
Några tankar om att släppa taget. – som jag ser det.
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Frasen att släppa taget  toppar säkert listan på 2000 talets New-age klichéer och den används även 
flitigt i den västerländska Buddhismen. Den används för ofta och missbrukas dagligen. Men klyscha 
eller ej är detta en så mäktig inre manipulation (fiffel,fusk) att den är värd att undersökas eftersom 
den skapar så mycket förvirring .Metoden att släppa taget har någonting ytterst betydelsefullt att lära 
oss när man sysslar med Theravada Buddhism.

Så som jag har lärt mig det i Thailand så innebär det ,att släppa taget precis vad frasen säger .Det är 
att övervinna (eller släppa taget) över vårt begär/egoismen .Det finns många begär som är helt 
onödiga som sprit ,snus, cigaretter osv och det är inte lätt att släppa taget om dem, om man är fast i 
dem Men att släppa taget innebär också att övervinna – Hat ,egoismen och okunnigheten (eller 
självbedrägeriet)

.Men så har vi andra saker som vi bör släppa taget om och det är olika former av begär som sinnligt 
begär  och begär att finnas till ,begär efter en massa idéer ,teorier, uppfattningar och begär efter 
okunskap. Dessa fyra kallas även för de fyra fördärven  Asrava ( betyder ,det som läcker ut)

Det står klart och tydligt i Sutta Nipata (143 – 152) – Att den som vänder sig bort från 
teorier (tankekonstruktioner ,åsikter ,gissning, spekulationer) är insiktsfull och 
karaktärsfast ,och röjer njurningsbegäret ur vägen – han skall ej födas 
mer……………….men ändå så finns det grupper inom den västerländska Buddhismen 
som har ett behov av detta.

Der är ju inte alls ovanligt att man inom den västerländska Buddhism Och framför allt inom 
AMM/Lama Govinda att man tycker om att diskutera olika teorier och ha en massa åsikter om 
Madhayamaka och yogacara där man pratade om tomhet ,nibbana eller hur djupt man har kommit i 
sin meditationen och man pratade gärna om de 8 eller 9 Jhanas(meditations nivåerna)

Det fanns en tid då jag var imponerad av dessa filosofiska samtal och jag trodde att dessa mästare 
inom AMM hade kommit långt i sin andliga utveckling och släppt taget/övervunnit de vanliga 
begären som man inte behöver som sprit ,cigaretter osv …..osv .Men det visade sig vara en illusion 
när den stora splittringen kom inom AMM när  Ven Asanga (Gottman) blev utnämnd till den högste 
ledaren för AMM och det var inte alla som gillade det på grund av hans ledarstil och mycket annat.



Men sen jag har tagit del av Theravada Buddhismen i Thailand/Thailand så inser jag att alla dessa 
samtal (och teorier) som vi hade inom AMM/Lama Govinda har ingenting med djupa insikter att 
göra, utan de sitter fast i ett begär som de inte kan släppa taget om -  och det är att ha en massa 
teorier/spekulationer om Buddhas lära  för att istället fördjupa sig i de 4:a ädla sanningarna.

Om Okunnighet - Avidaya

Inom Theravada finns ordet - Avidaya  som betyder okunnighet, kan också betyda att inte veta eller 
känna till. Man är omedveten om Buddhas lära. Det kan också betyda förblindad då man syftar på att 
han eller hon är oförstående inför Buddhas lära

Vad är det då man skall förstå ?Hur skall vi övervinna okunnigheten ?

Vi bör känna till livets tre kännetecken (Tini Lakkhanani) som är lidandet ,förändringar och att vi 
inte har ett bestående jag ,den som tror det. Lever i en är en illusion.

Vi bör känna till om de 4:a ädla sanningarna och vi bör öva oss på att varje dag recitera Tisarana 
(tillflykten) och praktisera de fem etiska övningarna……….sen bör vi också ha en insikt om 
Kammas lagat .Där vi är medvetna om att allt vad vi tänker ,säger eller gör, får för eller senare sina 
konsekvenser .Antingen i detta liv eller nästa liv………..

Det är det som vi borde fokusera på ,inte en massa teorier. Sen är det också 
bra att kan kännedom om Dana, för sann Dana innebär att ge generositet 
(givmildhet ,vänlighet) och att ge en gåva (allmosa ,donation ,present). Till 
munkarna/nunnorna i en Sangha. 

När man praktisera Dana så är det ett mycket effektivt sätt att släppa taget 
om sig själv och sin egoismen/begär.

För hur ofta har jag inte upplevt inom den Västerländska Buddhismen där 
man pratar om att släppa taget, men så klarar man inte av att försaka (säga nej till ,eller avstå ) från 
fem kr om dagen ,som handlar om att skänka pengar till sin förening/organisation så att den kan 
överleva eller att hjälpa till att finansiera ett projekt

.Jag skrev förening/organisation och det har med det att göra .Att jag inte anser dem vara en Sangha, 
en Sangha betyder enligt Theravada -  en gemenskap av munk och nunneförsamling .Men många 
inom den västerländska Buddhismen kallar sig för en Sangha (AMM/Lama Govinda gör det)

.Men jag anser att det är fel .För de som är munkar och nunnor har 227 respektive 311 regler att följa 
och där kan vi prata om att släppa taget eftersom de har försakat allt (eller försöker).Inon  den 
Västerländska Buddhismen så är man lekman men lever som en munk utan att ha försakat någonting 
eller släppt taget om någonting som sex ,bil ,hus(bostads rätt ) osv…



Sann Försakelse eller att släppa taget

I den ädla åtta faldiga vägen så finns det åtta ekrar och steg nummer två talar om för oss hur Rätt 
avsikt (beslut ,tanke ,sinnelag) hur viktigt det är. Det menas att människan ska styra sina känslor bort 
från begär/egoismen och ondska för istället utveckla medkänsla (vänlighet).Vi skall utveckla 
medkänsla (vänlighet) med allt liv istället för hat och egoismen. Vi skall inte bara tänka på oss själva 
utan vi måste utveckla solidaritet med våra medmänniskor och allt annat liv och gärna med de som 
har gått bort.

Men steg nummer två på den Ädla åtta faldiga vägen innebär också att man kanske beslutar sig för 
att bli munk eller nunna och därmed så skall man försaka (släppa taget om allt) och detta brukar 
kallas för Nekhamma. Som innebär att man lämnar världen och lever ett heligt liv som munk eller 
nunna

 Nekhamma är också det andra det andra steget/länken i den ädla åtta faldiga vägen som är rätt avsikt 
(beslut ,tanke).Nekhamma är också en av de 10 paramita som inom Theravada Buddhism betyder 
fulländningar eller perfektioner och det är de egenskaper som skall leda tillupplysningen 
Nibanna/nirvana.

Så när vi pratar om att släppa taget (försakelse ,att säga nej till olika saker) så förstår man att det är 
en mycket djup filosofi och en insikt/visdom .Det är lätt att prata om att släppa taget ,men det är 
mycket svårt att göra det om man inte har kommit så långt i sin meditations praktik

När man börja lära sig Nekhamma som är att lära sig att försaka, att undvara,att helt enkelt att vara 
utan dessa sinnesnjutningar .Det kan vara sex, sprit ,nikotin ,mobiltelefonen, TV osv..........Sann 
försakelse är en inre process där man genom att tillämpa den ädla åtta faldiga vägen ger upp sin 
egoismen ,hat/bitterhet och sin okunnighet.

Sen finns det något som jag kan kalla för den sanna  försakelsen, som innebär att man en gång för 
alla har bestämt sig att helt slutgiltigt och definitivt att lämna det världsliga livet  och blir 
munk/nunna, så att man en gång för alla kan besegra alla sina bindningar till egot och därmed även 
till allt onödigt lidande……………….och kanske nå en dag Nibanna/nirvana.

När jag gick runt med Tobias Heed i templet Wat Marp Jahn där 
vi pratade om Nekhamma – om den sanna försakelsen, så insåg 
jag  (det var februari 2012 i Thailand)

.Att om man vill utvecklas inom Dhamman så måste man lära sig 
att avstå från olika sinnesnjutningar, och det gör man bara i en 
Sangha/kloster.



Några slutord.

Buddha var lysande organisatör som drog till sig duktiga lärjungar och stöttepelare. Vid hans död var 
den munkorden han grundat en livskraftig institution.Buddha hade bestämt att läran dhamman och 
klostersamfundets regler ,vinayana skulle vara munkordens lärare efter hans död………….och då 
var jag ännu mer övertygad om .Att det var i en Sangha och bara där som man kunde får rätt träning 
och utbildning.

Visst kan man lära sig en hel del själv eller gå på retreater hos olika buddhistiska föreningar och 
organisationer och där börja lära sig Dana (generositet) Pancha Silas (etiken ,moralen) ,Samadhi 
(koncentration/meditation) och även Nekhamma. Man kan ju bara hoppas att dessa lekmän lär ut det 
här i väst. Men jag har tyvärr andra erfarenheter.

Men i slutändan så tror jag om man verkligen menar alvar med sin Dhamma (eller har fått denna 
kallelse) så blir det för eller senare att man hamnar i ett kloster .Dessa intryck har jag fått när jag 
besökte Ven.Dhammananda Bhikkhuni och Tobias Heed som bägge levde i ett kloster och följde alla 
dessa munk/nunne reglerna. Och när jag har studerat i det Buddhistiska Universitetet i Wat Suan 
Dok i Chiang Mai.

För mig är Tobias  Heed en förebild när det gäller att 
släppa taget .Efter det att han hade varit i Wat Marp 
Jahn i den Thailändska Sanghan i ett år så kom han 
tillbaka till Malmö som civil igen november 2012 
för att avveckla allt eftersom han hade bestämt sig 
för att bli munk.

Han sade upp sig från ett bra arbete (han var 
systemvetare/programmerare),sålde sin bostadsrätt 
och skänkte bort alla sina möbler och när det var 
gjort …………

………så skulle han bli munk i templet Wat Amaravati utanför London .Det är för mig att släppa 
taget ,det anser jag är den sanna Nekhamma (försakelsen).

Det jag också lärde mig av Tobias Heed. Det var, du kan inte ha allt. Du kan inte ha en sex ,sprit, 
cigaretter ,TV ,bil osv…….och samtidigt nå Nibbana/nirvana .Man måste försaka, man måste avstå 
från en hel del i sitt liv om man menar allvar med att nå Nibbana/nirvana. Men det är lätt att inbilla 
sig som lekman att man har kommit långt när man sysslar med den västerländska Buddhismen .Jag 
har lärt mig nu av Tobias och alla min år som jag har besökt Thailand.

Det är bara munkarna/nunnorna som kan  nå detta målet som heter Nibbana/nirvana eftersom de har 
släppt taget om allt, det anser jag är den sanna försakelsen .Det är vägen till befrielsen Vi andra som 
är lekman får nöja oss med mindre genom att stödja munkar och nunnorna i Sanghan så att de kan 
lära oss ,hur vi en dag kanske kan släppa taget om allt.



Källor som jag har använt.
Marie Ericsson – Buddhism Nu  - Nr 1.2010.
Nyanatiloka – Buddhistisk ordbok på Tyska.
Knut.A.Jackobsen – Buddhismen.
Jon Kabat-Zinn – Vart du än går är du där..
Knut A Jackobsen – Buddhism.

Min PDF fil –  Försakelse – en väg till den sanna lyckan.
www.buddhisminfo.se – den finns på Mina erfarenheter med Thailand och Thailändare – Nr 26.

Länkar som jag har använt.
www.dhamma.se
www.palikanon.de
www.wikipeida.org
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Må alla varelser leva i fred.
Må alla varelser leva i Harmoni.
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