
Samsara – livets hjul.

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

Sex olika existensformer

Beroendet på gott eller ont handlande genom vad man tänker ,säger 
och kroppsligt handlande/agerande manifesteras liv i de sex olika 
existensformerna. I hjulets stora fält skildras hur återfödslar kan ske 
som människa ,djur ,maktlystna demoner (asuras),gudomliga 
varelser (devas),hungriga andar (pretas) eller som helvetesvarelser 
(narakas).

Även om handlingarna till exempel leder till att man hamnar i 
helvetet ,så är det fråga om en temporär återfödelse. Inget straff som 
varar för evigt .Helvetet skall därför snarast uppfattas som skärseldar 

,ett slags reningsbad, man genom går en svår tid eller prövning en tid .Där man efter en tid får en ny 
chans till ett annat rike/existens tillstånd.

De sex segmenten (delarna ,avdelningarna, tillstånden) som den tredje cirkeln i Livshjulet är indelad 
i kan ses som sex världar ,sex tillvaron eller riken. Den kände Buddhaghosa som levde på 400 e.Kr 
vars tänkande har haft en mycket stor betydelse och inflytande på Theravada Buddhism ser de sex 
existensformerna som sinnestillstånd.

När en individ fyllds av svartsjuka brinner hon invärtes likt en naraka (helvetesvarelse), när hon 
eller han frossar i mat tolkas detta som att personen är en hungrig ande med omättliga behov, eller 
att personen är lika njutningslysten som en gudomlighet. Personen anses då även befinna sig i den 
specifika livsfärden i något av helvetesstadierna eller de olika himmelssfärerna.

De sex segmenten (delarna ,avdelningarna ,tillstånden) är .De Gudarnas ,titanernas, de hungriga 
spöken ,helvetes varelserna, djurens och människornas rike .Levande varelser återföds i ett visst rike 
som en konsekvens av sin kamma och lever där till kamman har tömts ut

Det är visserligen sant men bara halva sanningen .Den tredje cirkelns sex segment repsentera också 
de sex sinnestillstånden som vi kan uppleva här och nu under loppet av vår nuvarande mänskliga 
tillvaro. Ibland upplever vi ett sinnestillstånd så starkt att vi ett slag verkligen tycks leva i en annan 
värld i himmelen eller i helvetet eller bland hungriga spöken osv……..

Med andra ord upplever vi  dem nästan som ett livs tillstånd (sitter fast i vår vana/rutiner) snarare än 
ett sinnes tillstånd. Så låt oss betrakta var och en av de sex världarna i det ljuset, som sinnes eller livs 
tillstånd snarare än platser i tillvaron.



Gudarnas Värld

Först kommer Gudarnas värld (Devas).Gudarnas värld repsentera ett lyckligt förnöjt sinnes tillstånd 
som är avslappnat ,nöjt och rofyllt .Det är ett tillstånd där allt löper friktionsfritt ,utan hinder och 
svårigheter och problem.

Det är också ett tillstånd av estetiska upplevelser och ett tillstånd av meditation i uttryckets mer 
begränsade mening ,men som inte leder till de transcendentala tillstånden som är bortom alla 
begrepp och föreställningar eller med ett annat ord ,till Nibanna Även om allt går bra just nu och vi 
är lyckliga så händer det ofta att man utvecklar en attityd som har med likgiltigheten att göra. Att 
man inte bryr sig ,man är ointresserad av vad som sker med världen och sina medmänniskor.

Titanernas/Asuras (demonernas, ond ande) Värld

Härnäst kommer Asuras ,demonernas eller de onda andarnas värld .Det är ett aggressivt ,tävlings 
inriktad sinnes tillstånd. Här finns mängder av hat, bitterhet och mängder av energi kanske alltför 
mycket av denna energi som genomgående vänds utåt.

I detta tillstånd finns otålighet, misstänksamhet och avundsjuka.Asuras avbildas i livs hjulet i strid 
med Gudarna för att intaga det önske uppfyllandet trädet. I detta sinnes tillstånd strävar man efter 
ändlöst materiell rikedom. Man strävar efter ett högre och högre levnads standard, mer lön och 
pengar ,man blir aldrig nöjd. Man vill bara ha mera.

Det är ett tillstånd där begäret/egoismen har tagit över. Man vill alltid vara bättre än andra. På något 
sätt vill man stå över andra och därmed styra över andra. Det är ett tillstånd där man vill kontrollera 
andra, utöva makt och dominera andra.

De Hungriga spöken (Pretas)

I det tredje riket finner vi de hungriga spöken (osalig ande).Det är ett tillstånd av neurotiska begär. 
Ett begär när det kommer mer från ett objektet än vad detta av sin natur kan ge eller kräver något 
helt annat än det som objektet kan ge.

Ett exempel är mat. Ibland vräker folk i sig jättelika kvantiteter av man – ofta söta rätter av något 
slag. Vanligtvis är det inte alls mat de vill ha. De vill ha något annat. Man är i det här fallet en 
substitut (ersättning ,kompensation) för något annat.

De hungriga spöken brukar man se som ett väsen med en enorm mage men med en liten hals som 
gör det svårt att svälj maten, varför det hungriga spöket alltid är förfärligt plägad av hunger.



Helvetets varelserna (Niraya)

I det fjärde tillståndet så har vi världen med de plågande varelserna. Det är ett tillstånd av psykiskt 
lidande ,av frustrationer, mentalt sammanbrott. Ytterst är det ett tillstånd av vansinne. Det kan till 
exempel uppstå efter en lång tids undertryckande (hålla nere ,hindra) av naturliga mänskliga 
impulser ,eller av plötsliga, oväntade förluster ,eller av omedvetna mentala konflikter.

Vilken orsak den än är så leder den till ett tillstånd av intensivt mentalt lidande. Det är ett tillstånd 
som repsenteras av varelserna i ett helvete.

Djurens Värld  (tiryakyoni)

Djurens värld är det femte tillståndet. Det är ett tillstånd då man ger sig hän åt enkla 
sinnesnjutningar. Man är enbart intresserad av mat, sex och rent materiella bekvämligheter .När ens 
längtan efter dessa ting, är man ganska mild ,till och med tam ,men om den gäckas (retas, skämta) 
kan man bli farligt som ett djur.
+

Människans värld (Manusya)

Den sjätte är världen är människornas värld .Det är ett tillstånd av utpräglat mänskligt medvetande. 
Detta medvetande tillstånd är varken fylld av extas eller lidande, varken hård eller sorgfri 
sinnlighet ,inte heller neurotiskt lystnad.
I detta tillstånd är vi medvetna om oss själva och om andra. Vi tillfredställer oss på ett rimligt sätt 
objektiva mänskliga behov ,men vi ser på samma gång att de har sina begränsningar. Vi försöker då 
hitta balansen/sinnesron och vi ägnar oss då åt andlig utveckling. 

Det är det sant mänskliga tillståndet men ett tillstånd som de flesta människor kan uppleva bara 
stundtals eller aldrig. Det är ett tillstånd där en del människor letar efter något som kan dem 
sinnesro. Det kan vara en religion, en mästare osv……….

Sammanfattning.

Om vi skulle summera allt det här ,kan vi litet kort och förenklat säga. Att Gudarnas värld 
motsvarar en värld av högre estetisk njutning ,uppnådd genom den sköna konsterna. Det är ett 
behagligt tillstånd och man är ekonomiskt oberoende och lever ett behagligt liv…………..eller 
genom meditation som kan manifestera sig i sinnet i det vardagliga livet genom att tillämpa de 4:a 
gudomliga tillstånden (Brahma-Vihars)

Jättarnas värld/Titanerna värld motsvarar politikens, affärslivets och fackföreningarnas värld. 
Makten och avundsjuka/missunnsamheten kan man jämföra i den högsta politiken Washington DC i 
USA som ett exempel.



De hungriga spökenas värld motsvarar romansens och de symbiotiska personliga relationernas 
värld. Man skulle också kunna säga att Las Vegas (jag lyssnade på ZZ Top, därför denna ide) är de 
hungriga andarnas tillstånd.

De plågade varelserna motsvarar de mentala sjukdomarnas värld. Svält ,krig osv som ….. finns i 
våran värld kan ses som helvetets platser som sätter djupa spår i människans sinne .Människornas 
värld motsvarar de sant mänskliga.(human ,tolerant, vänlig) varelsernas värld, som lever sant 
mänskliga liv.

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 Buddhistiska 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.

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.
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