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Förord
Detta är ett utdrag ur en översättning av A Guide to the Buddhist Path (”En guide till den buddhistiska vägen”), som förhoppningsvis kommer att ges ut vid ett senare tillfälle. Vanligtvis förklaras ett sanskrit- eller paliord noggrant när det
väl först används i texten. För det mesta används sanskrit,
utöver där paliformen av ett ord är mer allmänt accepterad.
Inga diakritiska tecken används och stavningen följer i stort
sett hur ordet uttalas.

Introduktion

N

är Buddha nådde upplysningen under bodhiträdet hade
han en vision av människans tillvaro. Det var en vision som han hädanefter aldrig förlorade ur sikte och som
på sätt och vis var liktydig med själva upplevelsen av upplysning. Han förmedlade denna vision på fyra sätt, genom att
uttrycka den i ord, symboler, handlingar och genom tystnad.
Jag ska här endast beröra hur Buddha förmedlade sin vision
begreppsmässigt samt med hjälp av symboler.
När Buddha satt under bodhiträdet såg han föränderlighetens sanning. Han såg allt som en process och att den var
föränderlig. Han såg att detta var sant på alla nivåer. Processen pågår inte bara på det materiella planet utan också på det
mentala. Han såg att det i själva verket inte fanns någonting,
någonstans i världen – ingenting i våra villkor – som inte förändrade sig. Allt befann sig i en utvecklingsprocess. Enligt indisk tradition såg Buddha att verkligheten inte innehöll något
som kunde kallas ”vara” eller ”icke-vara”. Han såg att företeelser uppstod och sedan försvann.
Buddha såg också att förändringarna inte berodde på
slumpen. Det är inte så att saker kommer och går hur som
helst. Det som uppstår, uppstår beroende på vissa villkor. Det
som upphör att finnas till gör det på grund av att dessa villkor
upphör. Villkoren är uteslutande naturliga villkor. Här ges
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inte utrymme för förklaringar som ”Guds vilja” eller något
dylikt.
Buddha insåg alltså inte bara föränderlighetens sanning
utan också lagen om villkorlighet. Denna lag är den grundläggande principen i Buddhistisk tanke. Den kan, trots att
den är en fundamental princip i Buddhistisk tanke, beskrivas
i ytterst enkla former. Om A finns, uppstår B; om A inte finns,
uppstår inte B. Det är den berömda princip som Asvajit förkunnade för Sariputra. Asvajit var en av Buddhas fem första
lärjungar (vilka först hade lämnat honom, när han gav upp
askesen men som kom tillbaka till honom efter hans upplysning). Sariputra var vid den tidpunkten en kringvandrande
asket som sökte en lärare. Sariputra mötte Asvajit och imponerades stort av hela hans uppenbarelse, som utstrålade
lugn och lycka. Så han frågade Asvajit: ”Vem är din lärare
och vilka är hans läror?” Det var de vanliga frågorna i dåtidens Indien, men även idag får man ofta sådana frågor. Asvajit svarade: ”Jag är bara en nybörjare och vet inte särskilt
mycket. Men det lilla jag vet, kan jag tala om för dig.” Därpå
reciterade han en vers på pali. Versen som fortfarande finns
kvar i urkunderna låter så här: ”För de ting som utgår från
en orsak, har Tathagata (d.v.s. Buddha) förklarat ursprunget.
Deras upphörande har han också förklarat. Detta är den store asketens doktrin.” Med kanske ett undantag är detta den
mest berömda versen av alla i de buddhistiska texterna. Den
betraktas ofta som en sammanfattning av Dharma. När Sariputra hörde versen nådde han omedelbart en hög grad av
andlig insikt.

Det reaktiva och kreativa sinnet
Villkorlighet är emellertid inte alltid av samma slag. Det finns
i huvudsak två slag av villkorlighet verksam i universum och
i mänskligt liv. Den första kan vi kalla den cykliska eller re-
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aktiva sorten. Den andra kan vi kalla den spiralformade eller progressiva sorten. I tillvarons cykliska ordning finns en
process av aktion och reaktion mellan faktorer som står i
motsats till varandra, som till exempel lust och smärta, lycka
och olycka, vinst och förlust och – inom det vidare sammanhanget en hel rad av liv – födelse och död. I det spiralformade
mönstret finns däremot en gradvis utveckling, såsom mellan
företeelser som förstärker varandra. Här förstärker en senare
faktor effekten av en tidigare, snarare än motverkar den eller utplånar den. Här följs inte njutning av smärta. Beroende
av lycka uppstår inte olycka utan glädje, beroende av glädje
uppstår förtjusning och sedan lycksalighet, hänryckning och
extas.
I en människas individuella liv ger sig de här båda slagen
av villkorlighet till känna i två olika slags mentalitet, det reaktiva sinnet och det kreativa sinnet. Det innebär inte att det
bokstavligen finns två olika sinnen, utan snarare att det finns
två olika sätt som ens sinne kan fungera på. Vi kan endera fungera reaktivt eller kreativt. Att fungera reaktivt är ”att
inte verka”, att inte handla alls. Att inte handla är att i stort
sett vara passiv. Det innebär att automatiskt svara på vilka
stimuli som än kommer i ens väg. Att fungera kreativt är
däremot att agera, sätta igång, åstadkomma något som inte
fanns förut, vare sig företeelsen är ett konstverk eller ett högre
medvetandetillstånd.
Att fungera reaktivt innebär att fungera mekaniskt. Att
fungera kreativt innebär att vara spontan. När vi är reaktiva gör vi samma saker om och om igen. Vi upprepar samma
gamla livsmönster. Vi gör detsamma idag som vi gjorde igår,
detsamma den här veckan som den förra, detsamma i år som
förra året, detsamma det här decenniet som det förra. Om
man tänjer ut resonemanget kan man säga att vi gör detsamma i det här livet som vi gjort i alla föregående liv. Men när
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vi är kreativa kan vi förändras och utvecklas. Vi blir nya män
och nya kvinnor.
Att utvecklas som människa bygger alltså på den progressiva sorten av villkorlighet och innebär att sluta leva reaktivt
och att lära sig leva kreativt. Detta är naturligtvis långt ifrån
lätt. Det kräver bland annat att man är medveten om de två
slagen av villkorlighet – inte bara som abstrakta principer
utan som konkreta alternativ, som vi på allvar kan välja mellan. Vi konfronteras ju faktiskt med dem som alternativ, inte
bara en två gånger per livstid utan praktiskt taget varje minut
av dagen. Ty praktiskt taget varje minut av dagen måste vi
välja om vi ska vara reaktiva eller kreativa. Säg till exempel att
någon låter lite ovänlig när han talar med oss. Vi kan endera
reagera med att bli arga eller känna oss sårade, eller vi kan
reagera kreativt med att försöka förstå vad som hänt (kanske fundera över varför den personen talade så där). Vi kan
försöka sympatisera och försöka att åtminstone ha tålamod.
Om vi fungerar reaktivt kommer vi att förbli som vi är eller
till och med bli sämre, men om vi fungerar kreativt tar vi ett
stort steg framåt i vår personliga utveckling.

Livets hjul
Om vi tänker i symbolspråk, såg Buddha två saker där han
satt under bodhiträdet. För det första såg han ett stort hjul.
Detta hjul föreställer hela tillvaron. Det sammanfaller med
hela kosmos och innehåller allt levande. Det är i ständig rörelse, dag som natt. Det snurrar liv efter liv, era efter era. Vi
vet inte när det började snurra och kan ännu inte se när det
slutar – bara en Buddha ser sådant.
Detta stora hjul vrider sig kring ett nav som består av tre
djur: en röd tupp, glupskt krafsande på marken; en grön orm
med stirrande ögon, röda av vrede, samt en svart gris, som
ovetande bökar i leran. De tre djuren utgör en cirkel där vart
och ett biter det framförvarande djuret i svansen. Kring na-
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vet, som är hjulets innersta cirkel, ligger en annan större cirkel. Den är indelad vertikalt i två hälfter, en vit och en svart. I
bägge finns det män och kvinnor. Figurerna i den vita halvan
rör sig uppåt, till och med flyger uppåt, liksom till tonerna av
musik. Alla ser hänryckta och saliga ut. Några håller varandra i händerna. Alla har blicken fäst uppåt, mot zenit. Figurerna i den svarta halvan, på den andra sidan, rör sig nedåt.
De inte bara rör sig utan faller huvudstupa ned. Några tar sig
om huvudet. En del är nakna och vanskapta. En del är hopkedjade. Alla bär uttryck av skräck och fasa.
Nästa cirkel i hjulet är den allra största. Den är indelad i
sex segment. Varje segment innehåller en hel värld eller flera
världar. Om man vill, kan man se varje segment som ett sinnestillstånd eller en särskild medvetandenivå. Den inbördes
ordningen varierar men högst upp finns alltid gudarna, devorna. De bor i sagolika palats och har tillgång till alla slags
förlustelser. För dem är tillvaron en behaglig dröm. Några gudar har kroppar helt och hållet gjorda av ljus och kommunicerar enbart med tankar.
Medsols räknat ser vi därnäst asuras, titanerna. Asurorna
lever i ett permanent tillstånd av fientlighet och avund och de
slåss jämt. Alla bär rustningar och håller vapen i händerna.
De slåss för att komma i besittning av frukterna från det önskeuppfyllande trädet.
I nästa segment ser vi pretorna, de hungriga spökena. De
har enormt uppsvullna magar men smala halsar och munnar
små som nålsögon. Alla är fruktansvärt hungriga men maten
de rör vid förvandlas antingen till eld eller smuts.
I segmentet längst ner ser vi varelser i olika plågsamma
tillstånd. Några varelser fryser inne i isblock, andra brinner
i flammande eldar. Några blir halshuggna och andra blir sågade mitt itu. Några blir uppätna av monster.
Därnäst ser vi olika slags djur: fiskar, insekter, fåglar, reptiler och däggdjur. En del är stora, andra små. En del är fredligt
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sinnade, andra rovgiriga. Vi märker att de förekommer parvis, hane och hona, och att alla letar efter föda.
I det sista segmentet ser vi människor. Vi ser hus och jordar. Vi ser trädgårdar och fält. En del människor odlar jorden. De plöjer, sår och skördar. Några köper och säljer. Några
ger offergåvor. Några mediterar. Detta är de sex segmenten i
denna cirkel av hjulet som består av sex världar eller sex olika
sinnestillstånd. Invånarna i världarna stannar inte i dem för
alltid. De försvinner ur en värld och dyker upp i en annan.
Också gudarna – även om de stannar mycket länge i sin värld
– försvinner och dyker upp på annan plats.
Den sista cirkeln i hjulet, dess yttersta kant, är indelad i
tolv segment. I dessa segment ser vi tolv scener som visar olika stadier i den process i vilken levande varelser passerar från
den ena världen till den andra, i vissa fall återuppstår de i
samma värld. Tagna medsols är de tolv scenerna som följer:
(1) en blind man med käpp; (2) en krukmakare med drejskiva
och krukor; (3) en apa som klättrar i ett blommande träd; (4)
en båt med fyra passagerare av vilka en styr; (5) ett tomt hus;
(6) en man och en kvinna som omfamnar varandra; (7) en
man med en pil i ögat; (8) en kvinna som bjuder en sittande
man något att dricka; (9) en kvinna som plockar frukt från ett
träd; (10) en havande kvinna; (11) en kvinna som föder barn;
(12) en man som bär ett lik till begravningsplatsen.
Hjulet hålls fast bakifrån av ett skräckinjagande monster,
till hälften demon, till hälften odjur. Hans huvud sticker upp
över hjulet och han har tre ögon, långa betar och en krona av
kranier. På var sida om hjulet syns hans kloförsedda fötter
och hans svans hänger ned under hjulet. Detta är alltså det
ständigt roterande Livshjulet.
Men det finns något mer. Ovanför hjulet, åt höger, finns
det en figur i gul mantel som pekar på något. Han pekar på
utrymmet mellan det sjunde och åttonde segmentet i den yttersta cirkeln i hjulet, utrymmet mellan mannen med pilen i
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ögat och kvinnan som bjuder en man något att dricka. Här
i detta utrymme kommer Buddhas andra vision av människans tillvaro till synes. Det är inte så mycket en symbol som
en grupp av symboler. Den tycks ändra form medan vi betraktar den.
Först verkar det vara en stig som försvinner in i fjärran.
Den ringlar sig än genom odlad mark och än genom tät skog.
Den går över sanka myrar och öknar, breda floder och djupa
raviner. Den ringlar sig runt foten på mäktiga berg, på vars
toppar moln vilar. Till slut försvinner den vid horisonten.
Men bilden förändrar sig. Stigen tycks räta ut sig och går sedan rakt upp i luften. Stigen blir till en hög stege eller trappa.
Det är en stege som sträcker sig från himmel till jord och från
jord till himmel. Det är en stege av guld, silver och kristall.
Men återigen förändras bilden. Stegen blir smal, stadig, tredimensionell och grön till färgen. Den blir till stammen på
ett jättelikt träd. I trädet finns enorma blommor. Blommorna
som sitter längre ner är relativt små, de som sitter högre är
mycket större. I trädets topp lyser den allra största blomman
som en sol. I blommornas kalkar sitter alla slags vackra och
strålande figurer; buddhor och bodhisattvor, arahanter, dakor och dakinier.
Detta är alltså vad Buddha såg där han satt under bodhiträdet. Detta är hans vision av människans tillvaro, förmedlad
med hjälp av begrepp och symboler. Innebörden i hans vision
är ganska tydlig. Här finns möjligheter. Här finns alternativ.
Å ena sidan har vi den cykliska tillvaron, å den andra sidan
den spiralformade. Å ena sidan har vi det reaktiva sinnet, å
andra det kreativa. Man kan endera stagnera eller växa. Man
kan endera förbli sittande och bli bjuden på något att dricka
av kvinnan eller avböja drycken, resa sig upp och stå på egna
ben. Man kan endera fortsätta att passivt och hjälplöst färdas
runt på hjulet eller följa vägen, klättra uppför stegen, bli växten, bli blommorna. Vårt öde ligger i våra egna händer.

De sex rikena

L

ivets hjul finns avbildat på väggarna i tempel och kloster
liksom på hoprullbara tygmålningar, över hela Tibet och
angränsande områden i Himalaya. Men Livets hjul är inte en
målning. Det är något helt annat. Jag ska därför be dig titta på
hjulet igen, inte bara titta på det utan titta in i det, för hjulet är
i själva verket en spegel, som vi kan se oss själva i.
Vi skulle också kunna säga att Livshjulet inte består av fyra
koncentriska cirklar utan av fyra speglar lagda på varandra,
var och en större än den innanför. Eller så skulle vi kunna
säga att vi tittar in i spegeln fyra gånger och varje gång ser
mer av oss själva.
Livshjulet är en förtrollad spegel, en kristallkula, som vi
kan skåda in i. Låt oss nu skåda in i spegeln, in i kristallkulan.
Låt oss skåda in i den inte bara fyra gånger utan så många
gånger som kan behövas. Låt oss ha mod att se oss själva. Första gången vi tittar in i spegeln ser vi tre djur: tuppen, ormen
och grisen. Vi har vanligen hört att de representerar ”de tre
mentala gifterna”: girighet, motvilja och okunnighet och att
de finns i våra egna hjärtan. Men om vi lämnar det vid denna tolkning, slipper vi litet för lätt undan. Den representerar
en sorts defensiv rationalisering. Det är när allt kommer omkring en mycket större chock att skåda in i spegeln och faktiskt upptäcka inte det mänskliga ansikte vi väntat oss, utan
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ansiktet på en fågel, en orm och en gris. I spegeln ser vi precis
detta. Vi har med andra ord en direktupplevelse av vår egen
djuriska natur. Vi är bara ett djur. Vi ser att vi egentligen inte
är så mänskliga, inte så civiliserade som vi trott. Den upptäckten är begynnelsen till andligt liv. Vi ser oss själva som
vi verkligen är i grund och botten. Vi ser oss själva som vi är,
accepterar oss själva som vi är och utgår därifrån. Detta innebär till att börja med att vi – efter att ha hämtat oss efter den
första titten i spegeln – ser in i den en andra gång.
Den här gången ser vi två vägar. En väg går uppför, den
andra utför. En väg är vit, den andra svart. Med andra ord ser
vi att vi står inför två alternativ: att gå uppför eller utför, att
utvecklas eller gå tillbaka. Så enkelt är det och valet står framför oss. Vi måste välja varje minut på dagen; i varje situation
vi befinner oss måste vi välja om vi ska gå upp eller ned, följa
den vita vägen eller den svarta. Valet är vårt.
Låt oss anta att vi efter att ha tänkt igenom saken beslutar
att gå uppåt, att följa den vita vägen, att utvecklas. Då uppstår frågan: vad behöver jag göra för att utvecklas? Vad består
nästa steg av? Hur nästa steg ser ut, beror på var vi befinner
oss nu. För att komma på var vi befinner oss tittar vi in i spegeln en tredje gång.
När vi tittar in i spegeln för tredje gången, ser vi ibland
ett lyckligt, leende och muntert ansikte – vi ser en guds ansikte. Ibland ser vi ett argt, aggressivt ansikte – en titans ansikte. Ibland ser vi ett utsvultet, hålögt ansikte med hopknipen mun och ett otillfredsställt uttryck – ett hungrigt spökes
ansikte. Vid andra tillfällen ser vi ett olyckligt, miserabelt, till
och med plågat ansikte – ett ansikte som tillhör någon i helvetet. Återigen ser vi ibland ett ansikte med långt tryne eller
morrhår, eller långa, vassa tänder – ett djuransikte. Närhelst
vi skådar in i spegeln, är det dock alltid oss själva vi ser.
De sex segmenten som den tredje cirkeln i Livshjulet är indelad i kan ses som sex världar, sex faktiska riken av tillvaron.
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De är gudarnas, titanernas, de hungriga spökenas, helvetesvarelsernas, djurens och människornas rike. Levande varelser
återföds i ett visst rike som en konsekvens av sin karma och
lever där tills det karmat har tömts ut. Detta är visserligen
sant men bara halva sanningen. Den tredje cirkelns sex segment representerar också sex sinnestillstånd som vi kan uppleva här och nu, under loppet av vår nuvarande mänskliga
tillvaro. Ibland upplever vi sinnestillstånden så starkt att vi
ett slag verkligen tycker oss leva i en annan värld – i himlen
eller helvetet eller bland de hungriga spökena, etc. Med andra
ord upplever vi dem nästan som livstillstånd snarare än enbart sinnestillstånd. Så låt oss betrakta var och en av de sex
världarna i det ljuset, som sinnes- eller livstillstånd snarare än
platser i tillvaron.
Först kommer gudarnas värld. Gudarnas värld representerar ett lyckligt, förnöjt sinnestillstånd, som är avslappnat,
nöjt och rofyllt. Det är ett tillstånd där allt löper friktionsfritt,
utan hinder, svårigheter och problem. Det är också ett tillstånd av estetiska upplevelser och ett tillstånd av meditation
i uttryckets mer begränsade mening, nämligen meditation
som en upplevelse av högre medvetandenivåer, men som inte
leder till det transcendentala.
Härnäst kommer asurorna, titanernas, värld. Det här är ett
aggressivt, tävlingsinriktat sinnestillstånd. Här finns mängder av energi, kanske alltför mycket, som genomgående vänds
utåt. Här finns otålighet, misstänksamhet och avundsjuka.
Asurorna avbildas i Livshjulet i strid med gudarna för att intaga det önskeuppfyllande trädet. I detta sinnestillstånd strävar man ändlöst efter materiell rikedom. Strävar, kan man
säga, efter högre och högre levnadsstandard, efter allt högre
lön, och så vidare. Det är ett tillstånd där egoismen bejakas.
Man vill alltid vara bättre än andra. På något sätt stå över andra. Det är ett tillstånd där man också vill kontrollera andra,
utöva makt över och dominera andra.
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I det tredje riket finner vi de hungriga spökena, pretas.
Det är ett tillstånd av neurotiska begär. Ett begär är neurotiskt när det antingen kräver mer från objektet än vad detta
av sin natur kan ge eller kräver något helt annat än det som
objektet kan ge. Låt mig som exempel ta det neurotiska begäret efter mat. Ibland vräker folk i sig jättelika kvantiteter mat
– ofta söta rätter av något slag. Vanligtvis är det inte alls mat
de egentligen vill ha. De vill ha något annat. Mat är i det här
fallet ett substitut för något annat. Psykologer talar om för
oss att människor som konsumerar onödigt stora kvantiteter
mat av psykologiska orsaker ofta i själva verket vill ha kärlek.
Neurotiska begär uppstår ofta i personliga förhållanden av
intimare slag. I en del fall är det så starkt att relationen liknar
ett hungrigt spöke som försöker äta upp ett annat.
För det fjärde har vi världen med de plågade varelserna,
helvetesvarelserna. Det är ett tillstånd av akut psykiskt lidande, av frustration, av mentalt sammanbrott. Ytterst sett är det
ett tillstånd av vansinne. Det kan till exempel uppstå efter en
lång tids undertryckande av naturliga mänskliga impulser,
eller av plötsliga, oväntade förluster, eller av omedvetna mentala konflikter. Vilken den specifika orsaken än är så leder
den till ett tillstånd av intensivt mentalt lidande. Det är detta
tillstånd som representeras av varelserna i helvetet.
Djurens värld är den femte. Det är ett tillstånd då man ger
sig hän åt enkla sinnliga njutningar. Man är enbart intresserad av mat, sex och rent materiella bekvämligheter. När ens
längtan efter dessa ting är tillfredsställd, är man ganska mild,
till och med tam, men om den gäckas blir man farlig som ett
vilddjur.
Den sjätte världen är människornas värld. Det är ett tillstånd av utpräglat mänskligt medvetande. Detta medvetandetillstånd är varken fyllt av extas eller kval, varken av hård
tävlan eller sorgfri sinnlighet, inte heller av neurotisk lystnad.
I detta tillstånd är vi medvetna om oss själva och om andra.
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Vi tillfredsställer på ett rimligt sätt objektiva mänskliga behov, men ser på samma gång att de har sina begränsningar.
Vi ägnar oss åt andlig utveckling. Det är det sant mänskliga
tillståndet men ett tillstånd som de flesta människor upplever
bara stundtals eller kanske aldrig.
Om vi skulle summera allt det här, kan vi litet kort och
förenklat säga, att gudarnas värld motsvarar en värld av högre estetisk njutning, antingen uppnådd genom de sköna
konsterna eller genom meditation. Jättarnas värld motsvarar
politikens, affärslivets och fackföreningarnas värld. De hungriga spökenas värld motsvarar romansens och de symbiotiska
personliga relationernas värld. De plågade varelsernas värld
motsvarar de mentala sjukdomarnas värld. Människornas
värld motsvarar de sant mänskliga varelsernas värld, som lever sant mänskliga liv.

De sex Buddhorna
Bilder av Livshjulet visar sex buddhagestalter i de sex världarna, en i varje värld. Enligt tibetansk lära är de här buddhorna
alla manifestationer av bodhisattvan Avalokiteshvara. Avalokiteshvara är den bodhisattva, som förkroppsligar medkänslans aspekt av upplysningen. Var och en av de sex buddhorna,
de sex manifestationerna av Avalokiteshvara, håller något i
sin hand. Detta specifika föremål är något som varelserna i
den värld han uppträder i behöver. Det kan också visa på nästa steg som personen behöver ta som befinner sig i en specifik
sinnesstämning.
I gudarnas värld finns en vit Buddha. Det föremål han håller i handen är en luta, en vina. Och han spelar obeständighetens melodi. Det betyder att när vi befinner oss i ett tillstånd
av estetisk njutning, är nästa steg vi ska ta en påminnelse om
att det inte består. Vi behöver påminna oss om att sådana
estetiska glädjeämnen, hur stora de än är, inte ska förväxlas
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med den högsta sällheten i nirvana. Även om allt tycks gå väl
just nu och vi verkar lyckliga, nöjda, tillfreds, glada och förtjusta, har vi ännu inte nått nirvana, som i själva verket fortfarande ligger långt borta.
Det här leder oss fram till något som betonas starkt i buddhistisk tradition, nämligen den att utdragen lycka kan vara
andligt riskabel, om inte förödande. Om vi är lyckliga hela
tiden, alltid får vår vilja igenom och aldrig har problem, då
tenderar vi att bli självgoda, nöjda, belåtna, till och med tanklösa och oförsiktiga. Vi tenderar att glömma att vi är dödliga,
att livet är kort och tiden dyrbar. Detta gäller även uppskattningen av de sköna konsterna och den högre estetiska upplevelsen i meditation. Vi behöver fortsätta från höjden av vår
jordiska – i detta fall estetiska – upplevelse till den transcendentala upplevelsen.
Det är för övrigt intressant att notera att buddhan i gudarnas rike inte levererar en föreläsning om obeständigheten
utan hellre spelar obeständighetens melodi på sin luta. Gudarna – eller människor med sinnen som gudar – befinner sig
i det här tillståndet av högre estetisk upplevelse, som fastän
det erkänns vara ett högre tillstånd inte desto mindre är ett
något belåtet och självgott tillstånd. Den vita buddhan uppväcker dem till högre, transcendentala sanningar och verkligheter – obeständighetens melodi förmedlar obeständighetens
budskap. Men han gör inte detta på ett filosofiskt, religiöst
eller intellektuellt sätt utan ett artistiskt.
I asurorna värld finns en grön Buddha som svingar ett
flammande svärd. Det är den transcendentala visdomens
svärd. Det innebär att när vi är tävlingslystna och aggressiva,
är nästa steg att vi ska utveckla intellektuell insikt om sanningen och verkligheten.
Detta för oss till ett intressant ämne som Dr. Conze helt
kort diskuterar i en essä med titeln ”Hat, kärlek och fulländad
visdom”. Den asura-liknande människan, titanen, gudarnas
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fiende, domineras av hat. Hatet är enligt buddhistisk tradition
besläktat med visdom. Om man bär på mängder av ilska och
hat kan man, hur underligt det än låter, ganska lätt utveckla
visdom. Inte visdom i den vanliga bemärkelsen intellektuell
kunskap, utan ett intellektuellt genomskådande av sanningen
och verkligheten, vilket är en andlig upplevelse. Karaktäristiskt för hatet är att det försöker förgöra det hatade objektet.
Om man riktigt hatar något vill man förstöra det, bryta sönder det. Om man verkligen hatar någon vill man tillintetgöra
personen ifråga, göra slut på honom, göra ett stort hål där han
fanns förut. Man kanske inte alltid erkänner det för sig själv,
men det är vad man ibland skulle vilja göra med något eller
någon man hatar.
Vad som karaktäriserar hatet är att det vill förgöra och
döda – i ordets vidaste bemärkelse. Vad som karaktäriserar
transcendental visdom eller dess funktion, är också att förgöra och döda. Transcendental visdom strävar efter att förstöra
allt som är overkligt, alla illusioner. Den strävar efter att slå
sig igenom allt som står i dess väg, allt som inte är verkligt,
inte är sanning, inte är buddhaskap. Transcendental visdom
symboliseras av en åskvigg, en vajra. Vajran sägs vara den
mest kraftfulla föremålet i universum, med kraft att förgöra
alla hinder. Vajracchedika prajnaparamita sutra, den berömda Diamantsutran är bokstavligen avhandlingen om Visdomens fulländning, skarp som en åskvigg eller diamant. Det
är genom den här gängse beskrivningen av destruktiviteten, i
det ena fallet oskicklig och i det andra i högsta grad skicklig,
som vi finner det nämnda sambandet mellan hat och transcendental visdom.
Faktum är att människor med ett hett temperament ofta
har väl utvecklade, för att inte säga högt utvecklade intellekt.
Jag måste säga rent ut att jag har lagt märke till detta bland
orientalister, specialister på studier av pali, sanskrit, tibetanska, kinesiska och japanska. Sådana forskare som ofta spe-
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cialiserar sig på buddhismen och på vetenskapliga premisser
och som skriver mycket om kärlek, meditation, högre andliga
upplevelser och så vidare, är nästan alltid grälsjuka och på
dåligt humör, särskilt sinsemellan. Om jag får lov att säga så,
är Dr. Conze själv ett gott exempel på detta. Han är ryktbar
inte bara för enastående lärdom, underbart skarpsinne och
ett genomskådande intellekt, utan också för ett ganska hett,
för att inte säga ettrigt humör. Vid Dr. Conzes föreläsningar
måste man vara mycket försiktig, eftersom han faktiskt ibland hoppar på folk, särskilt om han tycker att de ställer dumma frågor. Han skonar inte folk det minsta.
Det verkar som om den enorma energi som finns i hatet
kan ledas in i rent intellektuella banor och användas för att
upptäcka och inse sanningen. Den asura-liknande människan kan inte bara slåss med gudarna utan kan på sätt och vis
bekämpa och övervinna sanningen själv, åtminstone intellektuellt. De gör detta mer effektivt än andra människor, som
det kanske är lättare att umgås med.
I pretas, de hungriga spökenas värld, uppträder en röd
Buddha. Han överöser de hungriga spökena med mat och
dryck, som faktiskt mättar dem. Det betyder att när vi befinner oss i ett tillstånd av neurotiskt begär är nästa steg att vi
ska bli objektiva, vilket också innebär att vi återvänder till
nuet. Vi måste se vad det åtrådda föremålet i själva verket kan
ge oss och vad det inte kan ge oss. Vi måste se vad det är vi
egentligen önskar, om det är det åtrådda föremålet eller ej. Vi
måste se vad behovet bottnar i. Slutligen måste vi tillfredsställa behovet på ett adekvat sätt eller helt enkelt omvandla
det.
I de plågade varelsernas värld finns en rökfärgad Buddha,
som ger alla i helvetet amrita, en nektar eller ambrosia. Detta
har två innebörder, vilka något motsäger varandra. Den ena
är litet djupare än den andra. Den mindre djupsinniga innebörden är att vi i ett tillstånd av intensivt lidande, i synner-
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het mentalt, som nästa steg helt enkelt försöker få lidandet
att upphöra eller avta. Vi behöver få en möjlighet att slippa
smärtan och koppla av. För många är detta det bästa de kan
göra under gällande omständigheter. När man befinner sig i
ett tillstånd av intensivt mentalt lidande är ofta det enda man
kan tänka på att slippa ifrån det.
Den djupare innebörden, som är bättre och mer utmanande, är förknippad med ordet amrita. Amrita översätts
vanligen med nektar eller ambrosia men är också i många
buddhistiska texter en synonym för själva nirvana. Nirvana
beskrivs ofta som amritapada (pali amatapada), det odödliga tillståndet, det eviga tillståndet, ambrosia-tillståndet. Den
rökfärgade buddhan ger varelserna i helvetet inte bara ambrosia utan nirvana. Det innebär att när vi befinner oss i ett
tillstånd av intensivt lidande är nästa steg att uppnå nirvana.
Det är som om det inte finns något annat kvar för oss att göra
mot lidandet än att gå raka vägen till nirvana. Inget annat
hopp finns för oss. Alla världsliga utvägar har raserats. Det
verkar alltså finnas ett samband mellan intensivt mentalt lidande och mottaglighet för högre andlig kunskap.
I djurens värld syns en blå Buddha. Han visar upp en bok
för djuren. Det innebär att i ett tillstånd av barbari och brutalitet, det tillstånd som representeras av djuren, är nästa steg vi
ska ta att bli civiliserade. Vi ska stifta bekantskap med konst,
vetenskap och människosläktets kulturella liv, eftersom det
har ett förfinande inflytande. Det är svårt, om inte omöjligt,
att gå direkt från barbari och mental brutalitet in i det andliga
livet.
Historien visar att buddhismen i Österlandet alltid varit
en kulturbärande faktor. Den förde inte enbart med sig den
buddhistiska läran över hela Asien utan även den högre indiska kulturen. Av det alldeles bestämda andliga skälet att den
sekulariserade humanistiska kulturen utgjorde en grund för
högre andligt liv. Det är också orsaken till att det i mahaya-
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natexter ofta framhålls att bodhisattvan, den idealiska buddhisten, bör vara väl bevandrad i humaniora och vetenskap.
Till sist syns en saffransgul Buddha i människornas värld.
Han bär en tiggarskål och en stav med tre ringar, den religiöse tiggarens insignia, och därför typiska för det andliga
livet i allmänhet. Det innebär, att när vi befinner oss i ett
sant mänskligt tillstånd, är nästa steg vi bör ta att ägna oss
helhjärtat åt vår andliga utveckling. När vi en gång nått det
mänskliga tillståndet, bör det vara vårt största intresse i livet.

De tolv länkarna
Pratitya samutpada – villkorlig samverkan

D

e tolv länkarna (nidanorna) av villkorlig samverkan representerar ett tillämpande av den allmänna buddhistiska principen om universell villkorlighet på återfödelsens
förlopp. Återfödelse är inte den aspekt av buddhismen som
tenderar att intressera folk mest nuförtiden. Ändå är den av
stor vikt, särskilt historiskt sett. Den är en integrerad del i
hela den buddhistiska läran. Olika aspekter av buddhismen
är för oss av större intresse vid olika tidpunkter men vi ska
försöka etablera en balans mellan de olika aspekterna. Det
kan vi bara göra om vi själva är i psykisk och andlig balans.
Om vi märker att en aspekt av buddhismen verkar mycket
tilldragande på oss, är det vanligtvis för att det finns någon
obalans inom oss – ett visst behov, som möts av just den aspekten av läran. Allteftersom vi når större jämvikt märker vi
att det allt mindre är en specifik aspekt som tilldrar sig vårt
intresse, utan snarare attraheras vi av läran i dess helhet.
Pratitya samutpada eller villkorlig samverkan, handlar om
ursprung eller upphov och består av tolv nidanorna, eller länkar, i en serie eller en kedja. Varje länk uppstår i beroende av
eller är betingad av den föregående. Därför talar vi om den
villkorliga samverkan eller det villkorliga beroendet mellan
de här på varandra följande länkarna, en efter en i kedjan.
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Vi kommer att se vad var och en av dessa nidanorna är.
Men först och främst bör jag påpeka att i en del texter är nidanorna fem till antalet och i andra tio, fast tolv är standardantalet. Vi får inte glömma att listor av det här slaget inte får
tas för bokstavligt. Man får inte se ett specifikt ämne som ordagrant uppdelat i ett visst antal delar. Man bör heller inte
tänka sig den åttafaldiga vägen som bokstavligen bestående
av åtta olika delar. Indelningen har gjorts endast av praktiska
skäl. När vi studerar de tolv nidanorna, bör vi försöka förstå
villkorlighetens anda hellre än att fästa den i en viss fastställd
ram.

De tolv nidanorna
Den första nidanan är avidya (pali avijja) eller okunnighet.
Denna nidana är på flera sätt den viktigaste av dem alla. Avidya är inte okunnighet i intellektuell bemärkelse så mycket
som en brist på eller förlust av andlig medvetenhet, till och
med en brist på andligt medvetande. Avidya i den här bemärkelsen är den raka motsatsen till bodhi, upplysning. Bodhi
är målet för hela utvecklingsprocessen, i synnerhet den som
leder till den högre utvecklingen. På samma sätt representerar avidya allt det som ligger bakom oss, eller nedanför oss i
den processen. Om upplysningen är vårt mål, representerar
okunnigheten djupen vi har kommit från. Om upplysningen
är en bergstopp, är okunnigheten de dalar vi undan för undan klättrar upp ur och som ligger insvepta i mörker.
Mer specifikt består avidya av olika felaktiga synsätt. En
rad av dem beskrivs i de kanoniska texterna. Det finns exempelvis ett felaktigt synsätt som består i att se det villkorliga
som ovillkorligt, på så sätt att man tror att en företeelse kan
bestå i evighet. Detta är naturligtvis ingen intellektuell övertygelse utan ett undermedvetet antagande. Vi beter oss som

28 / Livets hjul och vägen ut

om vissa saker hade evigt liv. Därför klamrar vi oss fast vid
dem och blir olyckliga när vi till slut måste släppa taget.
Ett annat felaktigt synsätt är tron på en personlig Gud, en
högre varelse. Buddhismen tenderar, liksom psykoanalysen,
att se Gud som en projektion av fadersgestalten – en glorifierad form av barndomens fader – vars bistånd vi är beroende av när vi hamnar i svårigheter. Buddhismen brukar ta
den sortens övertygelse och beroende som ett bevis på andlig
omogenhet.
En del åsikter, vare sig de är rationaliseringar eller ej, anses
i sin rent praktiska tillämpning basera sig på ett felaktigt synsätt. De flesta läsare kan väl tycka att detta är som att piska
en död häst. Men efter att ha bott i Indien i tjugo år och sett
så mycket av folklig hinduism, tycker jag att på vissa ställen
i världen hästen inte är så död, trots allt. Det finns fortfarande många ortodoxa hinduer som uppriktigt tror att vattnet i
Ganges, till exempel, har en klart renande verkan. Om man
tar sig ett dopp i det vattnet tvättas ens synder faktiskt bort.
Riktigt bildade, intelligenta hinduer, en del med västerländsk
utbildning, försvarar helt allvarligt och ärligt denna tro.
Det påminner mig om en liten historia om Ramakrishna,
den store hinduiske mystikern i slutet av artonhundratalet.
Han tillfrågades en gång: ”Är det sant som de ortodoxa säger,
att när man badar i Ganges, tvättar man sig ren från alla synder?” Han ville inte såra de ortodoxas känslor. Samtidigt ville
han inte ansluta sig till den ortodoxa läran, så han besvarade
frågan så här: ”Ja, det är helt rätt, att när man badar i Ganges
sköljs alla ens synder bort. Men när man stiger ned i vattnet
förvandlas synderna till kråkor och sätter sig i de närliggande
träden. När man kommer upp ur vattnet, kommer de tillbaka
igen”. Det var alltså så han redde ut problemet. Det här är ett
exempel på människans benägenhet att fästa vikt vid yttre
handlingar.
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Man skulle kunna säga att hela reformationen, som Luther gav upphov till, egentligen handlade om den här frågan:
huruvida rent mekaniska, yttre handlingar har ett egenvärde. I det här fallet gällde det avlatsfrågan och hela den sakramentala sidan av religionen. På den tiden var det en kyrkans förkunnelse. Jag tror att det fortfarande är det inom den
romersk-katolska kyrkan, att syndfullhet hos prästen på intet sätt förminskar sakramentets kraft. Prästen kan vara hur
syndig som helst, men när han utdelar sakramentet är dess
kraft oförminskad, därför att han uttalar vissa ord i en viss
ordning. Luther protesterade mot denna sortens ytliga syn på
religionen.
Denna syn på religion är fortfarande förhärskande i vissa
kretsar. Helt nyligen läste jag en rad uppgifter om arbetet vid
de två senaste vatikankoncilierna. Det står klart att två grupper kyrkofäder deltog. En grupp, förvisso den mindre, ville
hålla fast vid alla gamla mekaniska och yttre ritualistiska sätt
att se på religionen. Den andra, med mer progressiva präster, ville ta bort eller åtminstone modifiera dem. Så det verkar
som om det här är ett permanent inslag i den religiösa karaktären. Man försöker behandla yttre ting (handlingar, ceremonier, ritualer och sakrament) som om de hade egen kraft och
eget värde, helt oavsett det sinnestillstånd de utförs i. Om än
till synes religiös är den sortens uppfattning i själva verket
en form av avidya, andlig omedvetenhet. Mer än allt annat
består andlig omedvetenhet av en okunnighet när det gäller
universell villkorlighet.

Karma-formationer
Okunnighet ger upphov till karma-formationer (sanskrit
samskara, pali sankhara). Samskara betyder bokstavligen förberedelse eller iordningställande. Ordet står för viljeakter eller viljande. I det här sammanhanget betyder ordet det kom-
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plex av mentala villkor, som under karmalagen är ansvarigt
för uppkomsten av det första ögonblicket av medvetande i ett
”nytt” liv, och översätts ofta som ”karma-formationer”. När
det nämns i samband med ”de fem skandhorna” (de fem aggregaten), översätts det vanligen med ”viljeakter”.
Enkelt uttryckt är samskaras viljemanifestationer förknippade med olika sinnestillstånd. Dessa sinnestillstånd
kan antingen vara skickliga eller oskickliga. De ursprungliga
buddhistiska texterna undviker ord som god och ond, och
använder istället skicklig och oskicklig. Oskickliga mentala
tillstånd är sådana som domineras av girighet, hat och mental
förvirring. Skickliga mentala tillstånd genomsyras av generositet, kärlek och sinnets klarhet. Alla dessa viljeyttringar kan
uttryckas genom kropp, tal och tanke.
De viljestyrda handlingar som uppstår i oskickliga mentala tillstånd, resulterar i det som populärt kallas en ”dålig
återfödelse”, medan de som uppstår i skickliga tillstånd resulterar i ”en god återfödelse”. Det är emellertid viktigt att
notera att buddhismen ytterst ser dem båda som framsprungna ur okunnighet. Buddhismen menar att det är lika illa att
önska sig en god återfödelse – eller ens sträva mot en god
återfödelse – som att sträva mot en dålig, för återfödelse är
inte målet inom buddhismen – inte ens en god sådan. Målet
för buddhisten är sinnets fullständiga frigörelse från den betingade tillvarons kretslopp, från kretsloppet födelse – död
– återfödelse.
I en liknelse beskriver Buddha på ett ganska träffande sätt
relationen mellan okunnighet och karma-formationer. Han
säger att okunnighet är som ett rus och samskaras som de
handlingar man gör i detta tillstånd. Vad han säger är helt
enkelt att de flesta människor i sina vardagliga handlingar, till
och med i sina konventionellt religiösa handlingar, ur andlig
synpunkt inte är bättre än berusade, som uppför sig dumt på
olika sätt. Det är faktiskt det tillstånd de flesta av oss befin-
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ner oss i. Vi är berusade för att vi överväldigas av den andliga omedvetenheten. Alla våra tankar, ord och gärningar på
ett eller annat sätt är produkter av denna andliga omedvetenhet. När en människa är berusad, tycks allt hon gör och
tänker väldigt klokt och klart i hennes egna ögon men är i
själva verket bara ett uttryck för ruset. På samma sätt kan vi
tänka, säga och göra allt möjligt – hänge oss åt välgörenhet,
alla slags konventionellt religiösa övningar etcetera – men allt
är i grunden uttryck för andlig omedvetenhet.

Medvetandet
Som en följd av karma-formationerna uppstår medvetandet
(sanskrit vijñana, pali viññana). Det är inte ett medvetande i
största allmänhet utan i den specifika betydelsen ”det anknytande medvetandet”. Den kallas så för att den knyter personen eller psyket till den psykofysiska organism som det nya
livet utgör. Enligt buddhismen behövs det tre faktorer för att
en mänsklig varelse ska bli till. För det första måste det förekomma ett samlag. För det andra måste den eventuella modern vara fruktsam. För det tredje måste det finnas vad som
i texterna populärt beskrivits som ”varelsen som skall återfödas”. ”Varelsen” innebär här det sista ögonblicket av medvetande i föregående tillvaro, med andra ord ”det anknytande
medvetandet”. Enligt theravadaskolan finns ingen intervall
mellan döden och följande återfödelse. Men andra skolor,
bland annat sarvastivadinerna och senare tibetanerna menar
att däremellan ligger en övergångsfas. Denna finns beskriven
i ”Den tibetanska dödsboken”.
Nu uppstår en högst intressant fråga: vem eller vad är det
som återföds? Man får ofta den frågan. Folk tycker om att
ställa knepiga frågor. Särskilt när man talat om anatman (pali
anatta, doktrinen om icke-jag och icke-själ) tycker de att det
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är mycket begåvat att fråga: ”Om det inte finns ett jag, vem
eller vad är det då som återföds?”
Här finns två ytterligheter att undvika. Den ena är att påstå att personen i det förra livet är samma person som den i
det senare. Om någon återföds, så är det samma Tom, Dick,
Harry, Gertrud eller Mary som fanns tidigare. Det är samma
gamla person i en ny kropp. Den inställningen uttrycks bland
annat i Bhagavadgita , där Sri Krishna säger: ”Vad är återfödelse? Det är precis som att byta kläder. På samma sätt som
man stiger upp på morgonen och tar på sig nya kläder, kastar
man bort den gamla kroppen och tar på sig en ny.” Själv förblir man oförändrad.
Den andra ytterligheten är att påstå att personen i det förra
livet och den i det nuvarande är helt olika personer. Den skolan hävdar att den roll kroppen spelar är av sådan principiell
betydelse att det inte går att tala om samma person. Det är
helt och hållet en annan person. Den ena ytterligheten menar
således, att den återfödda personen är densamma som den
som dött och den andra att han är en annan än den som dött.
Historiskt sett hänger de båda synsätten ihop med en indisk dispyt om kausalitetens natur. Det fanns och finns än
idag två skolor i Indien. Den ena, satkaryavadin-skolan, menar att orsak och verkan är identiska. Dess anhängare hävdar
att när en så kallad verkan uppstår, är det bara orsaken som
förändrat form. De säger exempelvis att om man har en guldklimp (orsaken), som omvandlas till prydnader (verkan), så
är det samma guld, vare sig man kallar det orsak eller verkan.
Det är ett och detsamma, hela tiden. Asatkaryavadin-skolan,
å andra sidan, säger att orsak är en sak och verkan en annan.
Båda dessa synsätt, satkaryavada och asatkaryavada gör, om
logiken i dem hårddras, resonemanget om kausalitet omöjligt. Om orsak och verkan verkligen är identiska, kan man
egentligen inte alls tala om orsak och verkan. Om, å andra
sidan, orsak och verkan är helt olika företeelser, hur kan man
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då se något samband? I så fall finns det inga orsakssammanhang. Buddhismen undviker hela resonemanget och ser det
som utvecklat på felaktiga premisser. Buddhismen lär varken
ut satkaryavada, där orsak och verkan är identiska, eller asatkaryavada, där orsak och verkan är olika saker, utan framhåller pratitya samutpada, villkorlighet. Man säger, symboliskt
eller abstrakt, att beroende av A uppstår B. Man säger att förhållandet mellan de två termerna A och B, inte kan beskrivas
genom likheter respektive olikheter. Den kategoriseringen
passar helt enkelt inte här.
Samma resonemang används på frågan om återfödelse.
Buddhismen säger att frågan om det är samma person som
återföds eller en annan är oväsentlig. Den som återföds är
varken samma person som den som dött eller en annan. Paradoxalt uttryckt är den riktigt strängt ortodoxa ståndpunkten den att det finns en återfödelse men ingen som återföds.

Namn-och-form
Beroende av medvetande uppstår namn-och-form (nama-rupa) Här betyder nama-rupa helt enkelt den fysiska kroppen
(först embryot till den fysiska kroppen) tillsammans med de
tre andra mentala aggregaten: känsla (vedana), varseblivning
(samjña) och viljeyttringar (samskaras).

De sex grunderna
Beroende av namn-och-form uppstår de sex grunderna (sanskrit sadayatana, pali salayatana). De sex grunderna är helt
enkelt de fem fysiska sinnesorganen samt psyket, som räknas
som ett slags sjätte sinne eller sinnesorgan. De kallas de sex
grunderna eftersom vår uppfattning om omvärlden baserar
sig på dem.
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Kontakt
Beroende av de sex grunderna uppstår kontakt (sanskrit sparsa, pali phassa). Den representerar det ömsesidiga intrycket
hos organet och objektet. Ögat kommer till exempel i kontakt med visuella former, som ger upphov till ögonkontakt.
På samma sätt kommer de övriga fem sinnena i kontakt med
sina respektive sinnesobjekt.

Känsla
Kontakt ger upphov till känsla eller känsloton (vedana).
Känslan är av sex olika slag, beroende på om det föds genom
ögonkontakt, hörsel, etcetera. Var och en av de sex är i sin tur
trefaldig, det vill säga behaglig, obehaglig eller neutral (d.v.s.
varken behaglig eller obehaglig).

Begär
Beroende av känsla uppstår begär (sanskrit: trsna, pali tanha).
Trsna, begär eller törst, är av tre slag: kama-trsna, bhava-trsna
och vibhava-trsna. Kama-trsna är begär efter sinnesnjutningar. Bhava-trsna är begär efter fortsatt liv, i synnerhet fortsatt
liv i himlen efter döden. Vibhava-trsna är begär efter utslocknande eller död. Detta speciella stadium, där begär uppstår
som svar på en känsla, är ett mycket viktigt stadium, till och
med av avgörande betydelse i serien. Eftersom om man lyckas
låta bli att reagera på en känsla med begär är det här som kedjan kan brytas.

Bindningar
Beroende av begär uppstår bindningar (upadana). Det är intressant att notera att det finns fyra slags bindningar. Vanligtvis tänker man bara på bundenhet vid materiella ting – nöjen
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och ägodelar. Detta är den första typen av bindning, det vill
säga bindning till njutningsfyllda upplevelser via ögon, öron,
näsa, etc. Vi vet alla vad de är, så det finns ingen anledning att
gå djupare in i ämnet.
Men därefter kommer bindning till drsti. Drsti betyder
bokstavligen åsikter, men även spekulationer, trosuppfattningar, inklusive alla slags religiösa och filosofiska åsikter.
Detta är mycket signifikativt. Buddhismen betraktar bindningar till våra egna åsikter och övertygelser som osunda. Det
är inte så att man inte bör ha övertygelser men man ska inte
vara bunden vid dem. Man kan fråga sig: ”Hur kan man veta
om man är bunden vid sina åsikter eller ej?” Det är faktiskt
lätt att ta reda på. Det händer ofta när man debatterar med
andra och utmanar deras ståndpunkt. Vägrar man acceptera
den och istället vill diskutera och resonera om saken, eftersom den för en själv inte är självklar och de då blir upprörda
eller till och med arga, är det tydligt att är bundna vid sina
åsikter. Deras åsikter är i sig själva varken rätta eller felaktiga
eller ett resultat av objektiv analys. De är helt enkelt bundna
vid dem och det är bindningen som är fel. Bindningar är bojor som fäster oss vid födelsens och dödens hjul. Det här är
mycket nyttigt att begrunda. Acceptera för all del de tre tillflykterna, acceptera karma och återfödelse, acceptera läran
om de fem sinnena, acceptera Buddhas lära om meditation
och om nirvana. Acceptera alltsammans och försök att omsätta det i praktiken. Men bind er inte vid det. Klamra er inte
fast vid dem, så att ni känner er hotade och reagerar fientligt
och okänsligt om någon skulle utmana er.
För det tredje finns det bindningar till sila och vrata. Sila
är etik och vrata är religiösa efterlevnadsregler. Som tidigare
är det inget fel på dessa i sig själv. Det är inte så att man inte
bör vara etisk eller inte bör efterleva de fem föreskrifterna.
Men man ska inte klamra sig fast vid dem eller sin egen efterlevnad av föreskrifterna. Man ska inte tro att de är ett mål i
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sig eller att man genom att praktisera dem är olik andra människor. Övningarna är väl bra – precis som tron och åsikterna
och övertygelserna här ovan – men bindningen till dem, den
psykologiska ensidigheten visavi dem, är inte bra utan helt
felaktig.
Sen, för det fjärde, har vi fasthållandet av tron på ett permanent, oföränderligt jag eller en själ (i den ortodoxa kristna
bemärkelsen), som existerar skild från de fem sinnena.

Tillblivelse
Beroende av bundenhet uppstår tillblivelse (bhava). Bhava är
livet eller tillvaron, sådan den nu är, beroende på våra bindningar på olika nivåer.

Födelse
Beroende av tillblivelse uppstår födelse (jati).

Åldrande och död
Beroende av födelse uppstår åldrande och död (jaramarana).
Har du en gång fötts, kan ingenting på denna jord förhindra
att du åldras och dör.
Det här är de tolv nidanorna, de tolv länkarna av villkorlig samverkan. De är ett konkret exempel på den allmänna
buddhistiska principen om villkorligheten, speciellt med
hänsyn till principen om återfödelse.

Att stanna hjulet

D

e två första nidanorna – okunnighet och karma-formationerna kallas tillsammans för ”det tidigare livets
orsaksprocess”. Det betyder att vår ursprungliga andliga
okunnighet och de handlingar, som var baserade i denna
okunnighet och som vi utförde i ett tidigare liv, är orsak till
att vi kommit tillbaka till ett nytt liv, till vårt nuvarande liv.
De följande fem länkarna utgör tillsammans det som kal�las ”effektprocessen i det nuvarande livet”. Vilket betyder att
i vårt nuvarande liv är medvetandet, som uppstår i moderlivet, den psykofysiska organismen, de sex sinnena, kontakten,
känslorna, alltsammans ”effekter” av okunnighet och handlingar baserade på okunnighet i det föregående livet.
De tre nidanorna, som kommer därefter (begär, fasthållande och blivande) utgör ”orsaksprocessen i det nuvarande
livet”. Medan de föregående fem nidanorna var effekter av
tidigare handlingar, är de här tre nidanorna orsaker, handlingar som måste bära frukt i framtiden (endera i det här livet
eller i något liv längre fram). De två sista nidanorna (födelse,
åldrande och död) utgör ”effektprocessen i framtida liv” Som
en ”effekt” av våra handlingar i det här livet kommer vi att
födas, åldras och dö i kommande liv.
När vi på det här sättet går runt den yttre cirkeln av Livshjulet ser vi hur dessa tolv nidanorna sträcker sig över tre liv.
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Vi ser hur medvetandets frö beroende på vår ursprungliga
okunnighet och handlingar baserade på okunnighet uppstår
igen i en ny existens. Detta frö utvecklas till en helt ny psykofysisk organism, utrustad med de sex sinnena, som får kontakt med sina respektive sinnesobjekt. Till följd av den kontakten uppstår känslor. Allteftersom känslor uppstår börjar vi
begära och försöker sedan klamra oss fast vid de känslor som
är behagliga, medan vi stöter bort dem som är obehagliga.
Underkastade livets villkor växer vi alltså upp och kastar oss
sedan in i ännu ett liv i framtiden och blir även där utsatta för
åldrande, sjukdom och död.
Vi ser inte bara, att de tolv länkarna sträcker sig över tre
liv, utan också att de omfattar en växling mellan orsaksprocessen och effektprocessen (orsaksprocessen i det tidigare
livet, effektprocessen i det nuvarande, orsaksprocessen i det
nuvarande livet samt effektprocessen i det framtida livet).
Denna växling visar en regelbundet återkommande rörelse
mellan motsatspar.
Eftersom vi har den här växlingen inom loppet av tre liv,
ser vi att det finns tre punkter där den ena processtypen byter till den andra (orsaksprocess byter till effektprocess eller
effektprocess till orsaksprocess). De tre punkterna benämns
”de tre kritiska övergångarna”, sandhis. På pali och sanskrit
är detta samma ord som för gryning och skymning, då antingen natt övergår till dag eller tvärtom.
Den första av de tre kritiska punkterna ligger mellan den
andra och tredje länken, där samskaras, medvetna handlingar baserade på okunnighet (som utgör den sista länken
i orsaksprocessen i det föregående livet) följs av vijñana, det
embryonala medvetande, som uppstår i moderlivet och utgör
den första länken i effektprocessen i det nuvarande livet. Den
andra av de tre kritiska punkterna ligger mellan den sjunde
och åttonde länken. Som en följd av vedana, känsla, som är
den sista länken i effektprocessen i det föregående livet, upp-
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står här trsna, begär, som utgör den första länken i orsaksprocessen i det nuvarande livet. Den tredje kritiska punkten
ligger mellan den tionde och elfte länken, bhava, blivande,
Den sista länken i orsaksprocessen i det nuvarande livet ger
upphov till jati, födelse, som är den första länken i effektprocessen i kommande liv.
Det är den andra kritiska punkten vi här ska gå in på. Denna punkt mellan känsla och begär är viktig eftersom den utgör skärningspunkten mellan två typer av villkorlighet, den
cykliskt återkommande och den progressiva. Den utgör skärningspunkten mellan hjulet och spiralen. Det är här som vi
endera tar helt fel väg och följer hjulet ett varv till, eller också
börjar vi ta den rätta vägen och stiger uppåt i spiralen. Låt oss
undersöka den här kritiska punkten lite närmare och försöka
se vad det är som sker.
Antag att vi sitter och gör ingenting – vi behöver inte gå
längre än så. Hela tiden uppstår olika känslor inom oss. De
är endera behagliga, obehagliga eller neutrala känslor. Oftast
reagerar vi på behagliga känslor med begär. Vi försöker gripa
och hålla fast dem. Vi vill ha dem kvar, vi vill inte förlora
dem. Om vi har en behaglig upplevelse är vår naturliga reaktion att vilja upprepa den. Vi gör alltid detta fatala misstag. Vi
är aldrig nöjda med att låta saker ha sin gång. Om känslorna
är obehagliga, plågsamma eller bara otillfredsställande, försöker vi instinktivt, nästan automatiskt, att skjuta dem ifrån
oss. Vi vill inte veta av dem. Vi försöker fly från dem. Detta
är dvesa, aversion. Om vi upplever en känsla som varken är
behaglig eller obehaglig, blir vi bara osäkra. Vi vet inte, om vi
ska hålla fast den eller stöta bort den. Detta är med andra ord
moha, förvirring.
Vi reagerar ständigt på något av de här tre sätten på alla
de intryck, känslor och upplevelser, som hela tiden, från alla
håll och genom alla sinnen gör intrång på vårt medvetande.
Vi reagerar i den här återkommande ordningen: beroende av
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sinnena uppstår begär eller aversion eller förvirring, hur det
än ligger till. På så sätt följs en effektprocess av en orsaksprocess. Livets hjul snurrar ett varv till och alla förutsättningar
skapas eller återskapas för en ny återfödelse. Det är just här,
vid den punkt där begär uppstår till följd av ett sinnesintryck,
som alltsammans inträffar.
Antag emellertid att vi inte reagerar på det sätt som jag beskrivit. Antag att vi, när sinnesintrycken anstormar oss, inte
reagerar med begär, aversion eller förvirring. Antag att vi kan
stoppa den processen. Då uppnår vi upplysningen. Då upphör
helt enkelt den världsliga, villkorliga existensen och endast
den transcendentala är kvar. Detta är naturligtvis lättare sagt
än gjort.

Att ta sig ur hjulet
I stora drag finns det två sätt att försäkra sig om att sinnesintryck inte följs av begär, att försäkra sig om att hjulet inte
snurrar ett varv till. Det finns en ”omedelbar” eller ”plötslig
metod”, som spränger hjulet i ett enda slag och en ”gradvis
metod”, då det undan för undan stannar upp, bromsarna
dras varsamt åt och hjulet bringas långsamt att stanna. Det
första sättet, den omedelbara eller abrupta metoden, illustreras – kanske till din överraskning – inte av en zenhistoria
utan av en historia från Udana i suttapitaka, palikanon.
Historien förmäler att en viss munk vid namn Bahiya kom
till en plats där Buddha befann sig för att han ville träffa honom. Han tillhörde en sangha i en avlägsen del av landet och
hade aldrig haft tillfälle att träffa Buddha. När Bahiya anlände visade det sig att Buddha var ute på sin dagliga tiggarrunda. Bahiya tog reda på åt vilket håll han gått och följde efter.
Inom kort kom han ifatt Buddha. Han gick alldeles bakom
Buddha från dörr till dörr och Bahiya utbrast: ”Snälla ni, ge
mig undervisning.” Vi har hört att Buddha hade för vana att
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aldrig tala medan han gick sina tiggarrundor, så han sa ingenting till Bahiya utan fortsatte bara sin stilla vandring. En
andra gång bönföll Bahiya, denna gång ännu mer innerligt:
”Snälla ni, ge mig undervisning.” Åter ignorerade Buddha honom och gick vidare. En tredje gång framförde Bahiya samma önskan. När någon frågade honom en tredje gång hade
Buddha alltid som vana att svara, oavsett frågan och hur
hemska följderna för frågeställaren än kunde bli. Så han saktade stegen, vände sig om och såg rakt på Bahiya och sa: ”I
det sedda, endast det sedda. I det hörda, endast det hörda. I
det kända, endast det kända. I det smakade, endast det smakade. I det luktade, endast det luktade. I det tänkta, endast det
tänkta.” Efter att ha sagt precis så, vände han sig om och fortsatte sin tiggarrunda. Bahiya blev upplyst på fläcken. Detta är
den omedelbara metoden.
Buddha sa i själva verket så här: ”Reagera inte. I det hörda,
endast det hörda”. Om ett ljud når dina trumhinnor, så är det
bara ett ljud. Man behöver inte reagera på ljudet, tycka om det
eller inte tycka om det, önska att det ska fortsätta eller önska
att det upphör. Det är likadant med det sedda, det smakade,
det kända, det luktade och det tänkta. Reagera inte, låt bara
den rena upplevelsen finnas där. Se till att du inte låter upplevelsen leda till ett återfall i reaktiva mönster. Om du klarar
detta blir du upplyst med detsamma precis som Bahiya. Med
ett enda hugg skär du av hela samsara och stannar hjulet.
Du kanske tänker att den här omedelbara metoden är en
omöjlighet. Bahiyas fall visar att den inte är omöjlig men den
är helt klart mycket svår. Därför är det bättre för de flesta, om
än inte för alla, att försöka följa den gradvisa metoden. Även
om den är gradvis leder den någon vart.
Den gradvisa vägen kan beskrivas på olika sätt, som den
ädla åttafaldiga vägen eller de sju stadierna av rening eller de
tio bhumis och så vidare. Men det bästa sättet att beskriva
den på är genom de tolv positiva länkarna. Dessa utgör, psy-
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kologiskt och andligt sett, de olika progressiva stadierna på
vägen som i form av en spiral ringlar sig ut ur hjulet.
Här kommer vi endast att ta upp de två första av de tolv
positiva nidanorna, duhkha (pali dukkha) och sraddha (pali
saddha). Duhkha, som betyder smärta, lidande eller otillfredsställelse och sraddha, som betyder tillit eller förtroende. Duhkha motsvaras i de tolv nidanorna av vedana, vilken
är den sista länken i effektprocessen i det nuvarande livet.
Sraddha motsvaras av trsna, vilken är den första länken i orsaksprocessen i nästa liv.
Vi har sett hur upplevelser och sinnesintryck väller över
oss från alla håll och hur vi kan reagera på dem med begär
och sålunda förstärka tillvarons cykliska rörelsemönster. Vi
kan emellertid reagera på ett annat, mer positivt sätt. Då alla
dessa känslor, intryck och upplevelser – behagliga, obehagliga eller neutrala – väller över oss, kan vi inse att ingen enda,
inte ens de behagliga, i själva verket är tillfredsställande. Vi
kan börja inse att även om vi kunde isolera och föreviga de
behagliga erfarenheterna och samtidigt eliminera de plågsamma, skulle det inte vara nog. Det skulle ändå finnas någon osynlig brist, något otillfredsställt, något frustrerat. Vi
kan börja inse att hela denna villkorliga existens, vårt liv och
vår erfarenhet i gängse mening, inte räcker till. Det kan inte
ge oss någon bestående, äkta tillfredsställelse eller lycka. Om
vi alltså analyserar vårt liv på djupet, är det i det långa loppet
otillfredsställande, duhkha.
Då vi betraktar vardagslivet på det sättet, börjar vi förhålla
oss mer fritt till det. Vi bryr oss inte så mycket om det. Vi börjar tänka att det måste finnas något högre, något bortom, något som kan ge oss en djupare tillfredsställelse. Vi börjar tänka att där måste det finnas något andligt, till och med något
transcendentalt. Så vi börjar skifta vår uppmärksamhet och
till slut ”placerar vi vårt hjärta” (ordet sraddha kommer från
ett verb som betyder ”att placera sitt hjärta”) inte så mycket
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i villkorliga ting, inte så mycket i vardagens upplevelsesfär,
utan mer och mer i det ovillkorliga, andliga, transcendentala.
På så sätt växer vår tillit.
Till en början är vår tillit förvirrad, oklar och omogen men
gradvis växer den i styrka och så småningom utvecklas den
till en tillit till de tre juvelerna. Vi börjar se Buddha, Dharma
och Sangha som förkroppsligandet av de högre andliga värden som står över och bortom världen, men som samtidigt
ger den mening och innebörd. Mer och mer placerar vi vårt
hjärta i dem, tills vi är redo att agera och ta vår tillflykt till
dem.
I stället för att sinnesintryck leder till begär, leder otillfredsställelsen till tillit. Som en följd av att vi är otillfredsställda med hela den villkorliga tillvaron, uppstår tillit till det
ovillkorliga, representerat av Buddha, Dharma och Sangha.
Vid denna tidpunkt har vi alltså lämnat hjulets kretslopp och
stigit in i Spiralen. Vi har börjat röra oss inte i en cirkel, utan
i en progressiv spiral. Och därmed har vi anträtt vägen som
leder till nirvana.

Spiralvägen

B

uddhismen kan på det stora hela betraktas ur två synvinklar, en mer teoretisk, filosofisk, till och med spekulativ synvinkel och en mer praktisk, pragmatisk. Här ska vi
befatta oss med den praktiska aspekten av buddhismen. Vi
lämnar teorierna åt sidan och bryr oss bara om det övervägande praktiska. Vi ska försöka lära oss något om stadierna
på den andliga vägen. Knappt någonting kan ur buddhistisk
synvinkel vara mer praktiskt än detta.
Buddhismen är inte bara en religiös lära utan först och
främst vägen till upplysning. Det vi beskriver som stadier
på den andliga vägen är helt enkelt de på varandra följande
stadierna i vår utveckling fram till upplysningen. De är inte
bestämda av enbart utvändiga kriterier. De är psykologiska,
dikterade av naturen eller strukturen hos vår egen andliga erfarenhet. De representerar en specifik rad erfarenheter, där
den ena uppstår som en följd av föregående. Precis som blomman växer fram ur knoppen, och ur blomman frukten, likadant följer en andlig upplevelse ur en annan. Varje steg, varje
upplevelse är högre, mer förfinad, skönare och lite närmare
upplysningen än den tidigare. Hela raden med stadier är med
andra ord progressiv och kumulativ.
Här ska vi helt kort behandla den andliga vägens tolv stadier, där varje etapp uppstår beroende av – eller som en följd
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av – de föregående. Det finns andra beskrivningar av vägen
med ett varierande antal stadier. Vi har den ädla åttafaldiga
vägen, den trefaldiga vägen (etik, meditation och visdom),
fulländningarnas väg (paramitaerna) som praktiseras av
bodhisattvan och består av endera sex eller tio stadier. Men
här ska vi hålla oss till de tolv på varandra följande stadierna,
eftersom denna formulering kanske tydligare än någon annan framhäver den andliga vägens själva väsen.
Vi kommer att ta upp stadierna ett och ett och försöka förstå vad de representerar. Först måste vi emellertid betona att
vart och ett av stadierna representerar en andlig erfarenhet,
som leder fram till en annan och högre utvecklad erfarenhet.
Upplevelserna är inte fasta och statiska som stegen i en trappa
eller pinnar i en stege. Varje upplevelse befinner sig hela tiden i utveckling mot något större än sig själv. Vi talar om den
andliga vägen men vi får inte vilseledas av den liknelsen. Det
är inte så att den andliga vägen är något fixerat och fast, som
vi ger oss av längsefter. Vägen själv växer som en planta och
ett stadium övergår i ett nytt i en ständigt uppåtgående rörelse. Det här klargörs av den formel över vägens stadier som
säger: ”Beroende av A uppstår B”. Om vi studerar stadierna
och försöker förstå de här upplevelserna, kommer vi fram till
en sorts ”progressiv lära om andens natur”.

Duhkha och Sraddha
Beroende av lidande, duhkha uppstår tillit, sraddha. Det är
här den andliga vägen börjar. Här har vi två upplevelser: den
ena av lidande (eller otillfredsställelse) och den andra av tillit.
Formeln säger oss vidare att en upplevelse av lidande ger upphov till tillit. Lidande innebär här inte bara individens plågsamma upplevelser som tandvärk eller smärtan i att skära sig i
fingret eller att bli bittert besviken på någon – även om sådant
är plågsamt nog – utan lidande i betydelsen otillfredsställelse.
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En av de traditionella förklaringarna på ordet dukkha är,
att prefixet du betyder dålig, illa, oriktig eller opassande och
suffixet kk(h)a motsvarar andra stavelsen i ordet cakka, som
betyder hjul. Så dukkha förklaras härröra från ett vagnshjul,
som sitter illa – du(ca)kkha, ”det illa passande vagnshjulet”.
Detta är kanske inte en etymologiskt vetenskaplig förklaring
men den belyser den specifikt buddhistiska innebörden av
ordet.
Om man åker i en vagn med ett illa passande vagnshjul
blir resan obekväm och skakig. Förr fanns det inga fjädrar
på vagnarna i Indien och inga riktiga vägar heller. Så dukkha
innebär den sorts obehag som uppstår när saker och ting inte
fungerar som de ska, när det skär sig och gnisslar i maskineriet. Det är det som menas med dukkha: en disharmoni och
en irritation som vi upplever i vårt vardagsliv.
Det här känner vi alla till. Ingenting stämmer någonsin
till hundra procent. Det är alltid något, även om det är något
mycket litet, som är fel. Även den vackraste dag verkar det
alltför ofta som om ett moln bara måste dyka upp på himlen.
Kanske man har berett sig på en underbart vacker dag. Man
ska träffa någon man tycker om och allt ska bli underbart.
Men så inträffar någon absurd incident och allting går snett.
Då känner man sig helt ur gängorna och omskakad av det inträffade. Ofta är det så vi upplever livet. Vi märker att allt vi
väntat oss så mycket av sviker oss och våra förväntningar blir
inte infriade. Sådana upplevelser är dukkha, otillfredsställelse
eller lidande.
Då blir vi missnöjda. Vi börjar känna att ingenting kan ge
oss varaktig tillfredsställelse. Vi kanske har försökt allt möjligt: världslig framgång, njutning, bekvämlighet, lyx, rikedom och kunskap. Men till slut finner vi dem alla otillfredsställande. Vi har en vag oro inom oss. Inte så att vi känner
smärta hela tiden men vi är inte riktigt lyckliga. Vi känner
ett svagt obehag och kan inte riktigt slå oss till ro. Vi känner
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oss utanför och kanske, som det står i Bibeln, att ”här har vi
ingen varaktig stad”.
Då börjar vi se oss om efter något annat och söka något
högre, kanske till en början halvt medvetet. Ofta vet vi inte
vad det är vi letar efter. Så ser den paradoxala situation ut
som vi befinner oss i. Vi söker men vet inte vad vi söker efter. Vi drivs av denna diffusa rastlöshet att famla i alla riktningar och vi vet inte efter vad. Så småningom kommer vi i
kontakt med något, som vi i brist på bättre uttryck betecknar
”andligt”. Ordet andligt tycker jag egentligen inte om men det
verkar inte finnas något bättre i vårt språk. Jag använder det i
bemärkelsen något högre, något som inte är av denna världen,
något, som man säger, bortom denna värld. När vi kommer i
kontakt med detta, hur det nu än sker, väcker det omedelbart
ett gensvar inom oss. Vi får en känsla, eller åtminstone en
föraning av en känsla att detta är vad jag sökt hela tiden, fast
jag inte vetat om det. Den emotionella responsen på det här
andliga något är vad som i buddhistiska sammanhang kallas
tillit, sraddha.
Sraddha eller tillit är inte det samma som tro eller att hålla
något för troligt som inte kan bevisas rationellt. Om vi vill
ha en definition av tillit, kan vi säga att det är ”den känslomässiga responsen hos det yttersta inom oss på det yttersta i
universum”. Tillit är en intuitiv, emotionell och till och med
en mystisk respons på sådant som har ett yttersta värde. Inom
buddhismen innebär tillit, särskilt att man har tillit till de tre
juvelerna: Buddha, den upplyste läraren, Dharma, vägen till
upplysning och Sangha, den andliga församlingen. Buddha,
Dharma och Sangha representerar för buddhisten tillvarons
högsta värden. På samma sätt som juveler är det dyrbaraste
som finns i den materiella världen, representerar dessa tre det
mest värdefulla i den andliga och därför kallas de för de tre
juvelerna.
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Glädje
Beroende av tillit uppstår glädje (sanskrit pramodya, pali
pamojja). Vi har funnit det vi sökt. Vi har kanske inte fått ett
grepp om det ännu men vi har åtminstone sett en skymt av
det. Så efter vad som kanske varit en lång kamp och ett missnöje, är vi naturligt nog nöjda och glada. Men vår kontakt
med dessa högre värden har även börjat förändra våra liv.
Kontakten är inte bara intellektuell och teoretisk. Våra
hjärtan har i själva verket lyfts till något högre – sraddha betyder bokstavligen ”ett lyft av hjärtat” – och följden blir att
våra liv börjar förändras. Vi börjar bli lite mindre självcentrerade, vår egoism störs en smula. Vi börjar bli litet mer generösa och utåtriktade. Vi tenderar att inte klamra oss fast vid
saker och ting så tvångsmässigt. Det som kan kallas den lägre, mer primitiva, delen av vår mänskliga natur (den som hör
till den lägre utvecklingen) börjar kontrolleras av den högre,
mer utvecklade, delen av vår mänskliga natur (den som hör
till den högre utvecklingen). Saker som mat, sex och sömn
börjar falla under denna högre naturs kontroll. Vi börjar leva
ett liv som är enklare och mera oskadligt än tidigare. Detta
leder också till en större tillfredsställelse. Vi känner oss nöjdare inombords och behöver inte sätta vår lit till yttre ting
så mycket. Vi bryr oss inte längre om huruvida vi äger eller
inte äger en vacker förortsvilla, en fin bil och så vidare. Vi är
mycket friare, mer självständiga och oavhängiga. Vi har ett
gott samvete men är inte självbelåtna för det.
Buddhismen lägger stor vikt vid att ha ett rent samvete och
känna sig glad och nöjd med sitt andliga liv. Det är en sak
man lägger märke till i Österlandet, i synnerhet i de buddhistiska delarna. Där associeras det andliga livet mycket mer
med glädje än här i väst. Här tenderar vi att tycka att om man
är religiös måste man åtminstone vara litet trist, allvarlig, uttryckslös och naturligtvis inte skratta i kyrkan. Det vore högst
opassande. Men så är det inte i Österlandet. Där tycker man
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att den som är buddhist och lever ett andligt liv bör vara lyckligare, öppnare, gladare och mer obekymrad än andra människor. När jag återvänt till England efter tjugo år i öst, blev
jag överraskad av att den buddhistiska rörelsen här på det
hela taget var en sådan trist och allvarlig historia. Folk vågade
knappt dra på mun när man skämtade under en föreläsning.
Om du har funnit detta dyrbara ”någonting” som du sökt
och om det verkligen börjat förvandla ditt liv, varför skulle
du då inte vara lycklig? Om du inte är lyckligare än andra,
som inte har de tre juvelerna, vad är det då för mening med
att vara buddhist? Människor som kommer i kontakt med sådana som har upptäckt de tre juvelerna borde märka att de är
lyckligare än folk i gemen. Om inte kan man bara fråga sig
varför.
Buddhismen fäster väldigt stor vikt vid detta glädjestadium. Om man av något skäl skulle förlora glädjen är det av
största vikt att återerövra den. Kanske har man gjort något
som man inte borde ha gjort och därför känner sig sorgsen
och betungad, kanske till den grad att man börjar piskar sig
på det gamla förbuddhistiska viset. Buddhismen betraktar ett
tillstånd av skuldkänslor och ånger, som i högsta grad ohälsosamt och menar att ju förr man kan sig ur det dess bättre.
Det innebär inte att det man gjort inte var fel. Man gjorde ett
misstag. Det är bäst att erkänna detta och försöka reparera
skadan och inte göra om det. När man en gång förstått och
försökt ställa allt till rätta, är det bäst att sluta tänka på saken.
Då är det bättre att fortsätta framåt och lämna misstaget bakom sig. Att bära det med sig kommer inte att leda till något
gott över huvud taget.
Inom buddhismen har vi till och med särskilda ceremonier som framkallar den här psykologiska effekten. Om du
känner dig nedtyngd av något fel du begått, kan du helt enkelt
gå fram till buddhabordet, buga inför Buddha och reflektera
över saken: ”Så dum jag har varit! Jag skulle inte ha gjort så
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där. Jag är uppriktigt ledsen och ska försöka att inte göra om
det.” Därefter kan du läsa någon text högt och försök fästa
uppmärksamheten på Dharma för att åter minnas dina ideal.
Du kan även tända ett ljus och en rökelsesticka. På så sätt renas ditt sinne från skuldkänslor. Du återfår ett rent samvete
och glädjen över de tre juvelerna, den glädje som borde utmärka varje sann buddhist.

Hänryckning
Beroende av glädje uppstår hänryckning (sanskrit priti, pali
piti). Inte ens glädje är nog. Priti är ett mycket starkt ord. Det
är en känsla av en intensiv, rafflande, till och med extatisk
glädje. Priti kunde mycket väl översättas med extas, eftersom
det är en känsla så mäktig att den uppfattas inte bara mentalt
utan också fysiskt. Vi vet alla att när vi berörs djupt av en
upplevelse, kanske tillsammans med en annan människa eller i samband med konst eller musik, till exempel när vi lyssnar på en underbart vackert uppförd symfoni, eller när vi är
ute i naturen och betraktar en vacker solnedgång. Då händer det ibland att det inte bara är en känsloupplevelse, något
mentalt, utan samtidigt en fysisk upplevelse. Vi blir kanske så
djupt berörda, att håret står på ända. En del gråter. (Ibland ser
jag folk på konserter så rörda att de måste torka tårarna, kanske litet skamset, för här i landet ska man ju inte bete sig på
det sättet) Priti är en översvallande psykisk och fysisk upplevelse av hänryckning, lycka, extas och är den sorts upplevelse
som växer sig allt starkare allteftersom vi vandrar på vägen.

Lugn
Beroende av hänryckning uppstår lugn (sanskrit prasrabdhi,
pali passaddhi). Prasrabdhi innebär ett avklingande eller nedtonande av alla de fysiska effekterna av den hänryckning eller
extas som uppstod i det förra stadiet. Den är både fysisk och
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psykisk. Här i det fjärde stadiet faller den första fysiska upplevelsen undan och kvar står enbart den känslomässiga upplevelsen av hänryckning. Den fysiska retningen dör bort, inte
för att extasen är mindre utan för att den har tilltagit bortom
gränsen för fysiska uttrycksmedel.
I skrifterna finns en intressant liknelse som illustrerar detta. Tänk er att en elefant kliver ner i en liten damm, som inte
är mycket större än elefanten själv. När det stora djuret kommer ner i den lilla dammen skvalpar vattnet förstås över kanten. På samma sätt är upplevelsen av hänryckning i det förra
stadiet mycket stort men vår förmåga att ta emot den mycket
liten, så en del av den svämmar över i form av dessa fysiska
retningar. Men sedan, fortsätter liknelsen, kan man föreställa
sig att elefanten kliver ner i en jättelik damm, en stor sjö eller
en väldig flod. Hur stor elefanten än må vara blir det knappt
en krusning på ytan. Elefanten är stor men vattenmängden
omätligt mycket större. På samma sätt kan man, när man når
detta stadium, ta emot hänryckningen bättre och med mindre störningar, även om känslan är oerhört stark. De fysiska
nervimpulserna avtar och kvarlämnar enbart den inre, rent
emotionella upplevelsen av extas.

Lycksalighet
Beroende av lugn uppstår lycksalighet, sukha. Vi ser här hur
långt vi har kommit. Vi började med glädje, fortsatte med
hänryckning och efter en period av lugn kommer vi nu till
lycksalighet. Det är väl ändå förunderligt att här i väst beskrivs buddhismen i en del äldre böcker som en tråkig, allvarlig, pessimistisk och negativ religion. Här ser vi precis
motsatsen. Lycksalighet är ett tillstånd av intensiv lycka. Det
inträder då alla våra känslomässiga energier förenas. De är
inte splittrade eller åtskilda. De flyter alla ihop i en stark och
mäktig ström, som flyter åt samma håll. Här, får vi veta, finns
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inte bara lycksalighet. Här finns också frid, kärlek, medkänsla, glädje och jämvikt. Här finns inga negativa känslor, som
begär, fruktan, hat, ängslan, skuldkänslor och ånger. Alla
negativa känslor har renats. All den energi vi hade investerat i de negativa känslorna har nu övergått i en positiv form,
lycksalighet.

Koncentration
Beroende av lycksalighet uppstår koncentration, samadhi.
Samadhi har ett flertal olika betydelser, här betyder det koncentration. Inte koncentration i bemärkelsen en forcerad fokusering av uppmärksamheten på ett enda objekt, utan den
förening och integration som helt naturligt uppstår när alla
våra känslomässiga energier strömmar åt samma håll, i ett
tillstånd av intensiv lycka.
Detta stadium bygger på den viktiga principen att när vi
är fullständigt lyckliga är vi koncentrerade i ordets sanna bemärkelse. Vi skulle därför kunna säga att en koncentrerad
person är en lycklig person och en lycklig person är en koncentrerad person. Ju lyckligare vi är, desto längre kan vi hålla
oss koncentrerade. Vi tycker det är svårt att koncentrera oss
en längre tid, eftersom vi inte är lyckliga i vårt nuvarande tillstånd. Om vi vore helt lyckliga, skulle vi helt enkelt hålla oss
lugna och njuta av vår lycka. Men vi är inte lyckliga, vi är
otillfredsställda, alltså blir vi rastlösa och söker efter något att
förströ oss med.
Sambandet mellan lycka och koncentration illustreras av
en ganska intressant historia från skrifterna. Det sägs att en
kung en dag kom till Buddha för att fråga honom om hans
lära. Under samtalet uppkom frågan om vem av dem som
var lyckligast. Var Buddha lyckligare än kungen eller kungen
lyckligare än Buddha? Kungen var övertygad om att han utan
vidare var den lyckligaste av dem. Och han sa därför: ”Bara
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se! Jag har flera palats och jag har en armé. Jag har rikedomar
och jag har vackra kvinnor men du har ingenting. Här sitter
du under ett träd utanför en eländig koja. Allt du äger är en
gul mantel och en tiggarskål. Så det är uppenbart att jag är
den lyckligaste av oss två.” Buddha svarade: ”Låt mig fråga
dig en sak. Skulle du kunna sitta här alldeles stilla i en timme
och känna dig helt och hållet lycklig?” Kungen svarade: ”Ja,
det antar jag väl att jag skulle.” Buddha frågade: ”Skulle du
kunna sitta här i sex timmar utan att röra dig och känna dig
helt och hållet lycklig?” Kungen svarade: ”Det skulle vara rätt
svårt.” Buddha frågade: ”Skulle du kunna sitta här hela dagen
och hela natten utan att röra dig och vara helt och hållet lycklig hela tiden?” Kungen måste erkänna att det skulle överstiga
hans förmåga. Då sa Buddha: ”Jag kan sitta här i sju dagar
och sju nätter utan att röra mig och hela tiden känna mig fullkomligt lycklig. Därför menar jag mig vara lyckligare än du”.
Av den berättelsen kan vi se att Buddhas lycka uppstod ur
hans koncentration, som i sin tur uppstod ur hans lycka. Eftersom han var lycklig kunde han koncentrera sig; eftersom han
kunde koncentrera sig var han lycklig. Det faktum att kungen
var oförmögen att koncentrera sig visade, att han egentligen
inte var så lycklig som han trodde. Allt det här hänger nära
samman med vårt meditationsutövande. Vi vet att meditationen förutsätter koncentration. Många av oss tycker emellertid att det är svårt helt enkelt därför att vi inte är lyckliga.
Vi är splittrade, våra känslomässiga energier är inte integrerade och då kan vi inte koncentrera oss. Vi kan inte naturligt
fokusera våra energier på en viss punkt. Då försöker vi istället tvinga vår uppmärksamhet att rikta sig mot den punkten.
Men då uppstår alla sorters störningar och vi blir distraherade. Koncentration är alltså något som gäller hela ens varelse,
inte bara medvetandet.
Det är signifikativt att koncentration i den högre bemärkelsen (samadhi) uppstår först vid det här stadiet på vägen –
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när vi redan kommit halvvägs. Detta visar hur viktigt det är
att förbereda sig inför meditationen. Vi kan inte bara komma
och sätta oss och tro att vi ska kunna meditera, för det går
inte. Om vi verkligen vill meditera, måste vi gå igenom alla
dessa förberedande stadier. Om vi har förberett oss ordentligt, kommer våra olika koncentrationsövningar att utgöra
en sista finjustering. En hel del människor har emellertid inte
upplevt att livet är otillfredsställande och därför har ingen
tillit uppstått. De har inte upplevt mycken lycka och de har
helt säkert inte någon erfarenhet av hänryckning eller lugn.
De befinner sig helt enkelt i sitt vardagliga tillstånd av rastlöshet och otillfredsställelse. Det är först här på vägen (samadhi)
som vi riktigt kan börja koncentrera oss. Våra känslomässiga
energier har förenats och vi är kanske lyckliga för första gången i livet.

Kunskap och insikt i hur saker verkligen förhåller sig
Beroende av koncentration uppstår kunskap och insikt i hur
saker verkligen förhåller sig (sanskrit yathabhuta-jñana-darsana, pali yathabhuta-ñana-dassana). Först när vi är helt lyckliga och koncentrerade kan vi undersöka saker och ting med
ett koncentrerat sinne och börja se dem som de verkligen är.
Vi börjar då se verkligheten. Det här stadiet är utomordentligt viktigt. Här sker övergången från meditation till visdom,
från det psykologiska till det andliga. När vi en gång nått detta stadium, kan vi inte falla tillbaka. Enligt den traditionella
läran är vi nu garanterade att uppnå upplysningen.
När det gäller den villkorliga existensen, har den här kunskapen och insikten tre aspekter. För det första består den av
en insikt i sanningen att alla villkorliga ting är obeständiga.
De förändras hela tiden. De förblir inte desamma två ögonblick i rad. För det andra består den av en insikt i sanningen
att alla villkorliga ting ytterst sett är otillfredsställande. De

Spiralvägen / 55

kan ge oss en viss glädje en tid men inte permanent lycka. Att
vänta sig det är rent och skärt självbedrägeri. För det tredje
finns insikten om att villkorliga ting är substanslösa och ytterst sett overkliga. Det är inte så att vi inte upplever dem eller
att de inte finns, men vi upplever dem bara på ett ytligt plan
och inte på djupet. Vi upplever dem inte som de egentligen är.
Denna kunskap och insikt är en direkt förnimmelse. Man
ser tvärs igenom det villkorliga. Inte nog med det, man ser
genom det villkorliga till det ovillkorliga. Genom att betrakta
det obeständiga i det villkorliga, ser man det beständiga hos
det ovillkorliga. Genom att betrakta det otillfredsställande i
det villkorliga, ser man den ytterst sett tillfredsställande naturen hos det ovillkorliga. Genom att se igenom det insubstantiella, det overkliga, hos det villkorliga ser man den tidlösa verkligheten, som mahayana kallar dharmakaya – ”den
andliga sanningskroppen”.
När du blivit så koncentrerad att du nått insikt om hur saker verkligen är, och du ser det villkorligas sanna natur och
ser igenom det villkorliga till det ovillkorliga, då förändras du
radikalt både till synsätt och attityd. Du kan inte längre förbli
densamma som du var förut. Det är precis som om du såg ett
spöke. När någon sett ett spöke, blir han aldrig sig lik efteråt.
När Hamlet i Shakespeares pjäs väl sett det där spöket uppe
på bröstvärnet, blev han helt förändrad. Han såg något från
en annan tillvaro, en annan dimension. På samma sätt, om än
i positivare bemärkelse, kan du inte när du en gång fångat en
glimt av det ovillkorliga, av denna högre dimension, fortsätta
att vara densamma. Denna glimt är inte en spekulation eller
idé utan en äkta kontakt eller kommunikation. En permanent
förändring äger rum i ditt liv. Det är som en permanent kursändring. För att använda ett uttryck från yogacara har du påbörjat ”en omvändelse i medvetandets djupaste skikt”.
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Tillbakadragenhet
Beroende av kunskap och insikt om hur saker verkligen förhåller sig, uppstår tillbakadragenhet (sanskrit nirvid, nirveda, pali nibbida). Det översätts ibland med avståndstagande
eller avsky, som är för starkt och för psykologiskt. Det här
specifika tillståndet innebär ett stillsamt avståndstagande
gentemot det vi genomskådat. När vi genomskådat något är
vi inte längre indragna i det. Vi drar oss undan från det. Det
är som att se en hägring i öknen. Först kan vi vara mycket
intresserade av palmerna och oasen och skyndar kanske åt
det hållet. Men så snart vi sett att det är fata morgana och att
det egentligen inte finns där, då tappar vi intresset. Vi stannar
upp och skyndar inte ditåt längre.
Det här stadiet av avståndstagande innebär att man förhåller sig fri och avspänd gentemot livet. Vi spelar med i alla
spel som andra människor håller på med. Men vi vet att det
bara är spel. Ett barn tar sina lekar på djupaste allvar. För barnet är leken livet självt men den vuxne vet, även om han kan
delta i barnets lek, att det ändå bara är ”på låtsas”. Om barnet
vinner över honom, bryr sig den vuxne inte om det och blir
inte ledsen, eftersom det ju ändå bara är en lek. På samma sätt
kan vi, när vi väl genomskådat ”människors lekar”, fortsätta
att spela deras spel. Men eftersom vi vet att det bara är en lek,
drar vi oss ur dem. Det handlar om ett inre tillbakadragande,
även om det inte manifesteras i ett yttre tillbakadragande. Vi
kan göra vad vi måste rent objektivt, men subjektivt sett är vi
inte så indragna. Detta är vad tillbakadragande innebär.

Lugn eller lidelsefrihet
Beroende av tillbakadragande uppstår lugn eller lidelsefrihet (sanskrit vairagya, pali viraga). Det förra stadiet, tillbakadragandet, är själva rörelsen bort ifrån villkorlig existens,
medan detta stadium representerar det tillstånd då man är
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obunden och frigjord. Lugn representerar det stadium man
nått, då man faktiskt blivit fri, obunden. I det här stadiet berör de världsliga händelserna oss inte längre. Vad som helst
kan hända, men vi blir inte riktigt störda. Det är ett tillstånd
av fullständig andlig orubblighet. Man är inte hård som sten,
okänslig eller stoiskt apatisk, utan stillsamt orubblig, som
Buddha var när han satt under Bodhiträdet. Den gången,
berättas det, uppenbarade sig Mara, ondskan förkroppsligad, med sin härskara. Den scenen avbildas ofta i buddhistisk konst. Mara syns här i täten för sina skaror av hundratals
monstruösa demoner som kastar sten, sprutar eld och skjuter
pilar mot Buddha. Men Buddha bryr sig inte om dem. Han
ser dem inte ens. Han befinner sig i ett tillstånd av fullständig
oberördhet. När alla pilar, stenar och eldslågor, som demonerna kastar, når fram till Buddhas aura, förvandlas de till
blommor och faller till marken.

Frihet
Beroende av lugn uppstår frihet (sanskrit vimukti, pali vimutti) Detta är en andlig frihet. Numera talas det en hel del
om frihet. De flesta tycks anse att frihet helt enkelt innebär
att göra vad man vill. Den buddhistiska tolkningen av frihet
är ganska annorlunda. Enligt tidig buddhistisk undervisning
är friheten dubbel. För det första finns ceto-vimukti, sinnets
frihet, vilket innebär fullständig frihet från alla subjektiva,
emotionella och psykologiska störningar. För det andra finns
prajña-vimukti, vishetens frihet, vilket innebär frihet från felaktiga synsätt, okunnighet, falsk filosofi, och allt tyckande.
Det är denna fullständiga andliga frihet – en hjärtats och sinnets frihet som är buddhismens hela mål och mening.
Vid ett tillfälle talade Buddha till sina lärjungar och sade:
”Munkar, så som vattnet i de fyra stora oceanerna har samma
smak, smaken av salt, så har även min lära, min undervis-
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ning, en och samma smak, smaken av frihet – vimuktirasa.”
Var man än hämtar sitt vatten – från Atlanten eller Bengaliska Bukten, Dovers sund eller Suezkanalen – smakar det
salt. Det är på samma sätt med Buddhas lära, vilken aspekt av
hans undervisning man än betraktar – vare sig det är de fyra
ädla sanningarna, den åttafaldiga vägen, uppmärksamhetens
fyra grunder, de fyra brahma viharorna, de tre övningarna
och de tre tillflykterna, har de smaken av frihet.
Detta tillstånd av fullständig andlig frihet, frihet från allt
villkorligt, till och med frihet från själva distinktionen mellan
villkorligt och ovillkorligt, som mahayana senare uttryckte
det, är buddhismens slutgiltiga mål.

Kunskapen om asravas utplånande
Beroende av frihet uppstår kunskapen om asravas utplånande (sanskrit asravaksayajnana, pali asavakkhayanana). Man
är inte bara fri, man vet också om det. Man vet att man är fri,
eftersom man är fri från asravorna. Det är ett av många svåröversatta ord på pali eller sanskrit. Det är ett mycket uttrycksfullt ord och det innebär ett slags mentalt gift som översvämmar sinnet,. Vi har kamasrava, som innebär giftet ”begäret
efter upplevelser genom de fem sinnena”. Sen har vi bhavasrava, giftet ”begäret efter all slags villkorlig existens”, även, sägs
det, efter att bli en gud i himlen. Slutligen har vi avidyasrava,
giftet ”andlig okunnighet”. När dessa avlägsnats och man vet
att man är fri från dem, då sägs man vara upplyst. Man har
nått slutet på den andliga vägen.
Dessa tolv steg från dukkha och hela vägen fram till ”vetskapen om asravas utplånande” utgör den andliga vägen. (De
utgör också hela den process som vi kallar “den högre utvecklingen”). Vi kan lätt förstå av den här formuleringen, hur hela
det andliga livet är en process av naturlig tillväxt. Varje stadium på vägen är en produkt av rikligheten, överflödet och
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själva frikostigheten hos det föregående stadiet. Så fort ett
stadium når sin kulmen, övergår det oundvikligen i nästa. Vi
finner samma mönster i meditation.
Ibland frågar folk: ”När man väl nått ett visst stadium i
meditationen, hur gör man för att gå vidare till nästa?” Det
finns faktiskt ingen anledning att ställa den frågan. Om man
når ett visst stadium och fortsätter att utveckla det, så att det
blir allt mer perfekt och fulländat, då leder det, av sin egen
kraft, till nästa stadium. När du fulländar ett lägre stadium,
påbörjar du automatiskt övergången till ett högre stadium av
fulländning. Det är vad som sker här. Det efterföljande stadiet på vägen föds genom att det föregående når sin fulländning. Vi behöver faktiskt inte oroa oss för nästa steg, nästa
stadium. Allt vi behöver bekymra oss om är det nuvarande.
Utveckla detta och försök kanske ha en teoretisk föreställning om nästa stadium men tänk inte för mycket på det. När
det nuvarande stadiet är fullt utvecklat, kommer det automatiskt att övergå i nästa. Genom att inom oss utveckla och odla
det ena stadiet efter det andra på den andliga vägen, kommer
vi att uppnå buddhaskap.
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