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Abstract 

The common monastic life for a Buddhist nun follows an almost 2500-year-old legal tradition 

which has it´s foundation in Buddhist monastic law codes, vinaya. The rules to live by is 

specified in the core text pratimoksha. With the spread of the Buddhist samgha to new cultural 

settings and facing modernity, the monastic code has been challenged. The Vietnamese 

Buddhist munk and Zen Master Thich Nhat Hanh, published a new revised version of 

pratimoksha in 2004. This revised monastic code is in use in Buddhist centra in Europe today. 

This essay sees the monastic law codes as an expression of a monastic ideal formed by cultural 

context. Textual analysis together with comparative content analysis is used to examine the 

precepts for Buddhist nuns and describe the role model for monastic life today. The new 

formulation of the precepts shows the challenge of the samgha in modern times. Hanh’s revised 

pratimoksha is understood in comparison with the canonical dharmaguptakavinaya. Monastic 

code is corresponding to its environment and this essay shows how change has been done as a 

response to new cultural and contextual settings. The conclusion reached paints a picture of an 

ideal Buddhistic nun in the twenty-first century. 
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“A bhikshuni should not...” –en undersökning av buddhistiskt 

nunneideal på 2000-talet. 

 

1. Inledning 
För människor i väst kan ett klosterliv på 2000-talet te sig excentriskt. I den priviligierade delen 

av världen med ett otal karriärmöjligheter och en tillvaro som kan tyckas vara i överflöd, kan 

kontrasten mellan modernt sekulärt liv och religiöst munk- eller nunneliv bli stor. De flesta 

västerländska buddhister är lekfolk och praktiserar buddhism exempelvis genom att kortvarigt 

leva i ett kloster såsom för meditationsretreater.1 I sydöstra Asien med förändrade möjligheter 

för befolkningen avseende karriär, studier och ekonomi, så har munklivet inte heller samma 

lockelse som tidigare avseende antalet nya sökande.2 Detta säger dock ingenting om 

dedikationen hos dem som väl väljer det religiösa livet. Klostergemenskaper visar på att det 

finns en annan väg att gå, ett annat ideal att sträva efter. Munkar och nunnor verkar inte som 

isolerade öar, utan står i förhållande till sin kontext. I en tillvaro med materiellt överflöd, erbjuds 

en materiellt avskalad tillvaro, med ett ideal som formas av de föreskrifter som följs. 

Den buddhistiska monastiska disciplinen i dharmaguptakavinaya har sin grund i 

regelföreskrifter uppkomna för cirka 2500 år sedan och utöver det ceremoniella procedurer som 

bevarats i stort sett oförändrade under samma tid. Föreskrifterna tillkom över decennier och 

svarade mot behov och situationer som dåtidens monastiska gemenskaper ställdes inför. Vid en 

viss tidpunkt slutade revideringsprocessen av reglerna och i den form de var i då har bevarats 

till nutiden. Med ett känt undantag, vilket uppsatsen kommer belysa! Undersökningen som 

följer kommer att analysera de omskrivna klosterföreskrifterna, som publicerats trots att det 

genom tiderna funnits ett rigoröst motstånd mot förändring av kanonisk text. I början på 2000-

talet skrevs en reviderad upplaga av klosterföreskrifterna, pratimoksha. Den reviderade 

versionen efterlevs och reciteras två gånger per månad rituellt i uposatha-ceremonin i 

buddhistiska kloster grundade av Thich Nhat Hanh eller i hans anda.3 Målet med att revidera 

klosterreglerna, enligt Thich Nhat Hanh, är att svara på samghans behov och att skydda munkar 

och nunnor. Var tionde eller tjugonde år anses reglerna behöva revideras för att svara mot att 

 
1 Gross 2000a, s.327. 
2 Gross 2000a, s.327. 
3 Hanh 2004, s.8. 
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samghans kontext ändras.4 Idealet att sträva efter behöver omformuleras. Det finns många 

anledningar att se närmare på reglerna och vad de säger om att leva som buddhistisk nunna 

idag. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Målet med uppsatsen är att undersöka vilken bild av den ideala buddhistiska nunnan som 

framträder i den reviderade upplagan av pratimoksha, publicerad av den buddhistiska munken 

Thich Nhat Hanh 2004. Den reviderade monastiska koden gör anspråk på att vara klosterregler 

för 2000-talet och är en uppdaterad version av den klassiska pratimoksha-texten som härrör 

från dharmaguptakavinaya. Uppsatsen ämnar belysa framträdande och betydelsefulla aspekter 

på den idealbild av och för buddhistiska nunnor, som presenteras av de omskrivna 

klosterreglerna för vår samtid. 

Frågeställningen är: 

• Vilken bild av den buddhistiska nunnans ideal förmedlas av klosterregler reviderade 

för 2000-talet? 

 

1.2 Material  

Två primärkällor används för analys i uppsatsen. Huvudkällan är Thich Nhat Hanhs skrift 

Freedom Wherever We Go. A Buddhist Monastic Code for the 21st Century publicerad 2004. 

Det är en skrift som omfattar 112 sidor i elektronisk upplaga och i häftad version 164 sidor. I 

boken ges först en inledande introduktion till föreskrifterna, följt av ett avsnitt med de 

reviderade klosterreglerna för munkar. Recitationsceremonins utförande beskrivs i sin helhet 

och det är här föreskrifterna presenteras. På liknande sätt presenteras sedan 

recitationsceremonin med föreskrifter för nunnor. Det totala regelantalet för nunnor är 348 

stycken, inkluderat de sju vägar som ges till hjälp för konfliktlösning. Det finns således en 

reviderad pratimoksha även för munkar, men enbart materialet för nunnor kommer att 

analyseras och användas i denna uppsats. Materialet är unikt i den aspekten att man har reviderat 

föreskrifterna för ett av buddhismens fundament; de levnadsregler som ska gälla för den som 

väljer den religiösa vägen, en ursprunglig kanoniserad skrift. De reviderade klosterreglerna följs 

av praktiserande munkar och nunnor och reciteras ceremoniellt var fjortonde dag. Författaren 

Thich Nhat Hanh är en vietnamesisk buddhistmunk och zenmästare som beskrivs som en global 

 
4 Hanh 2004, s.25. 
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spirituell ledare, poet och fredsaktivist, känd för att vara nydanande inom många områden.5  

Hanh är grundare av Unified Buddhist Church, med huvudsäte i Frankrike, som även är ett av 

de länder där de reviderade reglerna brukas.6 I “Plum Village” huserar ca 150 munkar, nunnor 

och lekfolk året om, samt tusentals kortvariga besökare för meditationsträning. De reviderade 

klosterreglerna tillkom under en femårsperiod i samråd med lärarrådet i Plum Village, i 

diskussion med munkar, nunnor och vinayalärare både i Vietnam och på andra håll med 

erfarenheter av klosterliv under två decennier.7  

Den andra primärkällan är dharmaguptakaskolans nunneregler, bhiksunivibhanga ur 

dharmaguptakavinaya, en buddhistisk urkund med traderade rötter från Buddhas tid. 

Översättningen som brukas är Ann Heirmans engelska översättning från 2002, som är 

publicerad i tre band: The Discipline in Four Parts. Rules for Nuns according to the 

Dharmaguptakavinaya.8 Det är en gedigen text som är en översättning av den kinesiska 

versionen av bhiksunivibhanga. De tre banden har ett totalt sidantal på cirka 1200 sidor. 

Förutom översättningen av föreskrifterna är de kanoniserade kommentarerna översatta, vilket 

tillsammans utgör bhiksunivibhanga. Heirman börjar med att ge en introduktion till 

dharmaguptaka, beskriver nunnans karriärväg samt det allmänna innehållet i föreskrifterna. 

Därefter följer översättningen med hänvisningar, samt slutligen ges index över tekniska termer, 

ordböcker, bibliografi och kinesisk text. 

 

1.3 Tidigare forskning 
En allmän sökning på buddhistiska klosterregler ger ett flertal träffar på publikationer. 

Artiklarna beskriver bland annat att de klassiska klosterreglerna är samstämmiga till en stor del 

mellan olika traditioner, både till antal och till de områden reglerna berör, vilket tyder på att de 

härstammar från samma grund.9 Skillnader anses bero på den geografiska spridningen som 

skedde av buddhismen på indiska kontinenten. Olika samfund kom i kontakt med skilda lokala 

sedvanor, klimatskillnader, språk och lekfolk. Kloster var olika strikta och lade fokus på olika 

områden. Skillnader som uppstod gällde inte bara klosterreglerna, utan också hur ritualer och 

ceremonier utfördes. Klosterreglerna för nunnor divergerar mer än för munkarna, vilket 

 
5 ”Plum Village”-hemsidan. 

6 Powers 2018, s.612. 
7 Hanh 2004, s.8. 
8 Heirman 2002 vol 1-3. 
9 Heirman 2002, s.152. 
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förmodas bero på att de utvecklats tidsmässigt senare. Heirman anger att det finns konsensus 

om allvarliga överträdelser, men större skillnader gällande mindre överträdelser.10 Tolkningen 

av en och samma regel kan också skilja sig åt mellan traditionerna. Beslutet som togs efter 

Buddhas död att inte ändra reglerna, medförde successivt att de tidigare ändringarna och 

tilläggen blev permanenta och inget nytt tillkom. Recitationen som görs och gjordes av 

klosterreglerna var fjortonde dag fick en ny betydelse när reglerna inte längre ändrades. Det 

blev en mer ceremoniell än disciplinär ritual, som befäste enhetligheten som fanns i det lokala 

samfundet.  

Jens W. Borgland har reflekterat över Thich Nhat Hanhs klosterregler för 

munkar.11 Samstämmigt med övrig forskning beskrivs hur den monastiska lagen påverkas av 

den kulturella kontext där den uppstår, och omvänt blir ett uttryck för sin kultur. Klosterregler 

är till för att reglera beteende hos munkar och nunnor i förhållande till den sociokulturella 

kontext som de existerar i. Borgland sätter Hanhs reviderade pratimoksha i relation till ett större 

perspektiv på vinaya-adaptation och belyser argumenten för och varför pratimoksha borde 

revideras. Några klosterregler anses vara mer problematiska för den nutida munken än andra 

och Borgland jämför Hanhs lösning på dessa regler med hur andra buddhistiska gemenskaper 

löst frågan.12 Adaptation är en pågående process. Exempel ges på hur munkar haft tillåtelse att 

hantera guld och pengar från lekfolket, trots att det inte är tillåtet i klosterreglerna. Lösningar 

har funnits som inte ändrade pratimoksha. Under en tid efter pratimokshas sammanställning 

kunde tillägg till andra delar av vinaya göras, vilket möjliggjorde förändringar, men vid en viss 

tid (oklart när) stängdes denna möjlighet.13 Adaptation har sedan varit möjlig genom lokala 

författningar och med hjälp av lekfolk som möjliggörare, där det funnits konsensus mellan 

lekfolk och samgha. Borgland tar i sin reflektion upp frågan om munkars transport, klädnad och 

om pengar och handel. Alla förändringar Hanh gör kan inte enbart förklaras med adaption till 

moderna förhållanden eller att de skulle vara nödvändiga av pragmatiska skäl.14 

Det finns forskning som beskriver hur monastiskt liv påverkas i transkulturella 

miljöer och hur förhållandet mellan text och praktik kan påverkas. Ute Hüsken skriver i kapitlet 

“Translation och transcreation: Monastic practice in transcultural settings” om hur förändringar 

 
10 Heirman 2002, s.153. 
11 Borgland 2017 ”Some reflections on Thich Nhat Hanh’s Monastic Code for the Twenty-First Century”. 
12 Borgland 2017, s. 260. 
13 Borgland 2017, s.263. 
14 Borgland 2017, s.269. 
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oundvikligen sker vid översättning av texter från ett språk till ett annat.15 Översättare kan 

använda terminologi på olika sätt, vilket påverkar tolkningen. Den engelska översättning av 

dharmaguptakavinaya som används i denna uppsats, är själv en översättning från ett annat språk 

än vad Buddha brukade när klosterreglerna formulerades. Således har översättningar och 

tolkningar skett i flera led. Buddha uppmuntrade sina efterföljare att sprida läran på sina egna 

språk, vilket bidrog till buddhismens spridning och gav upphov till olika traditioner med olika 

skrifter.16 Att sedvanor, värderingar och förförståelse som fanns lokalt påverkade den 

monastiska praktiken är beskrivet.17 Det fanns en förhandlingsmån gällande betydelsen av 

klosterföreskrifterna i det tidiga buddhistiska samfundet, vilket också är en orsak till 

kommentarerna till vinaya. I buddhistiska möten mellan traditioner, som har samma 

grundtexter, skapas en ny gemensam tolkning. Att denna process sker i kulturella möten är 

regel, och inget undantag, vilket kan appliceras på buddhistiska nunnor (bhikshuni) som lever 

i västvärlden.18 

Många akademiska artiklar relaterade till ”nunnefrågan” finns publicerade som 

rör huruvida vinaya får och/eller kan förändras. Nunnefrågan är en pågående diskussion i det 

buddhistiska samfundet om det är möjligt att återetablera en nunneorder i de traditioner där den 

en gång dött ut. Dalai Lama har uppmuntrat forskning i frågan för att man ska kunna fatta 

konsensusbeslut.19 Kontroversen kretsar kring om en kvinnlig nunneordination kan 

sanktioneras av vinaya.20 Vinayas tolkning i kontext och förändringsmöjligheter som 

förespråkas av Hanh är en aktuell fråga för buddhister ur flera perspektiv, diskussionen om 

reviderade klosterregler och nunnefrågan har en indirekt koppling.  I moderna samfund för 

buddhistiskt praktiserande kvinnor, som enligt sin tradition inte är formella “nunnor” råder 

delade meningar om vad en full ordination skulle innebära konkret i positiv och negativ 

bemärkelse. Är det till gagn för den enskilda?  Full ordination innebär ett åtagande att följa 

klassiska monastiska regler (i de flesta fall). Kvinnorna ifrågasätter om det skulle vara till hjälp 

för dem att följa de föreskrifterna, om de skulle vara relevanta för dem? Gentemot att som idag 

följa en monastisk träning för modern tid, som utvecklats för dem som lever klosterliv utan full 

ordination.21 Angell citerar en nunna som uttrycker att de klassiska monastiska reglerna innebär 

 
15 Hüsken 2018. 
16 Hüsken 2018, s.258. 
17 Hüsken 2018, s.258. 
18 Hüsken 2018, s.263. 
19 Hüsken&Kieffer-Pulz 2012, s264. 
20 Seeger 2008, s.159. 
21 Angell 2006, s.230. 
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praktiska restriktioner som är svåra att följa, såsom att nunnor inte får vistas utan en annan 

nunna utanför klostret.22 

 

1.4 Metod 

Metodvalet för att besvara frågeställningen är innehållsanalys, till viss del även komparativ 

innehållsanalys. Metoden lämpar sig väl för att beskriva och förklara texters innehåll och 

budskap. Det är en form av textanalys som tillåter både kvalitativ och kvantitativ 

undersökning.23 Undersökningsmetoden påverkar inte texten och lämpar sig väl för att belysa 

kulturella fenomen. Inom religionsvetenskap används metoden för att belysa religiösa uttryck 

och identiteter i en specifik kontext. Innehållsanalysens systematik kan göra korrekta 

slutledningar av en text, med målet att slutledningarna ska kunna återskapas oberoende av 

undersökaren. Chad Nelson och Robert H. Woods (2014) beskriver undersökningsmetodens 

fördelar i att se på specifika data vilka förändringar som sker inom ett fenomen och vilken 

riktning de tar. Att se sammanhängande mönster inom en genre, eller att jämföra och identifiera 

skillnader i olika kontexter. Vidare kan metoden mäta specifika fenomen mot en standard eller 

beskriva en bild av exempelvis en specifik grupp i samhället. Som metod fungerar den väl ihop 

med andra metoder för att analysera text. 

Innehållsanalys är inte en helt objektiv metod.24 Undersökaren har oundvikligen 

en teoretisk förförståelse när texten läses, och textens mening konstrueras till viss del i 

tolkningen av texten. Undersökaren väljer hur texten ska analyseras vidare och en annan vald 

analys skulle möjligen komma till andra slutsatser. En innehållsanalys antar också att det finns 

en likvärdig relation mellan ett begrepp eller en symbol och dess betydelse inom texten, men 

antagandet behöver inte stämma och ett begrepps betydelse skulle kunna skifta inom texten. 

Speciella risker kan finnas vid översatt material.25 Grundläggande metod är att först välja vilka 

texter som kan besvara undersökarens frågor. Materialet behöver vara stort nog och 

representativt. Regler behöver formuleras för att kunna klassificera texten i olika kategorier. 

Hur man kommer fram till olika innehållskategorier och hur väl de representerar materialet 

kommer att påverka undersökningens validitet. Resultaten behöver sedan förklaras med någon 

form av riktlinje för en förståelse.26 

 
22 Angell 2006, s.231. 
23 Nelson&Woods 2014, s.109. 
24 Nelson&Woods 2014, s.112. 
25 Nelson&Woods 2014, s.112. 
26 Nelson&Woods 2014, s.114. 
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I undersökningen har två primärkällor använts. I de fall primärkällorna har 

jämförts, så har det skett inom samma religion och då dharmaguptakavinaya troligen varit en 

grund för de reviderade klosterreglerna, så har det underlättat begreppsanvändning och religiöst 

språkbruk. Ansatsen har varit att inte anlägga ett evolutionistiskt värderande perspektiv, utan 

att deskriptivt belysa likheter och skillnader. Objektiva skillnader beskrivs, såsom antalet 

regler, men då regler kan vara omfattande och beskrivande har de inte alltid med enkelhet låtit 

sig kategoriseras, utan har fått en svepande beskrivning om vilka/vilket ämne som tas upp. 

Svagheten med denna metod är att valet av kategorier är subjektivt och kan i viss mån omfatta 

förutfattade meningar. När Hanh refererar till “klassisk pratimoksha” står det inte uttalat 

explicit vilken version som han baserar sin revision på. Denna uppsats följer en tidigare 

publikation om munkarnas reviderade regler, som antar att Hanh refererar till vinaya från 

dharmaguptaka-traditionen (om än vissa delar tycks referera till vinaya från mahisasakas-

traditionen).27 Undersökningen utgår från primära källmaterial, vilket är en styrka. 

Dharmaguptakavinaya är en översättning och analyseras således inte på originalspråk, vilket 

måste tas i beaktande. Vidare måste en reservation göras för att den engelska översättningen 

och den engelska primärkällan som använts, möjligen inte har översatts med helt korrekta 

svenska nyanser.  I citat av klosterregler i sin helhet har jag valt att låta den engelska texten 

bestå för att undvika förlorade nyanser. När undersökningen refererar till Thich Nhat Hanh är 

det med reservation för att reglerna uppfattas ha uppkommit genom ett råd och inte av Thich 

Nhat Hanh ensam, men det är Hanh som står som författare för publiceringen (såsom beskrivet 

under 1.2 Material).28 

För att göra en innehållsanalys av texten och välja lämpliga teman att belysa, 

lästes först båda versionerna av pratimoksha igenom.  Översiktligt sammanfattades de första 

kategorierna av överträdelser, för att ge en överblick över vilka teman som tycktes 

återkommande och betydelsefulla i klosterreglerna. De teman som undersöktes vidare blev: 

klädnad, emotionell bindning, relation till lekfolk, överflöd och överdrivet välstånd, 

avhållsamhet samt politik. Vidare noterades ett urval av de föreskrifter som uppfattas bidra till 

en ökad förståelse för nunneidealet. Dessa föreskrifter beskriver kostregler och hur en modern 

nunna ska förhålla sig till samtida fenomen, såsom media, nya transportmedel, parfymerade 

produkter och slutligen en jämställdhetsaspekt för den ideala nunnan i relation till munkar. 

 
27 Borgland 2017, s.260. 
28 Hanh 2004, s.8. 
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Mina källor har lite olika sätt att översätta respektive behålla ord på sanskrit/pali 

samt ”engelsk version”. Heirman skriver föreskrifternas kategorier på sanskrit, vilket Hanh inte 

gör. Men ordens likhet gör att man kan förstå att det handlar om samma ord. I uppsatsen används 

båda varianterna i viss utsträckning då många citat brukas. Exempelvis är sanskrit naihsargika-

payantika samma som nihsargika-pacittika. 

 

1.5 Avgränsningar 

De teman och de klosterregler som har valts, representerar sin aspekt, men bidrar bara till en 

viss gräns till helheten. Valet av teman avgränsar. En mer omfattande analys hade kunnat ge 

fler nyanser av nunneidealet. Reglerna kan vara mångtydiga och en ny analys av samma 

material, skulle kunna skilja sig från nedanstående i tolkning. Materialet är belyst med en 

förförståelse av ämnet på grundläggande universitetsnivå, och ses från ett perspektiv utifrån. 

Reglerna är ursprungligen tänkta som ett internt dokument och får en annan betydelse och 

dimension för den som är praktiserande nunna.  

 

1.6 Disposition 

Undersökningen inleds med en översiktlig bild av teoretiska utgångspunkter avseende 

kontextteori, textteori och buddhistiskt klosterliv som teoretiskt ideal. I kapitel 3 ges en 

bakgrundsbild för förståelse av buddhistiska texter, vad det innebär att vara nunna, buddhistisk 

syn på sexualitet och hur buddhistiska regler är formulerade i olika kategorier.  Analysen går 

sedan igenom klosterreglerna med en tematisk fokusering på områdena avhållsamhet, politik, 

emotionell bindning, relation till lekfolk, klädnad och överflöd. Ett delkapitel redogör för ett 

urval föreskrifter som bedöms vara extra belysande för att ge en bättre helhetsbild av 

nunneidealet som förmedlas av de reviderade föreskrifterna. I kapitel 5 presenteras resultat och 

sammanfattande slutsats genom en presentation av det nunneideal som framträtt i analysen. 

Avslutningsvis följer en diskussion och reflektion över slutsatserna. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
Kapitlet redogör för uppsatsens teoretiska grundtankar om relationen mellan religiösa fenomen 

och den kontext de finns i. Hur en text står i relation till tidigare upplagor, sändare och mottagare 

samt hur ett buddhistiskt klosterliv formar ett teoretiskt ideal. 

 

2.1 Fenomen i kontext 
Den teoretiska utgångspunkten för metoden är att religiösa fenomen är nära sammanhängande 

med den sociala och historiska kontext som de uppträder i.29 Man behöver för att förstå 

klosterreglernas funktion, se vilket kulturellt sammanhang de fungerar i. Att studera olikheter 

hjälper oss att förstå den enskilda religionen och kulturen på ett bättre sätt. Den amerikanske 

antropologen Clifford Geertz har utvecklat tankar om detta; människan skapar både i tänkande 

och vetenskap kategorier, klassifikationer och generaliseringar för att sortera och tolka ting vi 

möter i tillvaron.30 Klosterreglerna kommer stå i samspel med sin kontext och vara ett uttryck 

för den. Monastiska regler kan ses som ett fundament som binder samman dem som väljer 

klosterlivet. Det är en lagtext, men också en modell för ett ideal, som kanske inte kan 

förverkligas fullt ut.31 

 

2.2 Textteori 

En text fungerar som ett uttrycksmedel, den är kommunikativ mellan sändare och mottagare. 

Att en text upprepar sig kan formellt ses som överflödig information, men kan pedagogiskt vara 

värdefullt och underlätta kommunikationsprocessen.32 Att texten styr läsarens handlande 

beskrivs som dess signalfunktion. En text är intentionell och konventionell. De vedertagna 

normer som texten följer styr hur man som läsare tar texten till sig. I samspel med läsaren skapar 

texten en interpersonell struktur, texten både speglar och skapar sociala band.33 En text har 

också en intertextuell kontext, där den knyter an till andra texter. Texten är en del av en tradition 

och vilar på äldre verk, vilket i textteori beskrivs som vertikal intertextualitet.34 Den första nya 

upplagan blir bunden av ett mönster och kan vara starkt präglat av vertikal intertextualitet. 

 
29 Sundqvist 2021, s.59. 
30 Sundqvist 2021, s.60. 
31 Hüsken 2018, s.269. 
32 Hellspong&Ledin 1997, s.31. 
33 Hellspong&Ledin 1997, s.158. 
34 Hellspong&Ledin 1997, s.57. 
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Textens närmaste omgivning är dess situationskontext.35 Går man sedan lite bredare talar man 

om textens kontext. Lennart Hellspong och Per Ledin (1997) formulerar en kort 

sammanfattande textmodell med fem komponenter; texten blir till genom att man 1) i ett visst 

sammanhang (kontexten), 2) använder ord (det textuella) för att 3) meddela något (det 

ideationella), till 4) någon (det interpersonella på ett 5) visst sätt (stilen).36 

 

2.3 Buddhistiskt klosterliv som teoretiskt ideal 

Det buddhistiska klosterlivet som ett ideal för den praktiserande utgör den andra teoretiska 

utgångspunkten för denna uppsats. En västerländsk bild av klosterliv kommer ofta från att man 

relaterar till ett strängt medeltida kristet klosterideal och blandar det med en romantisk idé om 

en modern buddhistisk konservativ tradition.37 De första förmedlade bilderna av buddhismen 

kom från resenärer, missionärer och sutror/berättelser, som förstärkte bilden av ett strängt liv 

för dem som avsagt sig det världsliga för ett religiöst liv. I Indien fanns en tradition av att 

retoriskt beskriva en bild av en asket som separerad från familj och socialt liv. Den 

uppfattningen kan man också få av somliga buddhistiska sutror, men det retoriska skiljer sig 

från verkligheten.38 Sanskritens bhiksu/bhiksuni fick översättningen munk/nunna, men ordvalet 

var inte helt självklart. Översättningen har kristna koncept och terminologi som referenspunkt, 

och det finns förespråkare för att kvinnlig munk (eng. female/woman/lady munk) skulle vara 

en mer passande översättning.39 Termen nunna gör inte skillnad på den som har en formell 

ordination och den som enbart lever ett asketiskt religiöst liv. Kloster och termen monasticism 

härrör från grekiskans monazein (att leva ensam) och monos (ensam). Klosterliv uppfattades 

således som en samling människor som bundna till religiösa löften levde i hel eller delvis 

avskildhet. Klosterliv fick betydelsen av en livsstil i avskildhet, ägnad åt kontemplation, bön, 

studier och arbete. Livet var strängt reglerat av klosterlöften och klostret ansågs vara den ideala 

platsen för att kunna leva strikt efter sin trosuppfattning, utan yttre distraktioner.40 Buddhistisk 

monasticism skiljde sig delvis åt från kristen monasticism då buddhister kombinerade resande 

med en fast bosättning, medan kristna inte på samma sätt bytte bosättning. Den buddhistiska 

monasticismen har ett mycket tidigt ursprung, med troligen början i Indien på 500-talet f.v.t. 

med kringvandrande asketer. Rörelsen som följde efter Buddha, som kom att formas till 

 
35 Hellspong&Ledin 1997, s.42. 
36 Hellspong&Ledin 1997, s.47. 
37 Clarke 2014, s.2. 
38 Clarke 2014, s.7. 
39 Hüsken 2018, s.257. 
40 Deegalle 2000, s.869. 
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buddhism, gav från början en omfattande frihet i det individuella sökandet. I buddhistisk 

tradition är inte munken eller nunnan en oberoende asket som ger upp allt världsligt. Klostret 

uppfördes nära bebyggelse både för egen överlevnad och för att sprida Buddhas lära.41 Vinaya 

utgör fundamentet för klosterliv.42 Det visar hur det ideala buddhistiska sättet att leva kan se ut. 

 

  

 
41 Deegalle 2000, s.870. 
42 Heirman 2002, s. ix. 
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3 Bakgrund 
Nedan först en allmän orientering av buddhistiska texter, vilket följs av definitionen av en 

buddhistisk nunna. Därefter ett stycke som beskriver perspektiv på sexualitet. Kapitlet går sedan 

mer detaljerat in på nunnereglernas olika kategorier. 

 

3.1 Buddhistiska texter och vinayas roll 
Buddhismen spreds från den indiska kontinenten. Den monastiska lagen är således påverkad av 

den kulturella kontext som fanns i Indien för nästan 2500 år sedan. 43Att datera de tidiga 

skrifterna innebär svårigheter då texten kan vara författad vid en tidpunkt, sammansatt eller 

översatt på nytt vid en annan tidpunkt. De kanoniska skrifterna innehåller begrepp och 

härledningar till typer av bostadshus, infrastruktur med mera som överensstämmer med 

arkeologiska fynd från början av vår tideräkning.44 Texterna bedöms således inte vara så tidiga 

som från Buddhas tid, men de kanoniska skrifterna anses härröra från Buddha själv. De 

bevarade koderna har troligen sammansatts strax före de översattes till kinesiska i tidigt 400-tal 

v.t. Antalet monastiska härstamningar räknas traditionellt till 18 eller 20. Var och en med en 

egen monastisk kod, där sex koder har bevarats i mer komplett form. Dharamaguptakavinaya 

är en av dessa koder, som brukas framför allt i östra Asien, med undantag för några andra skolor 

i Japan. I dharmaguptakavinaya finns 250 klosterregler (pratimoksha) för munkar och 348 för 

nunnor.45 Vinayas innehåller förutom klosterreglerna en kanonisk kommentar, vibhanga, samt 

även delar, vinayavastu, som också innefattar regler som berör både ritualer och individen.46  

Texterna i vinayas är riktade internt inom samfundet och handlar främst om hur man bevarar 

den religiösa institutionen och dess offentliga image. Den andra typen av buddhistisk kanonisk 

skrift är sutras som hanterar abstrakta spirituella och filosofiska frågor. Sutras har predikats för 

lekfolket och var inte interna texter, men med tanke på begränsad läskunnighet och ett fåtal 

existerande böcker, så var spridningen begränsad.47Prati kan förstås som en riktning mot eller 

till. Moksha betyder frigörelse. Pratimoksha blir därmed ett ord för riktningen som leder till 

frigörelse. Hanh gör en tolkande beskrivning av pratimoksha som ”frigörelse i varje steg”.48 

 
43 Borgland 2017, s.259. 
44 Clarke 2014, s.20. 
45 Cozort 2000, s.178. 
46 Borgland 2017, s.262. 
47 Clarke 2014, s.20. 
48 Hanh 2004, s.7. 
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I vinayas anges att Buddha angivit 10 orsaker till att klosterreglerna skapats: 1) hålla samghan 

samman, 2) ge samghan välgång, 3) se till att samghan kan finnas på ett smidigt/bekvämt sätt, 

4) för att se till att de som ännu inte funnit tro, tror, 5) se till att de som redan tror, stärks i sin 

tro, 6) begränsa dem som är svåra att tygla, 7) se till att de som känner skuld lever ett acceptabelt 

liv, 8) hindra nuvarande orenheter, 9) hindra framtida orenheter och slutligen 10) se till att den 

sanna lagen fortlever länge framöver. 49 

 

3.2 Vad är en buddhistisk nunna? 
Buddhistisk nunna enligt lagen är den kvinna som fått både den lägre (pravrajya) och den högre 

ordinationen (upasampada). Kvinnan behöver följa de levnadsregler som finns i den monastiska 

regelboken i vinaya. De som inte uppfyller de formella kraven är anagarikas, kvinnor som 

lämnat sekulärt liv och följer ett antal av de regler som gäller för noviser. Beroende på 

geografiskt område och tradition, så kallar sig dessa “nunnor” för olika namn. Många lever i 

klostergemenskap, men de är således inte bundna till vinaya.50 

 

3.3 Perspektiv på sexualitet. 

Det buddhistiska skälet till avhållsamhet skiljer sig från det kristna perspektivet. I kristendomen 

kan synen på sex relateras till moral, men den grundläggande orsaken till att sex bör undvikas 

för en buddhist handlar inte om etik och moral, utan om att frigöra sig från bindningar till saker, 

ting och personer. Våra begär håller oss kvar i den cykliska tillvaron (samsara) och fångar oss 

till att fortsätta återfödelser istället för att komma vidare.  Sex både distraherar, men innebär 

också åtaganden och ansvar för de barn som kan komma ur den sexuella relationen. Den 

monastiska livsstilen anses vara betydligt mer gynnsam för frigörelse från samsara, än den 

sekulära livsstilen med familj och hushåll.51 Att sexuell avhållsamhet inte förespråkas för 

lekfolk visar på att ingen moralisk aspekt läggs på sexualitet. Det är en praktisk fråga om hur 

man bäst går tillväga för att uppnå upplysning. För lekfolket har normerna angående sexualitet 

skiftat beroende på tidsepok och omkringliggande kultur. I samtiden har det kunnat innebära 

att buddhister inte har haft något emot preventivmedel, abort och homosexualitet.52 För munkar 

och nunnor är sexuell samvaro inte tillåtet utan reglerat i detalj. Buddhismen är inte undantaget 

 
49 Heirman 2002, s.243. 
50 Kieffer-Pülz 2000, s.1401. 
51 Gross 2000, s.1155. 
52 Gross 2000, s.1155. 
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den misogyni som ses i manligt dominerande kulturer. Klosterregler är författade av män och 

det kan skönjas att kvinnor får skulden i de fall männen har svårt att hålla på sitt celibat.53 Att 

nunnor har mer strikta regler för avhållsamhet sägs förklaras av att kvinnor skulle ha mer sexuell 

lust och mindre självkontroll över sin lust. Det finns undantag i buddhismens syn på sexualitet 

och här kan nämnas vajrayana-buddhism, där uttryck av sexualitet kan ses som en spirituell 

väg. 

 

3.4 Nunnereglernas olika kategorier 
Reglerna för nunnor delas i dharmaguptakavinaya in i sju kategorier: parajayika, samghavasesa, 

nihsargika-pacittika, pacittika, pratidesaniya, saiksa och adhikaranasamatha.54 Skrivna här med 

fallande allvarlighetsgrad. Thich Nhat Hanh skriver sina föreskrifter i sex kategorier, där 

pratidesaniya inte räknas som en egen kategori. Nedan följer en allmänt orienterande 

beskrivning av respektive regelkategori. 

1. Parajayika 

Den första gruppen av regler, där överträdelser ses mycket allvarligt på. Om man bryter mot 

föreskrifterna blir man utesluten ur den buddhistiska gemenskapen på livstid.55 De första fyra 

överträdelser inom denna kategori är gemensamma för munkar och nunnor och är 1) samlag, 

2) att stjäla föremål av värde, 3) att döda en människa och 4) att ljuga om sin andliga insikt och 

förmåga. För nunnor finns utöver dessa ytterligare 4 överträdelser i denna kategori. 

2. Samghavasesa 

Föreskrifter vars överträdelser leder till en tillfällig uteslutning från samfundet.56 Antalet regler 

är beroende på tradition och hur man har slagit samman delar av dem till en regel, så antalet 

varierar mellan 17 och 19 stycken. 7 av reglerna är lika för munkar och nunnor, resterande är 

könsspecifika. Temat för reglerna handlar om sådant som orsakar splittring i samfundet eller 

inbjuder till att bryta kyskhet. 

  

 
53 Gross 2000, s.1155. 
54 Prebish 2018, s.406. 
55 Heirman 2002, s.119. 
56 Heirman 2002, s.128. 
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3. Nihsargika-pacittika 

Föreskrifter vars överträdelse kräver bot och gottgörelse, eller som det formuleras i reviderad 

pratimoksha; att man uttrycker ånger. I flertalet vinayas är de till antalet ca 30st. Många är lika 

för munkar och nunnor, men ca 12 är specifika för nunnor. Främst rör de materiella saker som 

man behöver överge.57 

4. Pacittika 

Föreskrifter vars överträdelse kräver enklare gottgörelse.58 Det finns ca 90st för munkar, här är 

det betydligt fler för nunnor, i somliga traditioner upp mot 210st. Reglerna gäller exempelvis 

okyskt beteende, att fästa sig vid världsliga ting, men även att söka lyx. De styr också hur 

kontakten bör vara med lekfolk. Det handlar om att fria sig från begär, behålla enhetlighet och 

ordning i samfundet samt att upprätthålla en bra relation till lekfolket. Thich Nhat Hanh skriver 

att den som bryter mot ovanstående föreskrifter behöver bekänna sin ånger och börja om på 

nytt. Detta inför tre eller två nunnor för att “rena sin kropp” gällande föreskrifterna. 

5. Pratidesaniya 

Föreskrifter som kräver bekännelse. För nunnor 7-8st som alla rör mat.59 

6. Saiksa 

Föreskrifter rörande etikett och uppförande.60 Gäller båda könen främst avseende klädnad och 

mat. Antalet är ca 100 regler som hör till denna kategori. 

7. Adhikaranasamatha 

Föreskrifter som rör procedurer för att reda ut konflikter.61 De är formulerade på ett annorlunda 

sätt än ovanstående föreskrifter, och riktar sig inte individuellt utan mot hela gruppen av 

invigda. De flesta är samtidigt kopplade till andra föreskrifter. 

  

 
57 Heirman 2002, s.138–141. 
58 Heirman 2002, s.145–148. 
59 Heirman 2002, s.147. 
60 Heirman 2002, s. 148. 
61 Heirman 2002, s. 145. 
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4 Analys 
 

Uppsatsen ämnar belysa nunneidealet som framträder genom regelföreskrifterna. I merparten 

av fallen som återges i analysen så framträder idealbilden indirekt. Med indirekt menas att 

föreskrifterna visar på hur en nunna ska bete sig, genom att berätta hur man inte ska bete sig. 

För att exemplifiera med uppförandekoderna (shaiksha) är merparten skrivna i formen “En 

nunna ska inte”:  

A bhiksuni should not interrupt someone who is speaking.  (Hanh 2004, shaiksha regel 7) 

Ett antal regler är i blandform och kan börja med vad en nunna ska göra, för att i bisats fortsätta 

med vad hon inte ska göra: 

A bhikshuni should practise to speak softly and slowly, not talking too fast and swallowing her 

words.                                     

(Hanh 2004, shaiksha regel 11) 

Att inte avbryta när någon annan talar är en etikettregel. Det är oartigt att avbryta, men kan 

också visa på att en nunna ska inta en lyssnande attityd och inte på någon annans bekostnad 

(den hon avbryter) agera för att framhäva sig själv. När en nunna talar ska hon ha en mjuk 

framtoning och tala på ett sätt som är lättförståeligt och behagligt för lyssnaren. 

 

I shaiksha-kategorin finns 31 stycken föreskrifter av 115 totalt som i sin helhet direkt visar på 

idealet; hur en nunna ska bete sig. Den första positivt påbjudande uppförandekoden är:  

A bhikshuni should practice lying on her right side to go to sleep as this is the most peaceful and 

healthy position.    (Hanh 2004, shaiksha regel 24) 

Hanh menar att det finns tre dimensioner i varje föreskrift. 62  Den första dimensionen innebär 

att man ska avstå från negativt agerande, och det kan innebära antingen att avstå från fysiskt 

agerande, från ord eller tankar. Den andra dimensionen är att agera i positiv anda, såsom att 

recitera klosterlöften. Den tredje dimensionen innebär att försöka göra vad som är till gagn för 

alla levande varelser. Det är klosterreglernas andemening i ett större perspektiv. 

För att ge en överblick över antalet regler som bedöms falla inom varje tema presenteras det i 

nedanstående tabell. Thich Nhat Hanhs reviderade pratimoksha använder regelkategorierna 

 
62 Hanh 2004, s26. 
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parajika, sanghavashesha, naihsargika-payantika, payantika och uppförandekoden shaiksha. 

Överträdelser av typen pratidesaniya finns därmed inte som egen kategori. Regler i kategorin 

adhikaranasamatha, rör konflikthantering på gruppnivå vilket faller utanför uppsatsens ramar 

och utelämnas också. 

På x-axeln återfinns regelkategorierna med allvarlighetsgrad i fallande ordning från vänster, 

med parajika som allvarligast. På y-axeln listas valda teman utan värderande ordning. 

Totalsumman av antalet regler i respektive kategori listas längst ned. I analysen av reglerna har 

tolkningen varit ganska snäv och bokstavlig. En alltför vid och abstrakt tolkning med antagande 

om dolda syften, skulle blivit mer godtycklig. Tolkningsförfarandet har syftat till att behålla en 

god validitet och reliabilitet i undersökningen. 

 

Tabell 1. 

  Parajika 

Sangha-

vashesha 

Naihsargika-

payantika Payantika Shaiksha 

Klädnad    6 1 6 

Emotionell bindning   6  3  

Relation lekfolk   2 4 9 3 

Överflöd/ 

Överdrivet välstånd    16 2  

Avhållsamhet  5  1 10  

Politik   3    

 

       

Regler i ovanstående 

kategorier  5 11 27 25 9 

Totala antalet regler  8 36 40 142 115 
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4.1 Analys av hur respektive tema presenteras i reviderad pratimoksha 

 

Klädnad 

I klassisk pratimoksha hanterar de åtta första föreskrifterna i kategorin nihsargika-pacittika vad 

som är förbjudet angående nunnors klädnad.63 De behandlar hur en nunna ska klä sig och hur 

hon erhåller nya klädnader. Om en klädedräkt ska accepteras behöver den ges och tas emot 

under rätta omständigheter. Att ta emot en klädedräkt av någon man inte är släkt med, kan bara 

göras under speciella omständigheter, såsom att nunnan fått sin dräkt stulen, uppbrunnen eller 

liknande. Är man släkt gäller inte detta. I den reviderade upplagan finns inga föreskrifter om 

hur man införskaffar kläderna, vilket således skiljer sig åt från den klassiska versionen, som 

uttryckte tydliga föreskrifter kring detta. I reviderad pratimoksha skrivs det angående kläder i 

tre kategorier av överträdelser. I uppförandekoden framkommer att utanför klostret ska en 

nunna vara korrekt klädd med lång dräkt.64 Dräkten får inte vara smutsig.65 Man ska ha en 

undertröja som går nedom midjan och inga underkläder får synas när dräkten är på.66 Utanför 

klostret ombeds man täcka sitt huvud.67 Att ha för mycket kläder och inte dela med sig hamnar 

i en något allvarligare regelkategori.68 Materialvalet är angett och likaså får man inte eftersträva 

en dräkt som har ett specifikt mode.69 Dräkten får inte kompletteras med accessoarer, som även 

beskrivs i temat överflöd och överdrivet välstånd.70 Hur underkläderna ska se ut är styrt av 

samghan och uppfattas också kopplat till temat avhållsamhet.71 Det finns en regel om att man 

måste bära underkläder om man beger sig till staden eller besöker ett kloster: 

A bhiksuni who does not wear undergarments when she goes to town or visits a monastery 

commits an Expression of Regret Offense.   (Hanh 2004, payantika regel 22) 

Att undvika nakenhet och att täcka sina privata kroppsdelar gör att nunnan undviker att 

exponera sig för situationer som kan anspela på attraktion, lust och sex. 

Klädnaden och det rakade huvudet är en stark symbol för klosterliv. Att träda in i nunnedräkten 

innebär att man träder in i en identitet och följer en tradition, som knyter an till tidigare bärare 

av samma dräkt. Det värde som dräkten har för den enskilda nunnan kanske inte riktigt skiner 

 
63 Heirman 2002, naihsargika-pacittika regel 1–8. 
64 Hanh 2004, shaiksha regel 41.  
65 Hanh 2004, shaiksha regel 42. 
66 Hanh 2004, shaiksha regel 43 och 44. 
67 Hanh 2004, shaiksha regel 108. 
68 Hanh 2004, naihsargika-payantika regel 18. 
69 Hanh 2004, naihsargika-payantika regel 20 och 21. 
70 Hanh 2004, naihsargika-payantika regel 24. 
71 Hanh 2004, payantika regel 23. 
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genom reglerna, som delvis behandlar detaljer. För den moderna nunnan finns inga regler om 

införskaffande av dräkten, men väl ett antal regler som främjar en likriktning inom samghan. 

Reglerna möjliggör för nunnan att klä sig efter de väderförhållanden som råder där hon befinner 

sig, men reglerar utvikningar som tyder på överdriven utsmyckning eller antal klädnader. 

 

Emotionell bindning 

Med emotionell bindning menas att man känslomässigt är knuten till något, likt ett begär, vilket 

kommer att försvåra frigörelse från samsara. Begreppet emotionell bindning skulle i ett vidare 

perspektiv kunna omfatta regler som handlar om önskan om en viss ägodel. Eller emotionell 

bindning till pengar eller makt, men med en så vid tolkning blir antalet regler det omfattar 

godtyckligt. I analysen är de regler inräknade som explicit skriver i texten “emotionell 

bindning” och då handlar det i så gott som alla fall om bindning till en annan människa. I de 

reviderade klosterreglerna finns i kategorin sanghavashesha totalt 34 föreskrifter, dubbelt så 

många regler som i den klassiska versionen där antalet är 17. Hanh finner således fler 

överträdelser som anses vara av allvarligare typ än i klassisk pratimoksha, och bland dessa 

återfinns merparten av reglerna som rör emotionell bindning. I Hanhs reviderade föreskrifter 

börjar sanghavashesha-kategorin med temat emotionell bindning (regel 1–4 och 7). Regel 1–4 

tar specifikt upp begreppet “emotional attachment”. Den andra regeln ges som exempel: 

A bhikshuni who has an emotional attachment to another person, whether male or female, and 

thus manifests jealousy or anger when she sees the other person interacting with someone else, 

causing disturbance in the Sangha, commits a Sangha Restoration Offense. 

(Hanh 2004, sanghavashesha regel 2) 

Regel 7 skriver om nunnor som känner “special affection”, vilket i analysen tolkas likvärdigt 

med emotionell bindning.  

“A bhikshuni who, out of special affection for another bhikshuni, uses her authority to protect that 

bhikshuni, allowing her to remain in the nunnery even though the Sangha has decided that she 

would leave, commits a Sangha Restoration Offense.”          (Hanh 2004, sanghavashesha regel 7) 

 

Reglerna påtalar vad emotionell bindning kan medföra för negativa konsekvenser, såsom 

avundsjuka, missunnsamhet och oro i samghans gemenskap. Slutsatsen man kan dra av 

föreskrifterna är att emotionell bindning leder till konflikter inom samghan, vilket absolut ska 

undvikas. Man skulle kunna tänka sig att detta ämne även berör frigörelse från emotioner för 
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att andligt ta sig vidare, men det nämns inte i direkta ordalag. En av reglerna rörande emotionell 

bindning visar på nunnans och samghans förhållande till varandra: 

A bhikshuni who after being reminded by four or more bhikshunis that she is emotionally attached 

to another person, whether male or female, and who refuses to listen, denies it, tries to negate what 

they say, or expresses anger, commits an Expression of Regret Offense.  

(Hanh 2004, payantika regel 12) 

Regeln belyser förutom aktuellt tema även hur man som enskild nunna är underordnad den 

kollektiva åsikten i klostret. Om fyra nunnor säger till den enskilde nunnan att hon agerar på ett 

icke-korrekt sätt väger det tyngre än den enskilda nunnans åsikt och argument. Individens 

underordning i samghan beskrivs också på ett talande sätt här: 

A bhikshuni should offer her insights to the Sangha and accept the decisions and solutions offered 

by the Sangha, aware that the collective insight of the Sangha, when it contains and harmonizes 

all the insights of the members of the Sangha, surpasses that of any one individual.  

(Hanh 2004, shaiksha regel 90) 

Slutsatsen att den enskilda nunnan underordnar sig kollektivet i samghan stämmer väl överens 

med Buddhas tio angivna skäl till klosterreglerna, som även de betonar vikten av att hålla 

samman och ge samghan välgång. 

 

Relation till lekfolk 

Temat återkommer i flera kategorier av överträdelser, vilket åskådliggörs av tabell 1 ovan. 

En nunna ska leva på ett sådant sätt att lekfolket inte förlorar sin tro på buddhismens tre 

ädelstenar; Buddha, Dharma och Samgha. När man tittar på regeln nedan i temat, så noteras att 

en överträdelse görs först efter givna varningar som inte hörsammats.  

A bhikshuni who lives in a careless and disorderly manner causing the laypeople´s faith in the 

Three Jewels to diminish, after having been warned three times without listening deeply and 

changing her way, commits a Sangha Restoration Offense. (Hanh 2004, sangavashesha regel 28) 

Undersökning av reglerna som berör lekfolk visar att de i många fall hänvisar till donationer 

och hur nunnan behöver bete sig när hon tar emot donationer.72 Då donationer är en viktig 

mötesarena mellan nunnegemenskapen och lekfolket, så är det inte konstigt att flertalet av 

reglerna behandlar detta. Utan fungerande donationer, ingen samgha! Nunnor ska hålla sig 

allmänt neutrala både i relation till lekfolket och politiskt. De ska inte ge sig in i konflikter eller 

 
72 Hanh 2004, Naihsargika-payantika regel 31, 32, 33 och payantika regel 78 och 85. 
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på något sätt agera för att andras konflikter får ny energi. En nunna ska inte ta del i världsliga 

konversationer som berör anklagelser, kritik eller diskriminering.  

A bhikshuni, when receiving and talking with visiting laypeople in the nunnery, should refrain 

from taking part in conversations about worldly matters containing blame, criticism, or 

discrimination. Rather she should listen deeply to the lay practitioner’s suffering, and using her 

own experience in the practice, should offer concrete practices which will help the lay practitioner 

transform herself as well as the situation in her family and society. 

(Hanh 2004, shaiksha regel 113) 

En annan del som lekfolket blir indirekt inblandat i är att en nunna inte ska riskera att hamna i 

situationer som kan verka tvivelaktiga avseende regeln om avhållsamhet.  

A bhikshuni who makes an appointment to go outside the nunnery alone with a layman or munk, 

commits an Expression of Regret Offense.   (Hanh 2004, payantika regel 1) 

A bhikshuni who sits alone in a car or on a boat with a layman or a munk, except in the case of 

an emergency or with the permission of the Sangha, commits an Expression of Regret Offense. 

(Hanh 2004, payantika regel 3) 

Det finns också regler som föreskriver att en nunna inte får sova över hos en lekman utan 

tillåtelse av samghan, vilket skulle kunna medföra svårigheter vid resande.73 Sammantaget visar 

analysen att det för nunnesamghan finns en önskan som uttrycks i reglerna om att relationen till 

lekfolket ska vara god och att klostrets image inte ska skadas av enskilda nunnors beteenden. 

Gentemot lekfolket behöver nunnan i högsta grad tänka på den idealbild av buddhistiskt liv, 

etik och filosofi som hon representerar. 

 

Överflöd och tecken till överdrivet välstånd 

Merparten av de reviderade reglerna som vill stävja ett överflöd återfinns i kategorin 

naihsargika-payantika. Regel nummer 8 åskådliggör ett skäl till att undvika att samla ägodelar 

som kan utgöra en falsk känsla av trygghet: 

A bhikshuni who thinks that money and possessions can guarantee her security and seeks ways to 

accumulate these things in such a way that they become an obstacle to her path of practice, 

commits an offense which involves Release and Expression of Regret.  

(Hanh 2004, naihsargika-payantika regel 8) 

 
73 Hanh 2004, payantika regel 125 och 126. 
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Överflödet kan gälla att samla på överdrivet många böcker, antikviteter, eller att vilja utmärka 

sig med färger på bilen eller telefonen man brukar, som gör att de drar uppmärksamhet till sig.74 

Det finns även föreskrifter om klassiska tecken på rikedom såsom smycken, exklusiva 

skönhetsprodukter och dekorera sitt rum på ett överdrivet sätt.75 Att bära dyra smycken är inte 

bara tecken på överflöd, utan handlar också om att man samtidigt har ett fokus på utseende, 

vilket Hanh kommenterar: 

A bhikshuni who is not aware that the true beauty of a nun is found in her solidity and freedom, 

and instead spends too much time and care in dressing herself in order to create an outer show of 

attractiveness, commits an Expression of Regret Offense.        (Hanh 2004, payantika regel 122) 

 

Att använda samghans resurser slösaktigt tas upp så här: 

A bhikshuni who uses Sangha resources in a wasteful manner, including money, water, electricity, 

telephone, car, and so on, commits an offense which involves Release and Expression of Regret.

        (Hanh 2004, naihsargika-payantika regel 40) 

Antalet regler som finns för att stävja överflöd och tecken till välstånd är många. De är 

detaljerade och återfinns i merpart i en överträdelsekategori av mellangrad. Reglerna uppfattas 

tydliggöra för nunnan att det finns inga undantag gällande excesser. När nya varianter av 

överdrifter har uppkommit tycks de ha mötts med en ny regel. Att upprepade regler har fått 

kvarstå tyder på att man önskar betona ämnet. En mer övergripande regel om att förorda 

enkelhet, skulle förenkla och förkorta recitationsceremonin, men så har man valt att inte göra i 

de reviderade klosterreglerna. Nunneidealet som framträder är en nunna som väljer enkelhet 

framför överdrift och som ser till inre kvaliteter framför yttre attribut. 

 

Avhållsamhet 

Att bryta mot celibat och avhållsamhet är den allvarligaste överträdelsen som medför att man 

förlorar sin ordination och måste lämna den buddhistiska gemenskapen på livstid. Överträdelser 

mot avhållsamhet dominerar parajika i reviderad pratimoksha och 5 av 8 regler handlar om 

detta.76 I jämförelse med klassisk pratimoksha från dharmaguptakavinaya där regelantalet i 

kategorin parajayika rörande avhållsamhet är 3 av 8.77 I den klassiska versioner återföljs 

 
74 Hanh 2004, naihsargika-payantika regel 7, 15 och 17. 
75 Hanh 2004, naihsargika-payantika regel 13, 25 och 29. 
76 Hanh 2004, parajika regel 1,5,6,7 och 8. 
77 Heirman 2002, s.244, s. 252, s.257. parajayika regel 1, 5 och 6. 
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reglerna av kommentarer och förtydliganden, samt eventuella undantag. I Thich Nhat Hanhs 

version ges reglerna kortfattat. De är till för att följas och skrivs som de ska läsas i 

recitationsceremonin och kommenteras inte. Om än mindre skillnader ses i ordval, och i viss 

mån även i innehåll, förstås att regeln som åsyftas är densamma. För att åskådliggöra detta 

citeras den första föreskriften för nunnor i klassisk respektive reviderad pratimoksha:  

If a bhiksuni indulges in sexual intercourse and has impure conduct, also with an animal, this 

bhiksuni [commits] a parajayika and [is] not [allowed to] live in a community.  

(Dharmaguptakavinaya, parajayika regel 1, översättning av Heirman) 

Reviderade pratimoksha´s beskrivning av första föreskriften:  

A bhikshuni who has sexual intercourse with another person, whether male or female, and whether 

that person has given consent or not, breaks the first of the Eight Degradation Offenses, is no 

longer worthy to remain a bhikshuni, and cannot participate in the activities of the Bhikshuni 

Sangha.     

(Hanh 2004, parajika regel 1) 

I Dharmaguptakavinayas pratimoksha ges en beskrivning av sexuellt samröre antingen med 

människa eller djur, och i den kanoniska kommentaren till regeln anges att det gäller sexuellt 

samröre antingen mänskligt, icke-mänskligt eller med djur.78 Förklaringar ges angående vad 

som menas med samlag och sexuellt samröre, likaså vad som gäller vid överfall mm. I Hanhs 

text, tas frågan upp om samtycke, inget skrivs om tidelag. Reglerna uppfattas trots dessa mindre 

skillnader som liknande och ses som syftande på samma sak. Den sjunde och åttonde 

överträdelsen i klassiska reglerna berör inte temat avhållsamhet. 79 I de omskrivna reglerna 

berörs dock temat enligt följande: 

A bhiksuni who is intent upon having sexual relations with someone, whether male or female, and 

through word or gesture arouses sexual desire in that person, breaks the seventh of the Eight 

Degradation Offenses, is no longer worthy to remain a bhikshuni, and cannot participate in the 

activities of the Bhikshuni Sangha.                     

(Hanh 2004, parajika regel 7) 

  

 
78 Heirman 2002, s.245. 
79 Heirman 2002, s.262 samt s.267-268. 
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A bhikshuni who is intent upon having sexual relations with someone, whether male or female, 

and says to that person that she is willing to offer him or her sexual relations, breaks the eight of 

the Eight Degradation Offenses, is no longer worthy to remain a bhikshuni, and cannot participate 

in the activities of the Bhikshuni Sangha.    

(Hanh 2004, parajika regel 8) 

För en modern nunna kan man utifrån reglerna dra slutsatsen att man ser minst lika allvarligt 

på sexuell överträdelse idag, som på Buddhas tid. Möjligen anser man att reglerna behövde 

förstärkas i omfattning då två regler, som tidigare berörde andra teman inte längre återfinns 

bland parajayika, och istället har två regler gällande avhållsamhet tillkommit. Man har 

bibehållit antalet regler (8st). Nunneidealet att avstå från handlingar rörande sex är mycket högt 

skattat och tas även upp i andra regelkategorier, redovisade nedan: 

 A bhikshuni who keeps in her possession tools which can be used for masturbation, commits an 

offense which involves Release and Expression of Regret.  

(Hanh 2004, nihsargika-payantika regel 6) 

Regeln tar upp innehav av föremål för onani, men själva handlingen tas upp i en mindre allvarlig 

regelkategori, payantika:  

A bhikshuni who masturbates except in dream commits an Expression of Regret Offense.   

(Hanh 2004, payantika regel 19) 

De övriga överträdelserna av mindre allvarlig karaktär handlar om att inte medvetet se på djur 

som kopulerar, att raka av sitt könshår eller att ta på sig själv på ett otillbörligt sätt: 

A bhikshuni who intentionally watches animals copulating, commits an Expression of Regret 

Offense.     (Hanh 2004, payantika regel 20) 

A bhikshuni who shaves her pubic hair, except in the case of a medical necessity and she has 

informed another bhikshuni, commits an Expression of Regret Offense.  

(Hanh 2004, payantika regel 17) 

A bhikshuni who is carried away as she touches her breasts or private parts, commits an 

Expression of Regret Offense.             

(Hanh 2004, payantika regel 18) 

Att upprätthålla idealbilden av en nunna, som en person som lever i celibat, anses så viktig 

gentemot lekfolket, att många regler formuleras enkom för att inte nunnan ska kunna bli 

misstänkt för att ha gjort något otillbörligt. Det får inte förekomma tvivelaktigheter. Det finns 

ett flertal regler som gör tydligt att en nunna inte ska vara ensam med en munk eller en lekman 
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utanför klostret, exempel har givits under temat “relation till lekfolk”. För en modern nunna 

som behöver resa så öppnas det i nutida klosterregler upp för att man kan resa tillsammans med 

någon ifall man har samghans tillåtelse.80 Att bestämma träff med en lekman eller munk anses 

dock inte acceptabelt.81 Idealet för nunnan är att undvika situationer som kan misstolkas eller 

utmana nunnans förmåga att hålla sina föreskrifter. 

Politik 

Hur en nutida nunna bör förhålla sig till politiska organisationer tas upp i tre föreskrifter, som 

är kategoriserade i den näst allvarligaste kategorin av överträdelser:  

A bhikshuni who uses political power to oppress or threaten other members of the nuns’ Sangha, 

commits a Sangha Restoration Offense.                          (Hanh 2004, sanghavashesha 15) 

A bhikshuni who becomes a member of a political party or a political organization, whether 

secretly or openly, commits a Sangha Restoration Offense.       (Hanh 2004, sanghavashesha 16) 

A bhikshuni who receives payment from the government, a political party, or political 

organisation, commits a Sangha Restoration Offense.                  (Hanh 2004, sangavashesha 18) 

 

Det finns ingen otydlighet i den reviderade upplagan att politik ska lämnas utanför samghan. 

En nunna ska inte vara medlem i en politisk organisation eller ett politiskt parti, inte heller ta 

emot pengar av desamma. Man får inte genom politisk makt förtrycka eller hota medlemmar i 

samghan Reglerna är till antalet få och temat återkommer inte mer i andra kategorier av 

föreskrifter. Av detta kan utläsas att det reglerna beskriver täcker de problem som samghan har 

brottats med. Annars torde fler regler eller råd om detta ha uppkommit. Att politiskt välja sida 

skulle kunna vara mycket riskabelt för klostersamfundet i tider av politisk oro. Samghan har 

behövt navigera under vitt skilda politiska förhållanden sedan Buddhas tid, och har varit 

skyddad till viss del av en politisk obundenhet. Thich Nhat Hanh är förutom munk även 

fredsaktivist och vill applicera buddhism i vardagen. Man kan tänka sig att Hanhs vietnamesiska 

bakgrund med erfarenhet från Vietnamkriget kan ha influerat reglerna.82 Genom ett 

samhällsengagemang där man står för vad man uppfattar vara buddhistisk etik, får man vara 

uppmärksam på att engagemanget hålls politiskt obundet. Att engagera sig i samhällsfrågor kan 

till viss del uppfattas som politik, likt alla uttryck av åsikter. En idealisk nunna balanserar sitt 

engagemang med att hålla sig politisk obunden. 

 

 
80 Hanh 2004, payantika regel 7 och 125. 
81 Hanh 2004, payantika regel 1. 
82 Borgland 2017, s.270. 
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4.2 Nunneidealet, kompletterande aspekter 

Hur ska den ideala nunnan förhålla sig till transportmedel och andra moderna företeelser? I den 

reviderade upplagan är det en överträdelse för en nunna att äga en egen bil, eller att bruka en 

som är alltför lyxig eller drar till sig för mycket uppmärksamhet.83 Av uppförandekoderna kan 

vi förstå att det är monastiskt legalt för en nunna att köra bil, så länge hon har körkort och de 

papper som behövs med sig. Nunnan är påbjuden att ha bälte och bör vara noga med sin 

nunnedräkt så den inte hamnar utanför bilen, eller fastnar i hjulet på motorcykeln!84 

För en nutida nunna behövs regler för att undvika distraktion:  

A bhikshuni should not use a portable telephone during sitting or walking meditation, sutra 

chanting, Sangha meetings, or study classes.                           

(Hanh 2004, shaiksha regel 77) 

I reviderad pratimoksha benämns hur man ska förhålla sig till dataspel, e-post, moderna media 

såsom internet, TV och film.85  

 A bhikshuni who has a private e-mail account except with the permission of the Sangha, 

commits an offense which involves Release and Expression of Regret. 

 (Hanh 2004, naihsargika-payantika regel 5) 

A bhikshuni who goes on to the Internet alone, without another nun next to her as a protection 

against getting lost in toxic Websites, commits an Expression of Regret Offense. 

(Hanh 2004, payantika regel 107) 

 

Samtidigt visar reglerna förståelse för att regelundantag behövs; man ska inte öppna ett 

bankkonto för egen räkning, men man är undantagen om man har samghans tillåtelse att studera 

utomlands.86 En nunna behöver följa årscykeln i klostret med regn-retreat och regelbunden 

recitation av klosterreglerna: 

A bhikshuni who does not complete the three-month Rains’Retreat once a year, commits an 

Expression of Regret Offense.                                    

(Hanh 2004, payantika regel 133) 

A bhikshuni who does not recite the Pratimoksha with the Sangha at least once in three months, 

unless she has a long-lasting and serious illness, commits an Expression of Regret Offense.  

(Hanh 2004, payantika regel 141) 

 
83 Hanh 2004, naihsargika-payantika regel 7. 
84 Hanh 2004, shaiksha regel 96–100. 
85 Hanh 2004, naihsargika-payantika regel 3 och 4. 
86 Hanh 2004, naihsargika-payantika regel 9. 
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För Hanh är det viktigt att de nunnor som lär sig de omskrivna klosterreglerna också har 

förståelse för de klassiska reglerna.  

A bhikshuni who has not yet begun to study the Classical Pratimoksha in parallel with the Revised 

Pratimoksha after one year of receiving the full ordination, commits an Expression of Regret 

Offense.                            

(Hanh 2004, payantika regel 142)  

Det ger nunnan en djupare förståelse av föreskrifterna, vilket överensstämmer med teorin om 

att klosterreglerna står i samspel med sin kontext, samt är präglade av att de är i en intertextuell 

kontext med äldre verk och tradition. Reglernas totala antal bibehölls i den reviderade 

versionen, vilket Hanh beskriver som ett önskemål och ett beslut som tog i samråd med seniora 

nunnor i Vietnam. Detta visar också på hur klassisk vinaya präglat den omskrivna pratimoksha. 

Andra regler bidrar till nunneidealet i små praktiska detaljer. Somliga föreskrifter kan vara 

svårare att förstå vikten av. Bland dessa detaljerade föreskrifter finns regeln att inte använda 

tamponger vid menstruation, eller en regel kring hur man ska vika en använd tvättlapp före den 

slängs i soporna.87  

Om att använda parfym 

I Indien var det vid vår tideräknings början ovanligt att kvinnor levde i grupp tillsammans utan 

män. Det förekom, utöver nunnorna, bland fattiga och prostituerade.88 Greogory Schopen 

beskriver det som ett känt problem för nunnor att hantera övertramp och att behöva markera 

skillnaden mellan nunnor och andra, gentemot de brahminer som besökte dem med annat uppsåt 

än religiöst. Regler om parfymanvändning förekommer både i klassiska och reviderade 

föreskrifter.  

If a bhiksuni rubs her body with perfume, she [commits] a pacittika.  

(Dharmaguptakavinaya, pacittika regel 50, översättning av Heirman) 

Regelkommentaren I dharmaguptakavinaya som utgör ramberättelsen till föreskriften berättar: 

En lekman ser en grupp bhikshunis som smörjer sina kroppar med parfym och utbrister att de 

borde skämmas, de lever orent.89 Hur kan de påstå att de har kunskap om den rätta läran när de 

samtidigt smörjer sig med parfym? De efterliknar prostituerade och tjuvar. Man frågade Buddha 

som sa att det var ett felaktigt beteende och inte borde göras. Den som ämnar följa föreskrifterna 

får avstå från handlingen. 

 
87 Hanh 2004, shaiksha regel 45 och 46. 
88 Schopen 2014, s.29. 
89 Heirman 2002, s.892. 
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I Hanhs reviderade skrift läses: 

 A bhikshuni who keeps and uses perfume, cosmetic powder, perfumed laundry soap, or any other 

cosmetics, commits an offense which involves Release and Expression of Regret.  

(Hanh 2004, naihsargika-payantika regel 25) 

Regeln är i reviderad pratimoksha omgiven av regler som berör att man antingen har ett 

överdrivet luxuöst leverne eller att man ägnar sig åt yttre skönhetsattribut. Regeln om att inte 

använda parfym, smink eller parfymerade tvålar, uppfattas ha fått en något annan 

bakomliggande betydelse i de reviderade reglerna. Det handlar inte om att kunna förväxlas med 

grupper av kvinnor som var prostituerade eller tjuvaktiga, utan det handlar om att fokus inte 

ska ligga på yttre attribut. Om än prostituerade till viss del har fokus på yttre attribut, så utgör 

det bara en aspekt avseende prostitution. Yttre attribut kan anspela på att man ämnar göra sig 

attraktiv för sin omgivning och därmed också utsätter sig för risk att hamna i situationer som 

riskerar att leda till attraktion och lust mellan nunnan och andra. Klassisk pratimoksha påtalar 

att man med parfym agerar på ett sätt, som man inte borde agera på, med kunskap om den rätta 

läran. Det kan i en bred tolkning anspela på att man borde veta bättre än att fokusera på yttre 

förgängliga attribut om man har kunskap om dharma. 

Om att fråga en munk om råd 

Klosterreglerna tar upp olika aspekter på relationerna munkar och nunnor emellan. En munk 

behöver enligt skrifterna enbart kunna recitera en kort vinayatext för att räknas som lärd.90 En 

nunna är hierarkiskt alltid underordnad en munk, om än munken fått ordination samma dag och 

nunnan sedan årtionden.91 Det finns givetvis nunnor som har en kunskapsnivå som kan 

överträffa en munks och både klosterregler för 2000-talet och de klassiska tar upp aspekter av 

detta: Upprinnelsen till reglerna förklaras i klassisk vinaya med att bhikshuni Ksema som besatt 

väldigt mycket kunskap, frågade munkarna om betydelsen av något.92 Munkarna kunde inte 

svara på frågan utan skämdes. Ksema kritiserades för att hon hade ställt frågor som munkarna 

inte kunde svara på, på vilket följde att de skämdes och detta rapporterades till Buddha. Buddha 

gav regeln:  

If a bhiksuni asks a bhiksu to explain the meaning of something, she [commits] a pacittika. 

(Heirman 2002, s.949)  

 
90 Schopen 2014, s.50. 
91 Schopen 2014, s.58. 
92 Heirman 2002, s.948. 
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När då nunnorna inte visste vem de i så fall skulle fråga för att få instruktioner eller för att förstå 

betydelser, så frågade de åter Buddha om råd. Buddha instiftade då en utveckling av regeln med 

att man måste be om lov först, före man frågar, och gällande fastställda regeln blev då:  

 

If a bhiksuni wants to ask a bhiksu to explain the meaning and she asks questions without asking 

for permission first, she [commits] a pacittika.  

(Dharmaguptakavinaya, pacittika regel 72, översättning av Heirman) 

 

I de reviderade reglerna läses:  

A bhikshuni who tries to overpower a bhikshu either through actions or words, commits an 

Expression of Regret Offense.                          (Hanh 2004, payantika regel 28) 

Samt nedanstående regel som är angränsande, men mer indirekt:  

A bhikshuni who speaks poorly about, jokes about, belittles, or insults a bhikshu, commits an 

Expression of Regret Offense.                           (Hanh 2004, payantika regel 27) 

 

En modern nunna får således i större omfattning än tidigare fråga munkar om råd och 

förklaringar. Man får dock inte göra detta med syftet att intellektuellt utmana munkarna genom 

frågorna. Den ideala nunnan vet sin plats i hierarkin. Regeln kan uppfattas såsom att en nunna 

hindras generellt från att intellektuellt med ord eller genom handling, utmana och försöka 

överbevisa en munk. Regeln i sig gör inte undantag för en saklig diskussion. En nunna får inte 

göra en munk till åtlöje. Reglerna kan uppfattas som hämmande för en demokratisk diskussion 

i samfundet. En nunna får formulera sig på ett sådant sätt att en munk, som är av annan åsikt än 

nunnan, inte behöver känna sig utmanad eller intellektuellt överbevisad. Att välja sina ord väl 

torde vara en utmaning för en nunna som diskuterar med munkar, om man vill efterlikna den 

bild som framträder av den ideala nunnan. Nunnor är ålagda att regelbundet få undervisning av 

munkar och redovisa sina insikter för dem: 

A bhikshuni who does not go to the bhikshus to request teachings at least once in three months, 

commits an Expression of Regret Offense.                  

(Hanh 2004, payantika regel 135) 
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A bhikshuni who at the end of the Rains’ Retreat refuses to go to the Bhikshu Sangha to express 

what she has seen, heard, or has doubts about concerning her own practice in order to receive 

Shining Light from the bhikshus, commits an Expression of Regret Offense.  

(Hanh 2004, payantika regel 136) 

 

Berättelsen om Ksema belyser också förutom att man inte får genera en munk eller riskera att 

utsätta en munk för att hamna i en situation som är opassande, att Buddhas regler finputsades 

och korrigerades allteftersom man märkte att de saknade någon aspekt eller på annat sätt 

behövde anpassas och ändras. 

 

Om vegetarisk kost, tobak och alkohol 

Det är en omdiskuterad fråga är om den monastiska kosten ska vara vegetarisk eller inte. De 

buddhistiska traditionerna har här valt olika riktningar, och delade meningar råder även inom 

traditionerna.93 Hüsken berättar att indiska buddhister på 600-talet inte var vegetarianer, medan 

det vanliga för buddhister i Kina vid samma tidpunkt var vegetarisk kost. Vilken kost som 

påbjuds är något som måste förmedlas till lekfolket, och visar på att det i detta ämne finns en 

viss frihet hur man ska leva det dagliga buddhistiska livet. Idealbilden kan se olika ut och man 

kan se olika på hur normer kan appliceras i praktiken. Hanhs reviderade klosterregler har valt 

att se det som en överträdelse att inte hålla sig till vegetarisk kost. 

A bhikshuni who eats a non-vegetarian meal, even though she excuses herself by saying that she 

lacks nutrition, commits an Expression of Regret Offense.         

(Hanh 2004, payantika regel 96) 

Tobak, alkohol och andra sinnesförändrande droger ska en nunna avhålla sig från. 

A bhikshuni who keeps in her possession or uses tobacco or any kind of illegal drug, which is 

considered to be a mind-altering substance, commits an offence which involves Release and 

Expression of Regret.                         

(Hanh 2004, naihsargika-payantika regel 1) 

A bhikshuni who drinks beer, wine, or liquor of any kind, or takes any other substance that causes 

inebriation, except for medical use with the permission of the Bhikshuni Sangha, commits an 

Expression of Regret Offense.        

(Hanh 2004, payantika regel 100) 

 
93 Hüsken 2018, s.266. 
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5 Resultat och sammanfattande slutsats 
 

De valda tema-områdena (klädnad, emotionell bindning, relation till lekfolk, 

överflöd/överdrivet välstånd, avhållsamhet och politik) utgör tillsammans enbart en mindre del 

av antalet klosterregler. Det i undersökningen totala antalet medtagna regler från reviderad 

pratimoksha är 331 stycken och valda teman utgör 77 av dessa (23%). Med de kompletterade 

aspekterna under rubrik 4.2 blir nunnans idealbild tydligare. Slutsatsen som dras av siffrorna är 

att klosterreglerna är väldigt allomfattande. De berör väldigt många aspekter av livet, med 

enbart enstaka regler inom varje område, vilket gör att gruppering av dem kan vara svårt. 

Bredden av reglerna låter oss förstå att klosterlivet kommer att utgöra en stor påverkan på den 

som väljer det religiösa livet, och den buddhistiska vägen kommer att reglera hur man agerar i 

väldigt många situationer i vardagen. Strukturen på klosterlöftena följde i de allra flesta fall 

formen av förbud, ”A bhikshuni should not...”, mindre andel var i blandform och några 

formulerade istället ett önskvärt beteende (positiv formulering). De reviderade klosterreglerna 

följer mönster som beskrivs i teorier om texters struktur och funktion. Det finns en prägling av 

vertikal intertextualitet mellan de nya och de klassiska reglerna, vilket visas i exemplet med 

parajika regel ett under temat avhållsamhet, samt i beslutet att inte ändra totala antalet 

föreskrifter i den reviderade upplagan. Detta kanske kommer vara mindre framträdande om 

revisioner sker upprepat. Texten talar till en tänkt läsare med en förförståelse av buddhistisk 

tradition och tidigare skrifter, någon som valt det religiösa livet och lever i buddhistisk praktik. 

Utan denna förförståelse finns en ökad risk för tolkningsfel. 

 

Målet med uppsatsen var att undersöka vilken bild av den ideala buddhistiska nunnan som 

framträder i materialet. Frågeställningen skulle kunna besvaras med följande sammanfattande 

bild, baserat på de nyanser som speglas i analysen: 

Bilden av nunneidealet som förmedlas av klosterregler formulerade på 

2000-talet 

En nunna är ålagd absolut avhållsamhet från sexuella relationer samt ageranden och intentioner 

av alla slag som syftar till sexuell interaktion. Det här är så viktigt att det upptar merparten av 

de regler som medför uteslutning från samghan. För att inte riskera att lockas till detta förbjudna 

område, bör en modern nunna undvika att hamna i situationer som på något sätt kan inbjuda till 

att beträda området. En nunna ska heller inte vara i situationer som av andra kan väcka 
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misstankar om att något otillbörligt skulle kunna ske. Utanför klostret bör man omge sig med 

minst en annan nunna. Den nunnedräkt man har ska vara ren, proper och täckande och enligt 

gängse enkla modell. Utanför klostret bärs något täckande för huvudet. De produkter som 

används i vardagen är med fördel parfymfria. En nunna får köra bil eller motorcykel, men inte 

äga ett fordon. Mobiltelefon får användas, men inte då den stör och distraherar såsom under 

meditation, sång, undervisning eller möten. Enbart med samghans tillåtelse har nunnan en 

privat e-postadress och internet surfas bara på med sällskap av en annan nunna. 

Sammanfattningsvis ska man undvika emotionella bindningar och överhuvudtaget starka 

känsloyttringar. En nunna bör undvika alla former av överflöd och tecken till överdrivet 

välstånd. Gentemot lekfolk ska man visa tacksamhet för de donationer som ges, man ska tänka 

på att uppföra sig värdigt. En nunna ska vara medveten om det ideal av buddhistiskt liv som 

man representerar inför lekfolket. Gentemot munkarna ska man visa respekt och acceptera det 

rangsystem som råder, men man är välkommen att fråga munkar om råd, om man gör det på ett 

respektfullt sätt. En nunna ber regelbundet om undervisning från munkarna. Nunneidealet 

innebär att man inte har samröre med politiska organisationer. En nunna bör vara väl förtrogen 

med vett och etikett och uppföra sig därefter. En nunna bör veta sitt inre värde och inte ägna 

sig åt uttryck som hör samman med yttre skönhetsideal. Det är viktigt att värna om djur och 

miljö. Sinnesförändrande droger av alla slag är inte acceptabelt. Nunnans kost bör vara 

vegetarisk och man bör ha en medvetenhet i hur man för sig och uppfattas i alla situationer man 

möter. Nunneidealet innebär att man som enskild individ underordnar sig kollektivet i samghan. 

En nunna följer dharma, klosterreglerna, de regelbundna ceremonierna och årscykelns ritualer 

som är en del av det religiösa buddhistiska livet. 
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6 Diskussion och reflektion 
Uppsatsen har presenterat en undersökning av vad klosterregler omskrivna för 2000-talet säger 

om dagens nunneideal i en buddhistisk kontext. På grund av reglernas stora antal och 

omfattning blir inte uppsatsen heltäckande, men förmedlar valda delar av hur den ideala nunnan 

bör agera i olika situationer.  Flertal exempel ges för att visa läsaren nyanser och ge en känsla 

av vad man strävar efter i samghan. Målet med att göra regelrevisioner med regelbundet 

intervall är att samghan möter nya utmaningar när kontexten den befinner sig i ändras. Det 

uppfattas som rimligt. Reglerna behöver vara relevanta för att kunna tas på allvar. Thich Nhat 

Hanh kommenterar själv att klosterreglerna innehåller många begränsningar, och formuleras 

som vad man inte ska göra, där den framtida utveckling torde kunna vara att föreskrifterna blir 

mer positiva och visa på ett korrekt agerande. Med en sådan utveckling borde antalet regler 

kunna minskas, vilket om inte annat borde vara en praktisk fördel vid den recitationsceremoni 

som sker varannan vecka. Analysen visar att det finns många förbud av vitt skilda slag, både i 

stort och i smått. Uppsatsen vill visa vilket ideal som reglerna pekar på, en annan fråga som 

hade varit intressant att undersöka är hur man upplever reglerna i levd religion. Hur uppfattas 

det att bryta mot en föreskrift och vilken tyngd upplever de praktiserande att respektive 

regelkategori besitter? Thich Nhat Hanhs tanke om en återkommande revision med ett eller ett 

par decenniers intervall, gör att vi möjligen snart ser en ny revision publicerad som ger insikt 

om nunneidealet i vår absoluta samtid. Den excentricitet som finns kring klosterliv består, och 

med ökad insikt i klosterreglernas omfattning och tradition blir fascinationen än större för ett 

liv i samghans och dharmas försorg.   
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