
Undervisning om Ungdom och Lycka 

 

Jag hörde dessa ord av Buddha en gång när den ärade bodde på Bamboo Forest klostret i 

staden Rajagriha. Vid denna tidpunkten var det en munk som tidigt på morgonen kom till 

flodens strand, tog av sig sin yttre dräkt och lämnade den på stranden och gick ner till 

floden för att bada. Efter badet, kom han ut ur floden, väntade till hans kropp blivit torr 

och satte sedan på sig sin yttre dräkt. 

Då dök en gudinna upp vars kropp var omringad av  ljus och lyste upp hela stranden vid 

floden. 

Gudinnan sa till munken, Ärevördiga, du har nyligen blivit munk. Ditt hår är ännu svart, 

du är mycket ung. Vid denna tidpunkt i ditt liv, borde du inte vara parfumerad med oljor, 

utsmyckad med ädelsten och doftande blommor, njuta av de fem sorters sinnliga begär. 

Varför har du övergivit dina nära och kära och vänt ryggen till det världsliga livet, boendes 

själv? Du har rakat ditt hår och skägg, erhållit munkdräkten och lagt din tro på monastikt 

utövande. Varför har du övergivit njutningar i denna stunden för att söka njutning i en 

avlägsen framtid?  

Munken svarade ”jag har inte övergivit den nuvarande stunden för att söka njutning i en 

avlägsen framtid. Jag har övergivit njutningarna som är olämpliga för den djupaste glädje i 

denna stund.  

Gudinnan frågade, vad menar du?  

Och munken svarade, den Högt Ärade har lärt ut att i glädjen förknippad med sinnliga 

begär finns det lite sötma och mycket bitterhet, små fördelar och ett stort potential att leda 

till katastrof. Nu när jag är fullt närvarande i den Dharma som är tillgänglig här och nu har 

jag gett upp den brännande elden av lidande. Dharman är tillgänglig här och nu. Den är 

utanför tiden och den bjuder alltid in oss att komma och se den. Den är att bli förstådd och 

upplevd av var och en av oss, för oss själva. Det är det som menas att överge de olägliga 

njutningarna för att anlända i den djupaste glädjen av den nuvarande stunden.  

Gudinnan frågade munken igen, varför säger den högt ärade att i de olämpliga 

njutningarna av sinnliga begär finns det liten sötma och mycket bitterhet, dess fördelar är 

små men potentialen att leda till katastrof är stora? Varför säger han att om vi vistas i 

Dharman som är tillgänglig här och nu är vi förmögna att ge upp lidandens lågor som 

bränner oss? Varför säger han att denna Dharma tillhör den nuvarande stunden, utanför 

tid, alltid bjuder in oss att komma och se den, är tillgänglig här och nu och är förstådd och 

upplevd av var och en av oss för oss själva?  

Munken svarade, jag har bara ordinerad i två år. Jag har inte skicklighet att förklara den 

sanna undervisning och det underbara utövandet som den högt ärade har förkunnat. Den 

Högt Ärade är för närvarande i närheten i Bamboo Forest. Varför går du inte dit för att 

ställa dina frågor direkt till honom?  

Tathagata kommer erbjuda dig den rätta Dharman och du kommer kunna ta emot och 

praktisera hans guidning som du tycker passar.  

Gudinnan svarade, ärade munk i denna stund är Tathagata omgiven av mäktiga och 

inflytelserika gudar och gudinnor. Det skulle vara svårt för mig att att närma mig honom 

och fråga om Dharman. Skulle du vara villig att fråga Tathagata dess frågor för min 

räknings skull? 

Munken svarade, jag ska hjälpa dig. Gudinnan svarade munken, ärade då ska jag följa dig. 

Munken gick till platsen där Buddha bodde, bugade sig, vidrörde marken inför Buddha i 

respekt och drog sig sedan tillbaka och satte sig vid sidan. Han upprepade konversationen 

han precis haft med gudinnan och sade sedan, Högt Ärade om denna gudinnan ej hade 

talat uppriktigt så hade hon inte kommit hit med mig. Just i den stunden hördes ett ljud 

från långt borta. Ärade munk, jag är här, jag är här.  

 



Den Högt Ärade erbjöd genast denna vers; 

Varelser skapar felaktiga uppfattningar angående föremål för begär.  

Det är därför de är fast i sina begär.  

Eftersom de inte vet vad begär verkligen är,  

fortsätter de längs vägen mot döden. 

Buddha frågade sen gudinnan, förstår de denna vers? Om inte säg till är du snäll.  

Gudinnan svarade Buddha, jag har inte förstått Högt Ärade. Jag har inte förstått. 

 

Så Buddha reciterade en annan vers för gudinnan; 

När du känner till begärens sanna natur  

kommer sinnets begär inte att födas.  

När det inte finns begär och ingen uppfattning baserad på det,  

då är ingen förmögen att fresta dig. 

Buddha frågade sen gudinnan, förstår de denna vers? Om inte säg till är du snäll.  

Gudinnan svarade Buddha, jag har inte förstått Högt Ärade. Jag har inte förstått. 

 

Så Buddha reciterade en annan vers för gudinnan;  

Om du tror att du är bättre än, sämre än och jämlik,  

orsakar du splittring.  

När dessa tre komplex har upphört  

kan inget uppröra ditt sinne. 

Buddha frågade sen gudinnan, förstår de denna vers? Om inte säg till är du snäll.  

Gudinnan svarade Buddha, jag har inte förstått Högt Ärade. Jag har inte förstått. 

 

Så Buddha reciterade en annan vers till gudinnan; 

Att få ett slut på begär och överkomma de tre komplexen  

stillar vårt sinne,  

vi har inget att tråna efter.  

Vi lägger all ångest och sorg till sidan i detta liv och i kommande liv. 

Buddha frågade sen gudinnan, förstår de denna vers? Om inte säg till är du snäll. 

Gudinnan svarade Buddha, jag har förstått Högt Ärade. Jag har förstått. 

 

Buddha avslutade lektionen. Gudinnan var förtjust över vad hon hört. Utövandes i enlighet 

med dessa läror försvann hon. Inte ett spår av henne kunde återfinnas någonstans. 

 
 
  


