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I buddhismen er der mange aspekter af etik, men de
mest basale er de fem forskrifter, som alle følger, både
lægfolk og ordinerede. Det er forskrifterne om ikke at
tage liv, ikke at tale usandt, ikke at tage, hvad der ikke
er blevet givet, ikke at have utilladt sex og ikke at bruge
rusmidler.

sig selv med andre, at sætte sig i andres sko. Hvis man
gør det, selv et kort øjeblik, er det meget let at forstå,
hvad der er den passende adfærd over for andre, fordi
ingen ønsker at blive skadet.
Den anden forskrift vedrører det ikke at tage, hvad
der ikke bliver givet, hvilket betyder at stjæle. Igen er
det baseret på den kendsgerning, at vi ikke kan lide,
at andre tager ting fra os, og at andre således ikke kan
lide, at vi tager ting fra dem. Igen kan folk føle sig sikre
på, at deres ejendom ikke vil blive taget af os, at vi er
pålidelige. Dette kan måske forekomme at være en let
forskrift, eftersom det ikke er sandsynligt, at nogen af
os er tyve. Men den omfatter også det at låne.

Den første forskrift er den grundlæggende forskrift for
at kultivere ikke-vold. Forskrifterne er ganske enkelt
retningslinjer for, hvordan man lever i denne verden
uden at forvolde skade. Disse forskrifter er ikke bud fra
det høje – de er grundlæggende principper for at leve
forstandigt i denne verden. Et oplyst menneske såsom
en Arhat vil af sig selv efterleve alle disse forskrifter,
eftersom de er det naturlige udtryk for det oplyste sind.
Ved at efterleve disse forskrifter forsøger vi at bringe Hvor mange mennesker låner ikke andres bøger,
vores liv i overensstemmelse med et oplyst menneskes. DVD´er, Cd´er, uden at aflevere dem tilbage! Hvis vi
har lånt eksempelvis en bog, må vi passe bedre på den,
Disse forskrifter er som et kort, der gør os i stand end hvis det var vores egen, og selvfølgelig aflevere den
til at forstå, hvordan man kan leve på en måde, som tilbage i god stand. Det er vores ansvar, ellers svarer det
ikke skader os selv og andre væsener. Dette betyder til at stjæle. I vores nonnekloster har vi en slags åbent
ikke kun mennesker, men dyr, insekter, fisk. Alle bibliotek: folk kan komme og låne bøger og DVD´er – vi
væsener ville forstå, at de ikke har noget at frygte i har har en masse Dharma-DVD´er – alle er markerede
vores nærhed, fordi vi ikke vil dræbe dem, vi vil ikke med ”Bedes afleveret tilbage til DGL Nonnekloster”!
tage deres ejendom, vi vil ikke lyve over for dem eller Men hvor mange af disse genstand er ikke forsvundet!
misbruge dem seksuelt. Eftersom vi ikke er påvirkede, Det er en vanskelig situation, skønt lånerne er seriøse
kan vi handle kontrolleret, og således er de trygge ved Dharma-studerende.
os. Det er et meget vigtigt anliggende. Forestil dig, at
alle efterlevede disse fem forskrifter – verden ville være Før jeg blev nonne, arbejdede jeg på et bibliotek i
et helt andet sted. Disse grundlæggende forskrifter London og så, hvordan folk behandlede bøger, som var
er en støtte for Dharma-livet på den måde, at når vi biblioteksbøger og ikke deres egne. Mange mennesker
sidder i meditation, bliver vores sind ikke distraheret af understregede eller markerede på anden måde tekst i
fortrydelse over ting, som vi har gjort eller den måde, bøgerne. Jeg husker, hvordan en bog kom tilbage med
som vi har handlet på.
et stykke bacon brugt som bogmærke! Vi må være mere
respektfulde over for andres ejendom og behandle den,
Den første forskrift om ikke at tage liv eller dræbe er som vi ønsker, at andre skal behandle vores.
grundlæggende, eftersom alle væsener har livet kært.
På samme måde som vi ikke ønsker, at nogen skader os Den tredje forskrift er det at afstå fra utilladt sex.
eller tager vores liv, således har alle væsener det, endog Igen betyder dette at behandle vores seksualitet på en
små insekter. Hvis noget truer os, bliver vi bange og måde, så den ikke ikke skader os selv eller andre. Med
forsøger at flygte fra faren. Derfor er den første forskrift andre ord betyder det at tage ansvar for vores seksuelle
som at sige til alle skabninger: ”Vær ikke urolig, jeg vil adfærd. I gamle traditionelle tekster er der en lang liste
ikke skade dig.” Forskriften er baseret på følelsen af over kvinder, som ikke er ”tilladte” osv., som dine døtre,
empati med alt liv. Det er fundamentet for vores ønske din mor, og det er altid set fra en mands synspunkt,
om ikke at skade.
eftersom det var mænd, der skrev bøgerne!
I Mahayana traditionen er der en praksis om at udskifte Men pointen er: Kan denne handling skabe problemer
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for nogen? Ikke kun de to mennesker, som er involveret
i den, men enhver anden på nuværende tidspunkt eller
i fremtiden. Vi må opføre os som voksne mennesker i
forhold til vores seksuelle relationer og ikke bruge sex
til at udnytte andre.
Vi må forstå, hvad ”voksen” betyder. I dag findes der
steder, som kaldes ”sexshops for voksne”. Men disse
såkaldte butikker for voksne er faktisk for de barnlige.
Den slags sex, som de udforsker, er noget, som unge
måske forestiller sig kan være spændende. Der er ikke
noget voksent ved det. At være rigtig voksen er at være
moden og ansvarlig for sine handlinger, hvilket må
indebære, at man ikke skaber problemer for andre.
Eftersom seksualdriften er en meget stærk kraft, må vi
have kontrol over den i stedet for, at den kontrollerer
os. Handlinger som utroskab, voldtægt og sex med
mindreårige osv. er naturligvis ikke tilladt. Men en
hvilken som helst form for sex, som på en hvilken som
helst måde udnytter andre skabninger, betyder, at vi
bryder denne forskrift.
Den fjerde forskrift er meget vigtig og omhandler talen,
eftersom vi bliver meget påvirket af, hvad folk siger, og
måden, de siger det på. Forskriftens ordlyd er ikke at
tale usandt eller lyve, men den omfatter også grov tale,
tale, som skaber splid, og tom sladder. Tale, som skaber
splid indebærer at sige ting, som får folk til at skændes
med hinanden i stedet for at bringe harmoni.

dem på en måde, som får dem til at forbedre sig og
samtidig føle sig bedre.
Det er værd at huske, hvor sårbare og skrøbelige mange
mennesker er indeni. Udadtil ser de ud til at være meget
stærke. Indeni er de som meget sarte, små kyllinger. Det
er det samme for mænd og kvinder. Folk sætter en ydre
facade op, men indeni er de ofte meget følsomme, og vi
må være opmærksomme på det og ikke gøre eller sige
noget, som kan såre dem. Derfor må vi være ansvarlige
for vores tale.
For eksempel kan et par nogle gange være låste i den
måde, de relaterer til hinanden på, hvor de hver især
nedgør den anden. Ofte er de ikke længere klar over, at
de har denne negative udveksling, fordi det er blevet en
vane. Ofte forekommer ordene harmløse, men tonen er
negativ. Det er en meget god praksis for os at træde et
skridt tilbage og bare lytte til os selv tale. Lytte til vores
ord, lytte til tonen i vores stemme. Det er en meget god
øvelse at være mindful, at være til stede og at lytte uden
at være fordømmende.

Det tredje aspekt af denne forskrift er den tale, som
deler folk. Vores samtale må bringe folk sammen og
skabe harmoni. Det ville være meget nyttigt for os at
indstille os på kun at tale godt om andre. Vi må ikke
sige noget om nogen, som vi ikke vil have, at de hører.
Især i forhold til folk, som er vores venner eller en del af
vores Sangha, gruppe eller samfund, må vi være meget
Først og fremmest skal vores tale være sand. Folk skal påpasselige med at sprede harmoni og ikke disharmoni.
stole på, at det, vi siger, er en rigtig fremstilling, som er i
overensstemmelse med vores viden og hukommelse. Vi Buddha talte igen og igen om vigtigheden af harmoni
må være ærlige, og vi må ikke forsøge at snyde nogen. i Sanghaen og betydningen af at have gode venner.
Det er del af vores integritet, at man kan stole på os. Engang sagde Ananda, Buddhas hjælper, til ham: ”Du
Imidlertid er det dog ikke nok at fortælle sandheden. ved, at jeg mener, at godt selskab er halvdelen af det
Nogle mennesker er stolte over at tale sandt. Men deres spirituelle liv.” Og Buddha sagde: ”Nej, Ananda, godt
sandhed er som regel ubehagelig – en negativ sandhed, selskab er hele det spirituelle liv.” Vi må tage dette
fordi den er kanal for deres egen indre vrede og negative meget alvorligt og spørge os selv, hvordan vi kan leve
følelser.
i harmoni med samfundet, med vores familie, med
kolleger og med verden.
Derfor må tale ikke kun være sand, den må også være
venlig. Hvis folk siger noget på en hård måde, husker Pointen med alle disse forskrifter er, at vi bryder dem
vi det altid. Vi glemmer alle de venlige ord, de har sagt, uden ende, men vi prøver igen. Det er ikke sådan, at
men de hårde ord er som en kniv i hjertet. Vi må være Buddha er oppe i himlen med et lyn som Zeus, parat
meget varsomme med vores tale, således at folk får det til at ramme os, hvis vi bryder forskrifterne, skønt det
bedre. Selv når de gør noget forkert, kan vi sige det til har karmiske følger. Men når vi bryder forskrifterne,
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indser vi, hvad vi har gjort, og fortryder og skaber en radio, der spiller så højt som muligt, når man tager
beslutningen om at gøre det bedre næste gang.
til et smukt, stille sted. Faktisk har alle templer i Indien
nu højttalere, som kører for fuld styrke dag og nat.
Det er ligesom små børn, der ikke kan gå. Når de
begynder at gå, er deres ben svage, men de hiver sig Det er heller ikke til nogen nytte at blive ved med at
selv op at stå og tager et eller to skridt for så at falde. tale til sig selv i tankerne. Man må i stedet forsøge at
Så prøver de igen. De rejser sig op, går lidt og så falder være i en rolig tilstand, som får den indre snak til at
de igen. Igen og igen, og hver gang kan de lidt gå lidt stoppe. Sladder omfatter ikke kun, hvad vi siger, men
længere. Hvis nu barnet tænkte ved sig selv: ”Det er også hvad vi lytter til. Jeg ved ikke, om det vil få jer til
for svært! Det er klart, at mine ben er for svage. Der at slukke for helt for TV´et! Beklager! Vi må begrænse
er derfor ingen grund til at prøve. Hver gang jeg står, det møg, som vi lader komme ind i vores sind, og også
falder jeg. De voksne har store, stærke ben, de kan det sludder, som vi lader komme fra vores sind gennem
gå. Men mig, det kommer jeg aldrig til.” De ville blive vores mund. Vi må i det mindste begrænse det, hvis vi
siddende uden at bevæge sig. Men selvfølgelig er børn ikke kan stoppe helt.
ikke så dumme. Børn ved, at hvis andre kan gøre det,
så kan de også. Langsomt bliver deres ben stærkere. De Den femte forskrift handler om alkohol. Det betyder
bliver i stand til at stå, de lærer at gå, og snart løber de i bund og grund ikke at indtage alkohol eller enhver
omkring overalt.
form for narko, som påvirker sindskontrollen. Et glas
vin til maden er nok i orden, men hvis et glas vin bliver
Det er samme princip i forhold til at overholde til yderligere tre glas, kommer vi i vanskeligheder. Vi
forskrifter. Vi forsøger, vi vakler og falder. Så rejser vi os må huske ikke at drikke mere, hvis vi først har taget
op igen og forsøger, indtil vi kan gå uden at anstrenge det første glas. Når folk drikker sig fulde, plejer det at
os. Det er en god ide også at love at holde forskrifterne åbne dørene for alle mulige former for negativ adfærd.
formelt som en måde at minde os selv om dem på.
Vi mister kontrollen, og buddhismen handler om
at blive herre over sindet i stedet for slaver af det. At
Det fjerde aspekt af forskrifterne vedr. talen er det, der blive påvirket virker stik modsat og fører os ofte i den
handler om tom sladder. Dette betyder at tale uden modsatte retning af, hvor vi forsøger at komme hen.
ende, at snakke i et væk om politik, sport, familie,
naboer og regeringen. Mange mennesker taler bare for Problemet med at drikke alkohol er, at det nogle gange
at tale. De har ikke noget vigtigt at sige. De er bange for ser helt uskyldigt ud, men at det kan føre til andre ting
stilheden.
som at køre bil påvirket eller grov adfærd. Som vi ved
bliver der begået meget kriminalitet under påvirkning
Ofte når vi besøger folk hjemme, har de TV´et tændt, af narko eller alkohol. Grunden til at rusmidler må
selv om ingen ser det. Vi føler behov for at have lyden af undgås er, at de ikke kun forgifter vores sind, men også
stemmer i baggrunden. Selv i Indien er der nogen med vores tale og handlinger.

4

G AT SA L B E L Æ R I N G

www.tenzinpalmo.com

2 5 .

U D G A V E

