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Chandra (Khun Yay) – arbetsblad 
Av Boel Nygren  
 

Ord och begrepp 

förlåtelse, förbannelse, samsara, reinkarnation, meditation (dhamakaya), karma, nirvana 

Platser på kartan 

Phatum thani-provinsen i Thailand, Wat Phra Dammakaya 

Om Khun Yay 

Avsnittet handlar om Chandra Khonnokyoong, eller Khun Yay som var hennes namn som 
nunna. Khun Yay levde mellan år 1909 och 2000 och var en av Thailands mest inflytelserika 
kvinnliga buddhistiska meditationslärare. Hon grundade ett av Thailands största tempel, Wat 
Phra Dhammakaya. Chandra ägnade en stor del av sitt liv åt att utforska och lära sig behärska 
meditation. Hennes vishet och förmåga att förstå och hjälpa andra gjorde att många sökte sig till 
henne för stöd och råd. Det hon själv sökte i meditationen var möjligheten att både ge och få 
förlåtelse. 
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Frågor 

 

1. Vem var Chandra/Khun Yay? 

a. Berätta vad du vet om henne – fakta.  

b. Beskriv hur du uppfattar henne efter att ha lyssnat på programmet - din åsikt. 

2. Vilka är de tre stora huvudriktningarna inom buddhismen? Vilken av dem dominerar i 

Thailand? 

3. Beskriv vad meditation är och varför meditation får så stor betydelse för Chandra? 

4. Varför är det så viktigt för Chandra att få sin fars förlåtelse? 

5. Hur ser synen på jämställdhet ut i buddhismen? Diskutera hur den stämmer med hur män 

och kvinnor har det i buddhistiska samhällen idag. Vad får du veta i programmet och vad 

får du reda på när du söker vidare?  

6. Templet som Chandra/Khun Yay grundar har fått en del kritik. Vad handlar den kritiken 

om? 

7. Ta reda på mer om tron på förbannelser och förfädernas betydelse inom buddhismen. 

Arbeta tematiskt med det här avsnittet 
Det här avsnittet ingår i flera av de föreslagna temana i lärarhandledningen:  

• Tema 1. Religioner och livsåskådningar 
• Tema 3. Kvinnliga förebilder 
• Tema 4. Synen på gott och ont  
• Tema 5. Synen på gud eller det gudomliga 
• Tema 9. Att möta gud eller det gudomliga 
• Tema 10. Etik och livsfrågor 

• Tema 11. Försoning och förlåtelse 
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