
Kamma(karma) och återfödelser.

Tanken om Samsara har haft en mycket stor betydelse för det religiösa livet i Asien och har med 
tiden fått spridning över hela världen .ordet Samsara är bildat av sanrkitroten sr som har innebörden 
av att gå , löpa, springa eller korsa och prefixet sam som här betecknar passage (genomfart, färdväg 
genomgång) . Ordet betyder att gå genom ett kretslopp av återfödelser. Av födelse, liv och död.

Samsara hänger samman med tanken att det finns en kontinuerlig (fortlöpande, jämt flödande utan 
avbrott) med negativa förtecken. Det är en existens som människan försöker frigöra sig ifrån .Det 
livet vi lever är bara ett i en lång rad ,och denna rad har inget första ursprung men kan ha ett slut. 
Vad Nibanna än är för övrigt så innebär det att när man har nått ditt så är det slut med alla 
återfödelser.

Återfödelseprocessen styrs av Kamma lagen. Kamma lagen ombesörjer att den tillvaro en varelse 
återföds exakt överensstämmer med det inre värdet av dess tidigare handlingar. Goda handlingar 
(kusala Kamma) ger god resultat ,medan onda handlingar akusala kamma).Livets hjul visar hur de 
tre gifterna som hat, begär/egoismen och okunnigheten genom syrar ogynnsamma återfödelser.

Den som utför, bistår eller uppmuntrar andra att utföra elaka och onda handlingar kommer således 
att återfödas i en sämre existens. Handlingar som präglas av hat och våldsamhet anses leda till 
återfödelse i helvetena, medan  okunskap och förvirring leder till en existens som djur och 
handlingar präglade av begär/egoismen leder till återfödelse som hungriga andar.

De som däremot avstår från onda handlingar och istället hjälper andra att avstå från sådana 
handlingar får en himmelsk eller mänsklig återfödelse. Livets hjul visar på vilket sätt medvetandet 
formas av kamma (med avsikt ,de intentionella  handlingar) och gör individen till en specifik typ av 
person.



Vid döden korresponderar den natur med den yttre formen och bestämmer således personens 
återfödelse. Vad som börjar som ett spår i psyket/sinnet utkristalliseras sig sedan som en aspekt av 
personen och dess värld.

Bra och dåliga återfödslar

Livet som Gud domineras helt av lycka, den enda anledningen till lidande /otillfredsställelse är att 
det en dag tar slut .Gudarna är utsprida i 26 olika himlar enligt Buddhistsiska föreställningar. Så det 
finns inte bara en Gud utan det kan finnas flera.

Människolivet karakteriseras av både lycka och lidande/otillfredsställelse, medan livet som osalig 
(fördömd, olycklig) ande, djur och varelser i helvetet .Helvetena som egentligen borde kallas 
skärseldar (reningsbad, rening, prövotid) eftersom de bara är tillfälliga och inte eviga 
tillvaroformer ,är de värsta återfödelse platserna.

Om man är återföds där får man vara med om att bli uppbränd eller uppskuren ,frysa ihjäl eller ätas 
upp levande (det kan man också uppleva i sitt sinne som är psykiskt lidande).Efteråt blir man 
upplivad för att uppleva alltsammans om och om igen. Eller så kan man också uppleva det som olika 
sinnestillstånd 

En del av helvetena är värre än andra och motsvarar de onda handlingar som lett dithän. Livet i dessa 
helveten räknas i miljoner år ,men även om det varar längre kommer dessa varelser till slut att födas 
som människor igen.

Kamma är handlande plus avsikt, cetana. Buddha sade att det var viljan (avsikten/syftet) han 
benämnde kamma. Det är således viljan den aktiva tanken bakom handlingen som är orsaken till att 
karman skapas. Handlingarna måste vara avsiktliga för att påverka karman. Om man av misstag 
trampar på en insekt ger den inte dålig kamma. Men om man vill döda insekten så är det en dålig 
kamma

Även om handlingarna till exempel får konsekvensen av att man återföds till ett liv i helvete är det 
fråga om en temporär återfödelse. Inget straff varar för evigt. Helvetet skall därför snarast uppfattas 
som en skärseld .man kan se dem som ett reningsbad där man genom går en svår prövning.

Ullambana - Högtiden

Som Theravada Buddhist så tror jag, att vi inte har något bestående jag eller en själ (eller Buddha 
natur) vi består bara av processer (utveckling, skeende, händelseförlopp).Men känslomässigt 
uppfattar jag och andra Buddhister att det är samma person som återföds gång på gång.

Detta illustreras på ett bra sätt på den buddhistiska Ullambanahögtiden. Den kallas också för Hungry 
Ghost Festival eller Yu Lan som är en traditionell kinesisks festival den firas den 15 natten den 



sjunde månvarv, omkring den 15 augusti. Man firar den också i norra Thailand eftersom det bor 
många kineser i Thailand.

Det är en buddhistisk högtidsdag som har sitt ursprung i en berättelse om Buddhas lärjunge 
Maha.Moggallana. Han använder sina övernaturliga förmågor att ta reda på vilken slags återfödelse 
hans mor hade fått och upptäckte att modern hade blivit en hungrig ande och det är ju en dålig 
återfödelse som är ett tillstånd i ett helvete.

Han utförde då ritualer för att rädda henne från detta öde. Under Ullambanahögtiden som är populärt 
särskilt i Kina (och i Norra Thailand),imiteras (efterlikna. härma) Maha Moggallana beteende. 
Heliga texter reciteras och pengar ,mat, blommor och kläder offras till de avlidna.

I Thailand finns det även en legend munken Phra Malai som till stora 
delar påminner om berättelserna om Maha Moggallana.Phra Malai  
färdas också mellan himlar och helveten ,och hans resor har avbildats 
som muralmålningar i tempel och kloster, på affischer och i serie 
tidningar.

I templen används målningarna av munkarna för att undervisa lekfolket 
om att karma och återfödelse och för att visa vikten av att utföra 
meritskapande handlingar för att kunna återfödas under gynnsamma 
förhållanden

I Jataka berättelserna,berättelsernas om Buddhas tidigare liv ,identifieras Buddha och flera personer 
i hans följe med personer i berättelserna. Tanken att det finns en kontinuitet (sammanhang, 
oavbruten följd) mellan de nu levande och deras tidigare liv. Utan en sådan identitet och kontinuitet 
blir föreställningen om Karma och återfödelsen meningslös.

Exakt hur Kamma (handlingarna) överförs från ett liv till ett annat liv har måhända aldrig fått någon 
tillfredställande förklaring i Buddhismen,men det har diskuteras mycket av Buddhismens filosofer 
Den nya individen är en följd av tidigare handlingar ,men enligt Buddhismens filosofi är det inte 
någon permanent själ som återföds eller ett bestående jag.

Buddha har ju lärt ut att vi består av processer och har även lärt ut om anatman icke jaget som är en 
mycket viktig del i Buddhas lära. Det som återföds kan man föreställa sig som ett karmiskt 
förlopp .En vanlig förekommande bild för återfödelsen är oljelampan. Som tänds lågan från en annan 
till en annan lampa.

Eller som jag har läst om. Hur mjölk förvandlas till grädde, och sen grädde till smör och sen från 
smör till ost, och sen ost till något annat osv………..ett annat sätt att förklara den karmiska 
processen.

De flesta Buddhister tar för givet att den person som återföds är identisk (samstämmig, samma, helt 
lika) med och utgör en fortsättning på den som avled.



De tre viktigaste orsakerna till dålig karma är begär/egoismen ,har och okunnighet/förblindelse och 
huvudorsaken till en bra Kamma är det motsatta .Frånvaro av hat ( att ge kärlek)frånvaro av 
egoismen/begär (att dela med sig) och frånvaro av okunnighet (att känna till de 4:a ädla 
sanningarna).

Handlingar som ger bra karma sägs religiös belöning eller förtjänst (punya) och Buddhisterna är 
angelägna om att göra goda handlingar som är andligt och moraliskt värdeskapande. Sådana 
handlingar kan vara att ge munkarna mat eller kläder, att skänka saker till kloster eller lyssna till 
munkarnas 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 en avliden ger gåvor till ett klostersamfund för att den avlidnes fortsatta 
tillvaro skall bli bästa möjliga .Även dessa handlingar förutsätter en tro på identitet och kontinuitet.
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