
Återfödelse –Vad är det som återföds och varför
(en kort beskrivning)

Jag skall nu försöka beskriva vad det är som återföds enligt Theravada Buddhismens filosofi .Ni kan 
läsa mer om detta på mina länkar på min hemsida www.buddhisminfo.se länkarna heter Samsara –
Livets hjul – De 6 Buddha riken och Kamma och återfödelsen

Om inte begäret (egoismen) är utrotad vid döden så kommer en ny uppsättning av Khandas att 
bildas. Det är inte fråga om själavandrig som i Hinduismen. Viljan att leva är kärnan och det det som 
återföds menar Buddha.

Den Kamma som drivkrafterna och handlingarna ger upphov till leder till en nu uppsättning 
beståndsdelar och ett nytt liv .Kamma föder nästa liv. På samma sätt som en ljuslåga som tänder ett 
ljus ,tänder nästa liv. Mellan de olika ljuslågorna finns en viss kontinuitet,men de är inte identiska.

Enligt Buddhismen så finns det fem eller 6 olika existensformer i det eviga kretsloppet (samsara).De 
antal olika existensformerna är antingen fem eller sex beroende om Gudarna och Titanerna (kallas 
ibland för halvgudar) – vilka ligger i tändig strid med varandra – återges tillsammans eller åtskilda.

I varje existens tillvaro finns även olik färgade Buddha figurer vilket visar på att upplysningen 
närvarande och möjlig var du än befinner dig 

Beroende på gott eller ont handlande genom tanke tal och kroppsligt agerande manifesterar sig 5 
eller sex olika existensformer Man kan betrakta dem som sinnes tillstånd eller livs illstånd snarare än 
platser Men som sagt – det finns inte bara en tolkning det finns flera I det eviga kretsloppets hjul kan 
återfödslar ske som människa djur maktlystna demoner (asuras),gudomliga varelser 
(devas),hungriga andar (pretas) eller som helvetes varelser (narakas)

http://www.buddhisminfo.se/


Ingen av dessa livsformer eller existens tillstånd är att betrakta som slutmål utan mer som 
genomgångs stadier Man kan bli djur eller en Gud/leva i Gudarnas värld. en det finaste är att vara en 
människa för då har du möjligheten att bli Buddhist. slutmålet är att gå in i Nibannan. Och inte 
föddas på nytt igen.

Kamma/karma är handlande med avsikt cetana. Buddha sade att det var viljan (avsikten, syftet) 
nämnde kamma/karma. Det är således den aktiva tanken bakom handlingen som är orsaken till att 
kamma/karma skapas. Handlingarna måste vara avsiktliga för att påverka Kamma/karma.

Kamma/karma är ett centralt begrepp inom de Syd och Öst Buddhismens religion och filosofi. Man 
kan säga att kamma/karma betyder .Lagen om den universella lagen om orsak och verkan. När en 
varelse agerar med tankar ,känslor, handlingar med avsikt så lämnas ett spår på omgivningen och 
den egna organismen.

Avtrycket får både omgivningen och varelsen att reagera i enlighet med naturlagarna. Naturlagarna 
sörjer alltid och överallt för att varje orsak får sin bestämda verkan och kallas sammanlagt för 
kamma/karma. Men som Buddha lärde ut och som jag har lärt mig inom Theravada Buddhismen så 
är det alltid avsikten som räknas bakom handlingen

Eftersom alla varelser är en del av samma återfödelse hjul är varje form av lidande som vi iakttar hos 
andra något som vi själva har upplevt.Därför skall man visa medlidande med alla andra .De flesta 
varelser har också någon gång under det karmiska/kamiska förloppets tidigare återfödelser varit nära 
släkt.

Alla andra levande varelser har en gång varit vår mor. Också därför är det rätt att uppträda osjälviskt 
gentemot alla former av liv .Allt liv är en del av samma återfödelse system, och ur den synvinkel är 
vi alla en del av en gemenskap där det vi råkar ut för har konsekvenser för andra människor.

Theravada Buddhismens syn om återfödelse.

Enligt Theravada Buddhismen så finns ingen Gud eller några Gudar som är eviga varelser och kan 
frälsa människor och världen .Gudar nämns i skriften Dhammapadha och andra buddhistiska skrifter 
men bara som att de lever i Samasara – kamma – lagen. Om inget är bestående som Buddhisterna lär 
ut så kan det självklart inte finnas en evig Gud.

Däremot har jag ofta hört ,när jag har pratat med munkarna i Thailand ,Laos och Burma ,att Buddhas 
lära Dhamman är evigt ,att den är bestående och att den aldrig kommer att lösas upp .Dhamman kan 
också betyda ,något som upp rätthåller ,något som bär………….eller naturens och tingens 
beskaffenhet, företeelser .Det betyder också Buddhas lära.

Inte heller Gudarna/Gud är permanenta (beständiga ,varaktiga, bestående).De återföds. De måste nå 
Nibanna/nirvana för att befrias från lidande. Buddha reducerade Gudarna i den på hans tid 
förhärskande Vediska religiösa traditionen till varelser som var fångna i återfödelsens värld.



I motsats till Hinduismen ( egentligen Sanatana Dharma) antog inte Buddha att det finns en Gud 
som stod över återfödelse processen. Buddha förnekade att universum har en yttersta skapargud eller 
frälsargud. Det vi därför bör göra när vi blir medvetna om återfödelse processen är att anstränga oss 
för att inte återfödas i dåliga återfödelser världar (existenser).

I praktiken hoppas de flesta buddhister på att återfödas i en himlar där det finns mindre lidande än på 
jorden ,medan Nibanna/nirvana är ett mål på lång sikt .De buddhistiska himlarna (det skall finnas 26 
st olika himlar).De buddhistiska himlarna ger en världslig befrielse som inte är av bestående art ,man 
skulle kunna kala det ett lyckoland ,ett angenämt ställe.

Men Nibanna/nirvana övergår både himmel och jord. Nibanna/nirvana befinner sig således bortom 
alla återfödelser världar och är inte en form av återfödelse. Befrielsen från Samsara är bara möjligt 
om man återfötts som människa. Även om djuren liknar människorna såtillvida att de är i karmiska 
förlopp, så är det bara människan som kan förverkliga Nibanna/nirvana

Men även om buddhister hävdar att Buddha inte frälser (befriar, räddar) utan bara anvisar vägen till 
frälsningen (befrielsen).Ibland kan den kult som i vissa traditioner riktas till Buddha vara svår att 
skilja från tillbedjan.

Shaddha (tillbedjan ,tillit ,tilltro= är mycket viktigt inom Theravada – Buddhismen. Men som jag har 
lärt mig i Thailand så är inte tillbedjan inom Buddhismen riktad till en yttersta allsmäktig makt.även 
om en del buddhister inom Theravada Buddhismen känner det så. Ett allsmäktigt väsen eller en Gud 
finns egentligen inte utan alla varelser existerar i ett närverk av ömsesidigt beroende av varandra. 
Eftersom inget ting har en egen självständig existens, det måste även gälla tillbedjan.

Buddha själv gav rådet att matgåvor till heliga män och kvinnor (munkar och nunnor) skulle 
tillägnas Gudarna för att ge dem välbefinnande.Han uppmanade också sina lärjungar att bygga 
Stupor (byggnad med Buddhas kvarlevor) och sa att den som lägger blommor ,rökelse eller 
färgpulver på en Stupa eller tillber relikerna kommer att återfödas i himlen

Bra och dålig Kamma/karma.

De tre vikigaste orsakerna till dålig kamma/karma är begär/egoismen, hat och okunnighet och 
orsakerna till bra Kamma/karma är det motsatta. Som är frånvaro av hat (visa kärlek/vänlighet) 
,frånvaro av begär/egoismen (att dela med sig ,att ge gåva Dana) och frånvaro av okunnigheten är att 
känna till om Kamma/karma och om Buddha lära.

Handlingar som ger bra Kamma/karma sägs ge religiös belöning eller förtjänst (punya) och 
buddhisterna är angelägna om att utföra goda handlingar som är andligt och moraliskt 
värdeskapande.Det kan man se och uppleva hur Thailändarna skänker Dana till ett tempel i Sverige 
eller i Thailand.

Sådana handlingar kan vara att ge munkarna (nunnorna) mat eller kläder, att skänka andra saker till 
kloster eller lyssna till munkarnas/nunnorna förkunnelse av läran. En ytterst viktig aspekt av den 
religiösa belöningen är att den kan överföras till andra.



Det är därför vanligt att nära släktingar till den avlidne ger gåvor till ett klostersamfund för att den 
avlidnes fortsatta tillvaro skall bli den bästa möjliga.Även dessa handlingar förutsätter en tro på 
identitet och kontinuitet.
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Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö 22 April.”2012 (uppgraderade och granskade jag detta material och skrev färdig).

Jag har skrivit fyra artiklar om detta ämne – Samsara Livets – De 6 Buddha riken – Kamma och 
återfödelse och nu denna Återfödelsen – Vad är det som återföds och varför iden och inspiration 
fick jag från templet Wat Umong som lär ut Vipassana. Bilden som symboliserar Samasaras hjul 
kommer från templet Wat Umong och den andra bilden från Mae Surin nationalpark
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