Buddhismens syn på befrielsen/frälsningen
Jag får ofta frågor av skolelever (och andra) där jag försöker besvara
frågorna så gott jag kan. Jag är ingen expert men jag delar gärna
med mig av det lilla jag kan och alla mina personliga erfarenheter
till de som frågar. Det finns inga svart-vita svar inom TheravadaBuddhism, utan allting är en blandning av svart och vitt.
När jag svarar så har jag ingen fördömande eller auktoritär attityd
men däremot så har jag rätt att vara kritisk och granskande. Som jag
har lärt mig inom Theravada-Buddhism (till exempel Buddhas tal
till Kalama-folket om att ha en utforskande/undersökande
inställning vilket kallas Vimamsa och som tillhör Iddhipada - en av
de 37 förutsättningarna att nå upplysningen).
De svar som jag ger är bara en syn hur en utövande Buddhist kan se
på aktuella frågor som finns i vårt samhälle.

Målet är Nibbana/nirvana
Slutmålet för en buddhist är att lämna kretsloppet Samsara och uppnå Nibbana. Nibbana är ett
tillstånd som människan når när han eller hon har förstått livet på det sätt som Buddha beskriver det.
Den som har nått Nibbana har inga begär kvar och det är den enda lyckan som är bestående: att inte
vara fäst vid något i livet. Upphörandet av begär/egoism, hat och illusion – det kallas Nibbana som
det står i den Buddhistiska skriften Dhammapada.
Nibbana kan betyda – det vindstilla, det utslocknade eller fullkomligt lugn. Det kan också betyda
befrielse från allt som binder, från begär, hat, okunnighet, från återfödelsens kretslopp. Detta
tillstånd som kallas för Nibbana kan människan redan nå nu i detta liv eller när hon dör, då uppgår
hon i det fullständiga Nibbana - parinibbana. Parinibbana betyder – befrielse från allt som binder,
från hat, begär, okunnighet, från återfödelsens kretslopp.
Buddhas tredje grundsats är att det finns ett tillstånd där lidandet upphör och som jag skrev innan så
kallas det för Nibbana och livets ändamål är att uppnå detta. Ordet betyder egentligen utslocknande
enligt den pali-tyska ordboken, och kan användas som en metafor för en lampa som har slocknat.
Om man utgår ifrån att Buddha är en läkare där han diagnostiserar människan som sjuk, menar han
med Nibbana ett motsatta tillstånd som hälsa (välbefinnande). Hat, begär/egoism och okunnighet gör
att vi människor mår psykiskt och fysiskt dåligt men om vi går Buddhas väg så kan vi uppnå
Nibbana.
Det är ett tillstånd som inträder då en människa blivit fri från alla de ursprungliga bristerna.
Den bästa definitionen finner vi i kanske vers 89 i Dhammapada:
De vilkas sinne har till fullkomlighet utvecklats
i upplysningens led,
och fria från band,
gläds åt sin frihet
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och har övervunnit störningarna
och strålar av ljus – de har uppnått Nibbana i denna värld.
En annan definition på Nibbana och som jag ofta har reflekterat över och som jag gillar mycket står i
vers 204 i Dhammapada:
Hälsa är den bästa gåvan,
förnöjsamheten är största rikedomen,
den pålitlige är den bäste anförvant
Nibbana är den högsta lyckan.
Den som har uppnått Nibbana kallas inom Theravada-Buddhismen en Arahant vilket betyder en som
funnit vägen till upplysningen. Man kan läsa om det i kapitel 7 i Dhammapada som handlar om den
fullkomlige som har nått Nibbana.
Vad är Nibbana? Upphörandet av begär, hat och okunnighet – det kallas också för Nibbana. Min väg
leder till lösgörandet, till lugn, till frihet från begär, till frid och högre vetande, till slutlig upplysning
till Nibbana.
Detta är den högsta vinsten, nämligen kännedom om hur allt lidande kan bringas upphöra. Denna
frihet är grundad på sanningen och därför oföränderlig. Den sanning som till sin natur är utan
falskhet är Nibbana.
Vi kan sammanfatta på följande sätt:
Nibbana är frihet från återfödelsen. Den som har nått detta tillstånd har inte längre någon av de
faktorer, som driver fram återfödelsen. Begären har övervunnits och det oroliga medvetandet är fast
och lugnt. Någon Kamma/Karma produceras inte mera.
Man kan inte uppnå Nibbana utan etisk fullkomlighet (man börjar med de 5 etiska övningarna), det
sker genom att både begär/egoism och aggressivitet slocknar (slutar brinna, dör bort, tar slut).
Därmed är all egoism borta och det finns inte längre några förutsättningar för en ond handling. Alla
de nyss nämnda otjänliga egenskaperna och vanorna har övervunnits.
Okunnighet har ersatts av vishet. Den som nått Nibbana har insett sin egen och världens natur. Han
eller hon förstår livets tre kännetecken och har överblick över världens gång och vårt öde. Den
person som har nått Nibbana har även möjligheter till intuitivt medvetande och telepati och kan även
minas tidigare existenser.
Vad som allra oftast påpekas är de känslomässiga upplevelserna i samband med Nibbana. Nibbana
är den högsta lyckan (vers 203 i Dhammapada). Det är det fullständiga lugnet, den fullständiga
säkerheten. Det är också den fullkomliga inre friheten.
I regel uppnås Nibbana genom att gå den ädla åtta faldiga vägen (etik – meditation – kunskap). Den
som har uppnått Nibbana har då möjligheter till fullständig kontroll över sitt medvetande. Han kan
lätt uppnå olika transcendentala tillstånd som ger upplevelser av obeskrivlig frid och harmoni. Man
har nått ett tillstånd bortom alla ord eller begrepp.
Nibbana är ett psykiskt tillstånd som kan nås i detta liv. Det finns även antydningar om att Nibbana
kan uppfattas som en tillvaro i en helt annan dimension som inte kan förklaras eller beskrivas, utan
endast antydas i ordalag som: Det finns någonting ofött, ej uppkommet, ej skapat, ej förorsakat. Där
finns inget som dör eller föds och det står varken stilla eller rör sig.
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Det är lönlöst att föreställa sig Nibbana. Dock är detta slutet på lidande/otillfredsställelsen, enligt
Buddha. Nibbana är också sanningen. Nibbana är också att inse sanningen, det vill säga att se allting
som det är. Den som har förverkligat det är en lycklig människa, eftersom Nibbana enligt Buddha är
lycka. Denna lycka kan man nå i detta liv. Man behöver inte vänta tills man är död.

Mahayana-Buddhismen
Efter Buddhas död växte 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 en av Mahayana-riktningar, tänker man sig Nibbana som paradiset i väster (Buddhas
hemtrakter), där människan är evigt ung och lycklig. Men paradiset i väster uppfattas som ett
genomgångsstadium till Nibbana.

Slutord
När det gäller Nibbana så har jag fått lära mig inom Theravada-Buddhismen att Nibbana inte är
någon himmel, till vilken de fullkomliga kommer efter döden. Om jag har tolkat och förstått det rätt.
Under de år som jag har varit i Thailand och tagit del av Thai-Buddhismen så har jag lärt mig att
uppnå Nibbana är detsamma som att bli upplyst eller uppvaknad. Man uppnår Nibbana genom att
handla rätt, och att handla rätt inom Theravada-Buddhismen är att följa de fem etiska övningarna: att
inte döda eller skada, att inte stjäla, att inte vara otrogen, att inte ljuga och att inte använda droger.
Man måste följa den åttafaldiga vägen.
Ni kan läsa mer på min hemsida på Föredrag och föreläsningar om Buddhismen. Nr 44, 48, 55 och
56 och Hur man blir Buddhist. Där står det mera om de fem etiska övningarna.
Alla buddhister når inte Nibbana och det är inte heller alla buddhisters mål. Inom TheravadaBuddhismen finns två grupper med olika grader av religiös kunskap och ambition. Munkar och
lekmän. Det är egentligen bara munkar som aktivt försöker nå Nibbana.

Källor som jag använt:
Börge Ring – Att tro och veta.
Rune E. A. Johansson. – Dhammapada.
Knut A. Jakobsen – Buddhismen.
Lars-Göran Alm – Religionskunskap för Gymnasiet.
Länkar som jag har använt:
www.wikipedia.org
www.dhamma.se
Dietmar Dh Kröhnert,
Malmö 3 juli 2012.
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