
men kan innebära nya utmaningar.
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Acceptera att förhoppningar kan slå fel utan att bli ledsen över det. Försök inte att räkna ut 
allting i förväg. Var medveten om att allting förändras.

Ditt tal - ditt språkbruk - skvallrar om din attityd. Är sinnet tömt så påverkar detta 
språkanvändningen. Så är glaset halvfullt eller tomt? Det beror på hur du ser det. Men genom 
buddhistisk meditation så kan motgångar förvandlas till möjligheter.

Anpassningsförmåga

Man känner sig skakad och ledsen när det invanda plötsligt förändras, till exempel när man 
förlorar sitt arbete. Men livet förändras hela tiden och är du medveten om det, då blir allting 
lättare.

När en omställning inträffar ska du ta din reaktion på allvar (titta på tankarna/känslorna) och 
låtsas inte som om ingenting har hänt. Att prata om det som inträffat med dem som står dig 
nära hjälper dig att komma över din oro och rädsla.

Meditationen hjälper dig att hålla nuet i fokus och inte tänka så mycket på framtiden.  
Plötsliga förändringar kan kännas som om man håller på att tappa andan men meditation och 
andnings-/mantraövningarna kan hjälpa dig att bearbeta chocken.

Uppmärksamhet, vänlighet och omtanke

När man sysslar med Buddhistisk meditation så får man lära sig uppmärksamhet. Det innebär 
att vi skall leva här och nu och att vara vakna. Men uppmärksamhet betyder också att vara 
vänlig och att visa omtanke.

När du är i balans så omsätt dina nyvunna insikter i handling genom att visa omtanke och 
hjälpsamhet och genom att vara lyhörd för andras behov och önskemål. Människor säger inte 
alltid rent ut vad de vill. För att kunna visa medmänsklighet måste du leva dig in i vad de 
känner (men innan man kan göra det så måste man lära sig att släppa sitt eget jag). Tänk 
tillbaka på de gånger andra ställt upp för dig och hur mycket det betydde.

Kom ihåg att vara snäll mot dig själv. När du hjälper andra var beredd på att du inte alltid får 
tillbaka något känslomässigt. Bry dig inte. Försök att vara i balans, tappa inte ansiktet. Det är 
lätt att säga men det glöms bort ibland.
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Hur går man vidare?

Bok-, video- och länktips om Buddhismen

Det finns en mängd resurser att använda för att gå vidare och 
fördjupa sig inom Buddhism och meditation. Buddha sade: 
"kom och se efter själv". Här följer lite material så att 
intresserade får möjlighet att just se efter själva.

Boktips

• Dhammapada, översättning av Rune E. A. Johansson.
• Buddhismen i ett nötskal, Narada Thera.
• Sutta Nipatta, översättning av Rune E. A. Johansson.
• Buddha, Karen Armstrong.
• Buddha talade och sade, översättning av Åke Ohlmark.
• Buddhas liv, Gunnar Gällmo.
• Buddhismen – Religion, historia, liv, Knut A. Jacobsen.
• Buddha och Buddhismen – i ett psykologiskt perspektiv, David Brazier.
• Kom och se: om meditation och theravadabuddhism, Marie Ericsson.
• Möt Buddha, Kärsti Stiege.
• Några väsentligheter inom Theravada-Buddhismen, Dietmar Dh. Kröhnert.
• Det Buddhan lärde – W. Rahula (finns även på engelska – What the Buddha Taught).
• The Buddha and His Dhamma, Bhikkhu Bodhi (engelska).
• The Noble Eightfold Path – The Way to the End of Suffering, Bhikkhu Bodhi 

(engelska).
• Dana – The Practice of Giving, Bhikkhu Bodhi (engelska).
• Opening the door of your heart – and other Buddhist tales of happiness, Ajahn Brahm 

(engelska).
• Beyond Gender, Dhammananda Bhikkhuni (engelska).
• I give you my life, Ayya Khema (engelska).

Boktips om meditation

• Vipassana Meditation, William Hart.
• Meditation, David Fontana.
• Meditationens kraft – Energi åt sinnet och kroppen, Christopher Titmuss.
• Lär dig meditera, Erica Smith och Nicholas Wilks.
• Insikt och närvaro, Katarina Plank.
• Buddhistisk meditation, Dietmar Dh. Kröhnert (material till studiecirklar för Sensus).
• Mindfulness, bliss, and beyond – a meditators handbook, Ajahn Brahm (engelska).
• Mindfulness/ögonblickens under, Thich Nhat Hanh.
• Vart du än går är du där,  Jon Kabat-Zinn.
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Video- och DVD-tips

• Sju år i Tibet
• Kundun
• Little Buddha
• Samsara
• Livets hjul
• Fotboll för Buddha
• The life of Buddha 

Var kan detta material hittas?
De flesta svenska böcker kan hittas på bibliotek. Även video och DVD:er kan ofta hittas där 
eller så kan de beställas via bibliotekstjänst. Man kan också leta i olika antikvariat eller på 
Internet.
Om man har problem att hitta engelska litteratur så rekommenderas att antingen leta på: 
www.wisdom-books.com eller www.amazon.com  .  

Länktips

www.Dhamma.se Mycket innehållsrik svensk buddhistisk sajt med översatta 
Suttor (Buddhas lärotal) och andra texter.

www.BuddhaNet.net Här finns studieguider, PDF-böcker och väldigt mycket 
material kring Buddhismen (engelska).

www.Bps.lk Buddhist publication society,  här kan man hitta en stor 
mängd böcker, mestadels skrivna av munkar, i PDF-eller 
HTML-format som är helt gratis att läsa och ladda ner 
(engelska). 

www.AccessToInsight.org En mycket stor samling Suttor (Buddhas lärotal) hittas här 
(engelska).

www.Bswa.org Buddhist Society of Western Australia, här finns massor av 
material om Buddhismen: ljud, video och för läsning. Helt 
gratis att ladda ner (engelska).

http://www.facebook.com/gr
oups/25278130414/

En grupp på Facebook som heter "Svenska 
Theravadabuddhister och Dhammaintresserade". Man kan 
diskutera och dela information , dock krävs att man har ett 
konto på Facebook.
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Var kan man få ytterligare träning och utbildning?

Då man letar efter lärare eller andliga vänner för att få sin träning och utbildning så är det 
viktigt att hitta någon som är kompetent och en god förebild. Det bästa är om man kan hitta en 
munk/nunna som är en lärare, alltså har 10-12 års erfarenhet av klosterliv och har blivit 
godkänd av sin lärare att ge undervisning. Och den bästa undervisning i meditation kanske 
hittas främst inom skogstraditionen där det fokuseras mycket på meditation och strikt leverne.

Det är bra om man kan få sin träning i en klostermiljö för där hittar man mycket inspiration 
och likasinnade. Det är också ett tecken på sund andlighet om undervisningen är utan 
påtvingad kostnad utan istället är gåvobaserad.

Det är inte alltid lätt att hitta någon som kan lära en men här följer några startpunkter där man 
kan börja:

Sverige

Torsdagsmeditationer (Malmö, Skåne)
Ett alternativ för lekmanna-meditation är att besöka Dietmar Dh. Kröhnerts 
torsdagsmeditation i Malmö. Här kan man få information och chans att hålla igång en 
regelbunden praktik. De hålls varje torsdag klockan 18.00 och är utan kostnad.
Hemsida: www.buddhisminfo.se

Wat Sanghabaramee (utanför Eslöv, Skåne)
Ett thailändskt tempel dit man kan komma och rådfråga munkar om meditation eller andra 
frågor i livet. Man kan också, efter förfrågan, stanna där några dagar för meditations-retreat. 
Ingen kostnad, utan är gåvobaserat.
Hemsida: www.watsanghabaramee.se

Nordens Vipassanacenter (Ödeshög, Östergötland)
Ger kurser/retreater i vipassana-meditation (insiktsmeditation). Undervisningen är 
gåvobaserad.
Hemsida: http://www.sobhana.dhamma.org

Europa

Buddha Haus (Tyskland)
Ett meditationscenter och skogskloster i Tyskland. Drevs tidigare av den kända nunnan Ayya 
Khema. Undervisning och retreat är på gåvobasis.

Hemsida: http://www.buddha-haus.de/ 
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Amaravati (London, England)
Theravada-buddhistiskt tempel beläget en bit norr om London. Efter anmälan kan man stanna 
där på retreat och få undervisning. Gåvobaserat.
Hemsida: www.amaravati.org/

Cittaviveka (London, England)
Likt Amaravati är detta kloster beläget nära London, men Cittaviveka ligger söder om den 
stora staden. Gåvobaserat.
Hemsida: www.cittaviveka.org/

Thailand

Wat Marp Jan (Centrala Thailand)
Ett tempel där västerlänningar är välkomna att stanna en tid och även ordinera som munkar 
om man är intresserad och blir accepterad. Finns ett antal västerländska munkar där så 
engelska går bra. Gåvobaserat.
Hemsida: www.WatMarpJan.org

Wat Pah Nanachat (nordöstra Thailand)
”Det internationella skogsklostret” i Thailand. Undervisningen sker på engelska och alla 
munkar är engelsktalande och är mestadels från väst.
Hemsida: www.watpahnanachat.org

Wat Umong (Chiang Mai, Thailand)
Tempel i norra Thailand där man kan göra retreater från 3 dagar till en månad. Finns högt 
utbildade munkar och allt är gåvobaserat. 
Hemsida: www.watumong.org

En sökares guide till andligheten

Varningstecken gällande andliga organisationer

Stora kostnader
Se upp om det kostar väldigt mycket pengar, om pengar verkar vara i 
stort fokus, om du ofta efterfrågas eller tvingas betala ”donationer”. 
Var medveten om att det i motsats finns organisationer som fungerar 
helt enligt gåvoprincipen, alltså baseras helt på frivilliga gåvor, utan 
tvång, och detta är ett bra ideal för andlighet.

Personkult
Att alltför mycket fokus läggs på en viss ledare eller person. Att det 
blir en personkult.
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"Vi är den enda sanna vägen!"
En tradition eller väg som påstår sig vara ”den enda vägen till upplysning” eller på annat sett 
gör sig till den enda, unika metoden bör man vara skeptisk till. Detta leder lätt till ett sorts 
kultbeteende där alla andra ses som mindre värda eller dåraktiga. Det kan också leda till att 
man luras att skänka bort alltför mycket av sina tillgångar dit eller att man avskärmas från den 
övriga världen (detta skall dock inte förväxlas med att åka på retreat eller välja att praktisera 
intensivt i en seriös organisation vilket rekommenderas starkt).

Välja en lärare

Självlärd lärare/guru
Se upp för lärare eller gurus som inte verkar ha någon formell utbildning eller träning inom 
någon etablerad tradition. Det är förvisso inget krav att vara en del av en etablerad tradition 
för att nå höga nivåer av andlig utveckling men inom de etablerade traditionerna finns det 
många säkerhetsmekanismer som ser till att en person inte utnyttjar sina elever eller ljuger om 
sina uppnåenden. 

Lärare eller vän?
Om man lyckas hitta en person man finner vara en inspirationskälla och verkar ha något 
viktigt att lära ut så försök att inte se den personen som någon som bör avgudas eller 
glorifieras alltför mycket. En viss respekt är på sin plats men se personen som en andlig vän 
som du kan lära dig saker av. Inte som en person som du tvunget måste följa minsta vink från. 
Detta gör att man slipper försvara den personens eventuella brister och man kan utveckla en 
större självständighet. 

Lärare med sexuellt förhållande till elev
Om läraren har förhållanden med sina elever sexuellt sett är det rekommenderat att lämna 
organisationen. Ett sådant förhållande kan skapa favoritism inom gruppen och tvivel gällande 
lärarens motiv till att lära ut. En stämning som bidrar till ryktesspridning och att fokus dras 
ifrån det andliga utövandet.

Du kan byta lärare!
Glöm inte bort att du kan byta lärare när och om du vill!

En lärare bör vara moralisk
Personen bör ha hög moral och följa principer eller regler. Annars är det stor risk att du blir 
besviken och ger upp den andliga vägen helt. Att bli ”bränd” på detta sätt är ett vanligt 
fenomen då en lärare inte lever upp till de krav som bör ställas på en person som kallar sig 
lärare.

Kolla upp

Rykte och kritik
Kolla upp organisationen och dess rykte. Kan man hitta information på 
Internet? Finns det allvarlig kritik riktad mot organisationen? Finns det 
någon avhoppare som kan berätta sin sida av historien? Alla organisationer 
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har dess kritiker, detta är i stort sett oundvikligt, men att granskande undersöka hur allvarlig 
kritiken är och hur mycket kritik det finns kan vara av största vikt innan man ger sig in i en 
organisation. Detta kan bespara en mycket lidande längre fram då man kanske inser vad 
organisationen verkligen är.

Tillåts kritik?
Se upp för traditioner som inte tillåter skärskådning eller kritik av sin egen organisation och 
filosofi.

Vanliga misstag

Skapa en egen religion
Varning för att blanda ihop olika traditioner i ett försök att skapa ”en egen andlig väg” eller en 
”egen tradition/religion”. Något mycket vanligt när man söker i den andliga världen är att 
plocka några tekniker eller åsikter från en tradition och ta några andra från en annan tradition. 
Detta kan verka lockande och framstå som något mycket hedervärt men i praktiken leder det 
oftast endast till tvivel och osäkerhet om vad man ska göra eller följa. Försök hitta något som 
passar dig bra även om du kanske inte håller med om 100% av alla idéer. Hitta och utveckla 
en stabil grund i en tradition och då kan man senare spendera tid att läsa om andra traditioner 
utan att skapa alltför mycket tvivel hos en själv.

Överdriven skepsis
Man måste också inse att det är mycket liten chans (om ens möjligt) att hitta en perfekt 
organisation eller andlig väg. Det är att leta efter perfektion i en värld av ofullkomlighet. Så 
trots att det är bra att vara skeptisk och granskande så får man inte låta detta gå för långt så det 
leder till cynism och uppgivenhet. 

Ge inte upp för snabbt!
Man måste inse att det kan ta lite tid innan en teknik eller metod ger resultat. De flesta andliga 
vägar är inte en ”snabb-fix” utan det kan ta några timmar innan man inser om denna 
traditionen eller metoden är rätt eller bra för en själv. Ett tips är att ge en metod cirka 40 
timmars effektiv tid innan man ger upp den. 

Lycka till med den Buddhistiska meditationen!
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