
Sattipathana – att etablera medvetenhet.

Sattipathana är grunden för all meditation enligt Buddha och han rekommenderar oss att öva och 
studera det .I Majjhima Nikaya 10 som handlar om medvetenhetens sutta och det är en undervisning 
om den enda vägen.

Sattipathana betyder etablera medvetenhet .Satipathana har fyra aspekter som är förbundna med 
varandra.(1) att iakttaga/observera kroppen – (2) att iakttaga/observera alla förnimmelser/känslor i 
kroppen (3) att iakttaga/observera det som uppstår i sinnet (tankarna) (4) sen kommer analysen där 
alla fyra finns med när man iakttager/observera förnimmelse ,eftersom förnimmelser (känslor 
sinnesintryck) hänger samman med kropp och sinne

Dhammanupassana som är den 4:e aspekten ger meditatören  analysmodeller som händer och sker 
det upplevda fysiska och psykiska skeendena och processerna för att utveckla insikt. Denna insikt 
handlar om att ha kunskap om meditationens fem hinder (nivarana) är närvarande .Hur de uppstår 
.hur de kan övervinnas. Och hur de kan försvinna.

De mentala hindren är.

- Begär efter härliga sinnes upplevelser)
- Hat (ilska, bitterhet, vrede, missnöje och så vidare)
- Mental slöhet (trötthet, lathet)
- Rastlöshet (oro ,att känna sig jagad ,nervös)
- Tvivel (misstro, misstänksamhet, betänkligheter)

Buddha redogjorde för insiktsmeditationen (Vipassana) genom att dela upp den i fyra delar alltefter 
vad det är vi riktar uppmärksamheten mot. Vi reflektera över kroppen, känslorna, det tänkande 
sinnet och tankens objekt.

Vi är uppmärksamma på kroppens aktiviteter ,känslor ,tankar och sinnestillstånd samt objekt 
fenomen ,idéer, föreställningar och ting. En vanlig metod för kroppsobservans är att lägga till 



andningen (anapanasati).Att lära sig att vara uppmärksam på andningen är början på att nå de olika 
meditationsstadierna som kallas Jhana (försjunka = hänge sig åt ,att gå upp i)

Uppmärksamhet på känslorna innebär att man reflektera hur behagliga, obehagliga och neutrala 
känslor uppstår.

Uppmärksamhet på tankar och sinnestillstånd innebär att man lägga märke till om tankarna åtföljs av 
hat, begär/egoismen eller självbedrägeri/förblindelse eller om de är fria från detta.

På så sätt blir man förtrogen med tankesinnet och ser hur företeelser (känslor/förnimmelser) uppstår 
och försvinner. Uppmärksamhet på tankeobjekt innebär att man reflektera de fem khandas och se hur 
de i egenskap av fenomen uppstår och försvinner. Det handlar också om att se hur förbindelsen 
mellan sinnena och sinnesobjekten uppstår och försvinner

En bra beskrivning av vipassana meditationen ges i Satipatthanasutta i Dighanikaya och i 
Majhimanikaya. Denna text reciteras regelbundet i klostren och i hemmen och även vid dödsbäddar 
för att den döendes sista tankar skall bli rena

Insiktsmeditationens mål är upplevelsen av att alla fenomen har tre utmärkande drag. Det 
obeständiga ,lidande(otillfredsställelse) och det jaglösa. Att fenomenen uppstår ,varar ett kort 
ögonblick och sedan försvinner visar att de inte är beständiga. Att de inte är beständiga visar att de är 
otillfredsställande .Att de inte kan kontrolleras med viljan visar att de inte tillhör någon och att det 
inte finns ett bestående jag.

När man sysslar med Vipassana (som jag har lärt mig i Thailand) så skall man förstå och tillämpa de 
fyra ädla sanningarna på varje objekt som den mediterande riktar uppmärksamheten mot.

Man bör öva sig på att vara medveten och uppmärksam på när man andas ,när man går ,tänker och 
känner och att det är manifestationer av allt som blir till och även kommer att försvinna .Eftersom 
det han eller hon registrerar i sina sinne ,så inser man att obeständigheten och även 
lidandet/otillfredsställelsen är en serier av orsak och verkan och att inget är bestående och även 
saknat det vi kallar för ett jag.

Insiktmeditationen anpassas på så sätt att kropps och tankeövningar till en Buddhistisk 
verklighetsförståelse .När insiktsmeditationen lyckas erfar den som mediterar en glimt av visdom, 
ser verkligheten som den är och öppnar väggen mot nibanna.

Går man till ett sinnestillstånd (vi kan kalla det för balansen) det varken finns begrepp eller icke 
begrepp ,det vill säga till det högsta meditationstillståndet, träder man enligt Buddha in i och stannar 
kvar vad i vad han kallade förnimmelsernas och känslornas upphörande.

Ett sådant upphörande är det slutliga målet för den Buddhistiska meditationen  och uppnås genom en 
kombination av shamatha (stillhet) och vipassana (insikts) meditation .Tillståndet kan upprätthållas i 
flera dagar. All lidande/otillfredsställelse försvinner – detta kallas nibanna och det kan upplevas i 
detta livet.



Summering av satipatthana

När det gäller uppmärksamhet så bör man öva sig på att reflektera över fyra olika områden. 
Sattipathana betyder att etablera medvetenhet. Satinapatthana har fyra aspekter som är förbundnas 
med varandra. Och de är

1.Sin kropp.
2.Sina känslor.
3.Sina sinnestilstånd (och tankar)
4.Sina sinnes- och tankeobjekt (idéer ,föreställningar etc.)

eller så kan man säga så här.

1.att iakttaga kroppen (kaynupassana)
2. att iakttaga förnimmelserna i kroppen (vedanauppassana)
3. att iakttaga sinnet (cittanupassana)
4. att iakttaga det som uppstår i sinnet (dhammanupassana).

Alla fyra finns med när man iakttar förnimmelser, eftersom förnimmelser hänger samman med kropp 
och sinne.

På så sätt kommer vi fram till att vi inte har något bestående jag (eller själ),utan att vi bara består av 
processer .Alltså genom att vara uppmärksam på att inget är bestående ,på 
lidande(otillfredsställelsen) och icke-jaget.

Man bör alltid vara medveten om vad vi tänker ,säger och gör .Detta eftersom du blir som du 
tänker ,du är resultatet av vad du har tänkt ,allting får sina konsekvenser av vad du tänker ,säger och 
gör vare sig medvetet eller omedvetet. 

Med andra ord så skapar du din egen kamma. Genom uppmärksamhet på dessa saker kan man se att 
okunnigheten (eller självbedrägeriet),hat, begär, svartsjuka och likgiltigheten är grunden till att vi 
har bekymmer och problem.

(För mer information kan man läsa Satipatthana där uppmärksamhet på kropp, känslor, tankar och 
vanor beskrivs) Majjihima Nikaya nr 10…………När man studerar satipatthana Sutan så får man 
också läsa om Fyra slags förståelse ,att meditera (begrundan) på en begravningsplats, begrundan 
över materien (elementen, Dhatu),begrundan över de fem hindren, de fem slag av fasthållanden

Det finns också ett kapitel om de sex inre och de sex yttre sinnes grunderna ,sen ett kapitel om de 7 
upplysnings faktorerna och på slutet så har vi de fyra ädla sanningarna. Så när man vill lära sig att 
meditera så är det mycket man bör ha kännedom med tiden.



Som jag skrev i Vipassana som jag har lärt mig – Koncentrera tankarna – låt dem vara stilla - och se 
vad som finns där.Det är det som är utgångs punkten, det är så som jag har lärt mig. Det finns säkert 
flera.

Jag har hört att det finns 40 olika meditations objekt, vanligtvis tilldelas novisen meditations objekt, 
som skall vara särskild lämpliga för hans eller hennes personlighets typ av sin lärare.

Det finns många olika meditations övningar inom Theravada Buddhismen. Det finns som man kan 
kallar för, där man går genom kroppens 32 delar (kayagatanusati – sutta)) sen har vi en annan där vi 
skall vara uppmärksam på andningen och den kallas för Anapanasati-sutta. Sen finns det också som 
heter Sona Suta. Där Buddha undervisar om rätt strävan i meditationen.

Att gå Buddhas väg

Om man vill gå Buddhas väg så anser jag att man måste förstå de fyra ädla sanningarna och allt vad 
det innebär .Om man inte gör det, så kan det vara mycket svårt att gå den ädla åtta faldiga vägen. På 
den ädla åtta faldiga vägen har vi på 7:e nivån/steget Rätt uppmärksamhet och det är just som de 4:a 
övningarna (sattipathana – sutta) handlar om.

Att öva sig på uppmärksamhet är vad meditationen handlar om. Att vara medveten om livets tre 
kännetecken som består av lidande,förändringar och ett icke jag. Att vara uppmärksam på .vad man 
säger ,tänker och gör.

Uppmärksamhet handlar ju också att visa omsorg och medkänsla. .Vill man utveckla de fem andliga 
kvaliteterna (Indriya) och de fem krafterna (Bala) så måste vi också träna oss på 
uppmärksamheten .Studerar vi de sju upplysnings faktorerna (bojjhanga) så är en av dem 
uppmärksamheten.

Ju mer vi förstår Buddhas lära och Sattipathana och tillämpar dem så kommer vi en dag närmare 
Nibanna eller upplysningen och därmed blir vår medkänsla större för våra med människor och allt 
annat liv ,även de som har gott bort,

Källor som jag har använt.
Lama Govinda – Grundlagen Tibetischer Mystik.
Lama Govinda – Tankar om Buddhismen.
Lama Govinda – Lebendiger Buddhismus.
Puja häftet från AMM
Raimond Lindhorst – Darstellung des Buddha.
Sante Paroma – Bortom alla begrepp.
Shantideva – En Bodgisattvas liv.
Knut A Jackobsen – Buddhismen.
Das lexikon des Budhismus.
Puja – skrift av den Västerländska ordens vänner.
Advayavajra – Zur symbolik des Bodhisattva.



Denna avhandling är tillägnad mina två lärare Ven .Dharmavajra (Detlef Schultze) och Rev 
Bodhivajra (Rolf Kiltz) som såg till att jag skulle bli ordensmedlem en dag (bli präst och lärare) 
inom AMM………….sen får vi inte heller glömma mina två inspiratörer som är Achala (Dagmar) 
och Ven Vajraprabha (Rose Kasper) som var ordens sekreterare från 1993 – 2004

Upasaka Dhammamitra.
Malmö 16.April.2001.

Dietmar.Dh Kröhnert.
Den 8:e maj 2012 så uppgraderade och granskade vad jag hade skrivit för 11 år sedan. Jag har gjort 
en hel del förändringar i texten,för det som jag hade skrivit för 11 år sedan var inte bra .Jag var 
tvungen att skriva en avhandling/uppsats om detta ämne om jag ville bli en lärare/präst inom AMM:s 
tradition .Som jag blev 2004 i Rosenborg utanför Hamburg……….och jag blev Rev Karunava

När jag uppgraderade denna text så använde jag dessa källor och länkar.
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Thich Nhat Hanh – Ögonblickets Under.
Katarina Plank – Insikt och närvaro.
William Hart – Vipassana Meditation.
Antoon Geels – Mystiker mitt i världen.
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