
De 10 kungliga dygderna eller skyldigheterna
(eller hur en regeringschef eller politiker bör styra sitt land)
cc

Hur denna form av rättvis regering kan förverkligas, förklaras av Buddha i
hans undervisning om kungens 10 skyldigheter (Dasa-rajas-dhamma), 
såsom den återges i Jataka Suttan.

1. Den första av kungens 10 plikter är tolerans, generositet och
välgörenhet (Dana). Härskaren bör inte åtrå/längta och klamra sig
fast vid förmögenhet och egendom, utan bör avstå det för folkets
välstånd.

2. För det andra: En moraliskt hög personlighet (Sila). Han bör aldrig förstöra liv, luras, stjäla 
eller exploatera andra, begå äktenskapsbrott, yttra falska saker eller förtära berusande 
drycker. Alltså, han bör följa åtminstone de fem reglerna (Pancha Silas) som en lekman bör 
följa och öva sig på varje dag.

3. För det tredje: Uppoffra allt för folkets goda och vara beredd på att avsäga sig all personlig 
komfort, namn och berömmelser och till och med sitt eget liv, i folkets intresse.

4. För det fjärde: Hederlighet och integritet. Han måste vara fri från fruktan och favörer under 
fullgörandet av sina plikter, måste vara uppriktig med sina avsikter och får inte lura 
allmänheten.

5. För det femte: Vänlighet och mildhet. Han måste ha ett utomordentligt sinnelag.

6. För det sjätte: Anspråkslösa vanor. Han måste leva ett enkelt liv och bör inte ägna sig åt att 
leva ett lyxliv. Han måste ha självkontroll.

7. För det sjunde: Vara fri från hat, illvilja och fiendskap. Han bör inte hysa agg mot någon.

8. För det åttonde: Icke-våld, vilket innebär att han inte bör skada någon, utan också  bör 
försöka främja fred genom att undvika och förebygga krig och allt som innefattar våld och 
förstörelse av liv.

9. För det nionde: Tålamod, fördragsamhet, förståelse. Han måste kunna
stå ut med strapatser, svårigheter och förolämpningar utan att tappa
humöret.

10. För det tionde: Icke-opposition, icke-obstruktion. Det vill säga, han
bör inte motsätta sig folkets vilja, bör inte hindra några åtgärder som är
positiva för folkets välfärd. Med andra ord bör han styra sitt land i
harmoni med sitt folk.

1



Källor som har inspirerat mig:
cc

Böcker:
Dr.W. Rahula – Det Buddhan lärde.
Knut A. Jackobsen – Buddhismen.

Länkar som jag har använt:
www.sv.wikipedia.org
www.en.wikipedia.org
www.acesstoinsight.org
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Det som inspirerade mig att skriva/studera de 10
kungliga dygderna var när jag var i Thailand/Chiang
Mai från november 2013 till februari 2014. Då var
det mycket protester i Bangkok där ledarna PAD
(folkalliansen för demokrati), som också kallas för
”Gulskjortorna” i Thailand ville störta den folkvalde
ledaren Yingluck Shinawatra som är UDD (förenad
front mot diktatur) som även kallas för
”Rödskjortorna”. Det var en orolig tid med en del
döda.

Yingluck Shinawatra var Thailands premiärminister
från den 5:e augusti 2011 till 7:e maj 2014 då hon
avsattes av Thailands författningsdomstol. I maj
månad 2014 så tog militären över igen.

Dietmar Dh. Kröhnert,
Malmö 29 juni, 2014.
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