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Theravada, de äldstes väg

Inom den theravadabuddhistiska traditionen tar man Buddhas ursprungliga 
undervisning som den huvudsakliga normen och auktoriteten. Den äldsta och
historiskt mest korrekta undervisningen från Buddha finns i en textsamling 
med lärotal, aforismer, berättelser och monastiska disciplinregler som kallas 
Tipitaka. Denna undervisning med sin uttömmande levnadsväg leder gradvis 
till en hjärtats frigörelse, som brukar kallas för upplysning eller Nirvana. 
Denna sinnets upplysning beskrevs av Buddha som den högsta möjliga och 
mest tillfredställande formen av lycka. Grunderna i Buddhas väg är: ett rent 
och konstruktivt levnadssätt, djup inre frid kultiverad genom meditation, 
samt penetrerande visdom som befriar sinnet. Theravadatraditionen är 
väletablerad i de asiatiska länderna Thailand, Sri Lanka och Myanmar, och 
det är ur theravada den så kallade vipassana-traditionen uppkommit.

Skogstraditionen

Ända sedan Buddhas dagar har det funnits munkar och nunnor som dragit sig
undan in i djupa skogar, berg och grottor för att söka fysisk avskildhet i syfte 
att finna förutsättningar för meditationsträning och nå insikt i Dhamma, 
Buddhas sanna undervisning. Oavsett om de levde i ensamhet eller i små 
grupper hade dessa människor försakat hela världen och strävade beslutsamt 
i enkelhet och strikthet. Dessa grupperingar har inom sina led haft några av 
de största meditationsmästarna sedan Buddha själv. Långt från städer och 
samhällen, beredda att uthärda vildmarkslivets alla svårigheter för 
möjligheten att lära av naturen. Och då de var ointresserade av världslig 
berömmelse och erkännanden förblev dessa skogsmonaster ofta okända, och 
deras levnadshistorier gick förlorade till djungelns snår och bergstoppar.

Den thailändska skogstraditionen

Den samtida thailändska skogstraditionen har fötterna på jorden, och är en 
”tillbaka-till-rötterna-rörelse” som i meditationspraktik och livstil försöker 
efterleva Buddha och den första generationen lärjungar. Trots de moderna 
tiderna håller skogsklostren fortfarande de forna traditionerna vid liv genom 
att följa den buddhistiska monastiska disciplinkoden, den så kallade vinayan,
med Buddhas träningsregler. Tills på mitten av 1900-talet tjänade de flesta 
buddhistiska klostren i Thailand som allmänna utbildningscentrum. Munkar i
städer och byar undervisade skolbarn och betonade skolastiska studier av de 

2



buddhistiska texterna. Att utföra ceremonier var också en viktig del av deras 
liv. För det mesta lade man på dessa bykloster liten vikt vid meditation, 
använde pengar och följde inte munk- och nunnereglerna så noggrant.

Skogstraditionens pånyttfödelse i
Thailand under 1800-talet var ett
försök att återvända till den livstil
och träning som hade varit gällande
under Buddha. De två ledande
figurerna i denna rörelse var
Vördade Ajahn Mun Bhuridatta och
Vördade Ajahn Sao Kantasilo. Deras
syfte var att uppnå Dhammans frid
och visdom i sina egna hjärtan och
sinnen. De hektiska byklostren

övergavs för fridfullheten och tystnaden i naturen. Vinayan efterlevdes strikt, 
och man lade vikt vid varje detalj. Munkar levde utan pengar och tog emot 
vad som än skänktes, och uthärdade tålmodigt när detta innebar ingenting 
alls. Asketiska övningar Buddha rekommenderat införlivades i livsstilen: t:ex. 
att bara äta ett mål mat om dagen, ur allmoseskålen; att klä sig i mantlar 
gjorda av bortkastade trasor; samt att leva i skogar eller på 
begravningsplatser. Munkarna kunde ofta vandra genom landsbygden och 
leta efter lämpliga meditationsplatser, och hade då endast ett fåtal ägodelar: 
en allmoseskål, tre mantlar, ett glot (ett paraply med ett myggnät), och ett 
fåtal personliga förnödenheter.

Från Ajahn Mun och Ajahn Sao, och från deras många framstående elever, 
har vi fått ett enormt arv av väldigt utmanande levnadshistorier, alla präglade
av enkelhet och disciplin. Deras undervisning riktar sig till de som vill rena 
sinnet genom att leva i enlighet med vad Buddha lärde ut. Skogstraditionens 
hjärta är meditationsträningen. Insikt om existensens sanna natur uppstår 
genom att kultivera djupliggande medvetandetillstånd av stillhet, samt genom
att undersöka kroppen och sinnet på ett systematisk vis.

När man anländer till ett riktigt 
skogskloster är träningens anda uppenbar 
överallt. Stämningen präglas av enkelhet 
och anläggningarna är rena och välskötta. 
Det avlägsna läget skänker en atmosfär av 
försakelse. Enkla avskalade byggnader står 
ensamt inbäddade i små skogsgläntor.  
Munkar eller nunnor utför sina dagliga 
sysslor i tysthet och medvetenhet eller 
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tränar sittande och gående meditation.

I meditationsträningen kan man stöta på många hinder, och skogsmästarna 
var uppmärksammade för sina kreativa sätt att besegra dessa hinder och 
sinnets föroreningar. De var berömda för den djärva beslutsamhet de hade att
nå upplysning. Ajahn Muns och Ajahn Saos elever växte gradvis till antalet; 
och tack vare den förträffliga undervisning de fick, samt intensiteten i deras 
egna ansträngningar blev till slut många av dem själva mästare. Idag är 
skogstraditionen väletablerad i Thailand och börjar också slå rot i 
västvärlden. 

Vördade Ajahn Chah

Thailand har välsignats med ett stort antal 
buddhistiska meditationsmästare av oförvitlig och 
djupgående visdom, och en av de mest framstående var
Vördade Ajahn Chah. Han föddes 1918 i en liten by i 
provinsen Ubon i nordöstra Thailand. Först mottog 
han ordination i sitt lokala bykloster och ägnade sig åt 
studier, därefter sökte han upp avskilda skogskloster 
och praktiserade med några av den tidens mest 
framstående lärare – Ajahn Mun, Ajahn Kinaree och 
Ajahn Taungrut – innan han grundade ett eget 

skogskloster nära sin gamla hemby. Fram till sin död 1993 vägledde och 
tränade han sina elever i Buddhas enkla, hårdföra och fridfulla livsväg.

Under de många år han praktiserade i avskildhet som vandrande munk mötte
han åtskilliga svårigheter och de förmågor han då utvecklade, så som tålamod
och uthållighet, blev centrala i den undervisning han senare gav sina elever. 
Han var mycket motiverad att genom den andliga träningen finna orsakerna 
till världsligt lidande. Enligt egen uppgift höll han inte tillbaka på något sätt. 
Han gav upp allting för den andliga vägen. Även om han mötte många 
svårigheter, lidande, sjukdom, smärta och tvivel så gav han aldrig upp. Ur 
denna resoluta djärvhet och denna strävan steg en orubblig frid, visdom och 
gränslös kärlek.

Ajahn Chah undervisade på ett rakt, okomplicerat och okonstlat vis. Han 
vägledde med charm och humor och var en mästare på att använda 
vardagssituationer som lärotillfällen. Han betonade att sann insikt aldrig kan 
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uppstå ur blott intellektuell kunskap, utan bara genom direkt personlig 
erfarenhet och transformation. Varaktig lycka är ett resultat av den visdom 
som uppstår naturligt när sinnet är stilla, tyst och fullt av ljus.

Han uppmuntrade folk att konfrontera de mentala
föroreningar som förgiftar deras sinnen och att
använda försakelse, medvetenhet och uthållighet som
verktyg för att besegra dem. Han manade sina
efterföljare att lära sig att inte tappa bort sig i
humörsvängningar och emotioner utan istället träna
sig själva att se klart, och oförmedlat uppleva
medvetandets och världens sanna natur.

Ajahn Chahs populäritet växte stadigt, både hos thailändare och 
västerlänningar. Mängden av icke-thailändska elever ökade till den grad att 
han 1975 grundade ett närliggande systerkloster specifikt för dem. Ajahn 
Chahs första västerländska munk, Vrd. Ajahn Sumedho, inviterades att bli 
abbot och klostret gavs namnet Wat Pah Nanachat.1 Wat Pah Nanachat har i 
sin tur gett upphov till kloster över hela västvärlden. För närvarande finns det
(Thailand inräknat) mer än 300 systerkloster som vänder sig till Ajahn Chahs 
undervisning och exempel för inspiration.

1 Thailändska: Det internationella skogsklostret.
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Skogstraditionens mästare:
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Ajahn
Dhammachedi

Ajahn SaoAjahn Upali Ajahn Mun

Ajahn Sing Ajahn Maha Pin Ajahn Dteu Ajahn Orn

Ajahn Taungrut Ajaahn Kineree Ajahn Doon Ajahn Thate
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Ajahn Chorp Ajahn Brahm Ajahn Kao Ajahn Lui

Ajahn Fun Ajahn Waen Ajahn Lee

Ajahn Sim Ajahn BrahmchakAjahn Maha
Boowa

Ajahn Buddhadasa

Mae Chee Gaaw
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Ajahn OrnsaAjahn Chah

Ajahn Kumprong Ajahn Kumdtum Ajahn Suwat Ajahn Kumdee

Ajahn Jia Ajahn Wun

Ajahn Poot Ajahn Juan Ajahn Singtong Ajahn Laa
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Ajahn Rian Ajahn Lee Ajahn Boonmee Ajahn Kahn

Ajahn Ben Ajahn Tui Ajahn Utai Ajahn Plian

Ajahn Liem Ajahn Pannavaddho Ajahn Sumedho Ajahn Prasit



”Tålmodig uthållighet är det främsta för att bränna bort
mentala föroreningar.”
– Buddha
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Ajahn Junrien Ajahn Passano Ajahn Piek Ajahn Anan

Ajahn Wanchai Ajahn Dtun
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