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Ett lite förord.

När jag gör mina tolkningar så är det alltid ur en Theravada Buddhistsikt utgångspunkt punkt. För 
mig är han en stor inspiratör. Arthur Schopenhauer (1788 – 1869) var en av 18 talets viktigaste 
europeiska tänkare .Hans filosofi var klart inspirerad från av den Österländska traditionen, 
framförallt Buddhismen och han var den som först introducerade Buddhistiska tankar i Västerlandet

När jag förlorade mina föräldrar ,först min far  23/10.2009 och sen min mamma 30/6.2010 så fick 
jag lära mig……………..När vi går genom livet är det svårt att undvika att ibland drabbas av sorg 
och besvikelse. Vi må sakna kraft att förändra detta men vad vi kan förändra är hur vi förhåller oss 
till våra bakslag och lidande.

En av de viktigaste sakerna med  Arthur Schopenhauer 
filosofi är att han kan visa hur vi kan möta sorg 
,besvikelse och lidande med ett fridfullt sinne.

 Men kan en filosofi som är 150 år gammal verkligen 
lösa upp alla våra knutar och konflikter i människors 
sinnen idag.? Arthur Schopenhauer kunde inte visa en 
väg ut ur lidande .

Det kan bara Buddhas 2500 år gamla filosofi om man 
förstår de fyra ädla sanningarna och går den ädla åtta 
faldiga vägen.

 Arthur Schopenhauer och musiken/konsten.

En särställning i Schopenhauers konstlära tillkommer musiken. Musiken är inte som andra 
konstarterna en avbild av idéer utan viljan själv .Därför är också musikens verkan den mäktigaste 
och mest omedelbara .I musiken jublar glädje ,klagar ,smärtan ,nöden ,ropar längtan ,gråter saknaden 
på ett sätt som utan förmedling talar till våra hjärtan.(eller sinnen).Genom musiken får vi ett 
känslomässigt gensvar.



I melodin finns viljans objektivering (verklighet, påtaglighet), varje dess impuls ,strävan och 
rörelsen återges där. När vi skådar konsten eller lyssnar till musiken sker en förlösning .Man känner 
en frihet från de världsliga tingen just nu. .För en stund slipper vi vara tingen vilket är plågsamt och 
tungt för att istället betrakta dem (att se problemen som de är, vi är fria från sinnets fem hinder som 
leder till ett lyckligt liv),vilket är lustfylld och lätt.

I musiken kan vi uppnå det smärtfria tillståndet som Epikuros prisade som det högsta goda och som 
är gudarnas tillstånd. Men för att kunna uppleva detta tillståndet så var Epikuros filosofi, att man 
skulle leva ett lugnt och stillsamt liv och då kan man uppleva ,sinnesro i själen (sinnet) .Då blir man 
lycklig. För ett ögonblick är vi befriade från alla bekymmer och problem

 Detta tillstånd som Epikuros prisade och som han ansåg var livets mål sinnesro (Ataraxi) påminner 
om det jag har lärt mig inom Theravada Buddhism som kallas för Uppheka (sinnesjämvikt 
,harmoni ,sinnesro)

Vi upplever en djup sinnesfrid med oss själva, eller som Schopenhauer utryckte 
det: vi firar sabbat (vilodag) i viljandets tukthusarbete, och som Theravada 
Buddhist så skulle jag säga Samsaras hjul står stilla. Vi har uppnått en glimt av 
Nibbana genom att sinnet just nu är fri från hat, egoism, ångest, slöhet och 
tvivel.

I konsten liksom i filosofin finns en kunskap och en användning av förnuftet 
som inte står i tjänst hos livsviljan.(eller begäret) Konstnärligt och filosofiskt 
genialitet är enligt Schopenhauer besläktad med sjukdom och vansinne .Den 
innebär en anomali ,ett undantag från det friska ,normala livet i viljans ledband.

I den estetisk-filosofiska kontemplationen är vi för en stund befriade från slaveriet hos livsviljan 
(eller våra begär) .Men bara för en stund .För varaktig befrielse krävs något annat och mer. Vår vilja 
(eller våra begär) är enligt Schopenhauer som sådan fri. Den är ju ett vara i sig som i motsats till 
fenomenen inte är underkastat tid ,rum och kausalitet. Det är därför möjligt för oss att antingen 
bejaka eller förneka viljan till liv menar Schopenhauer.

Ur Buddhistiskt synvinkel så anser jag att det finns en möjlighet att övervinna dessa begär/egoismen 
.Genom att praktisera den ädla åtta faldiga vägen som är vägen till befrielsen.

Ett förnekande (att avisa ,tillbakavisa) av viljan till liv finner vi i de högsta formerna av etisk och 
religiös tillvaro .I det moraliska liver försöker vi övervinna jaget ,individuationen, egoismen, vi 
försöker ge andra samma rätt som oss själva.

 Den högsta moraliska dygden ser Schopehauer i medlidandet. När vi lider med andra är vi på väg 
mot insikten att individualismen är illusorisk, att vi är de andra. Vi gör inte längre åtskillnad mellan 
oss själv och andra.



 Där kan vi verkligen se att Schopenhauer är mycket influerad av Buddhism .Inom Buddhismen så 
finns det något som heter De sublima tillstånden (Brahma Viharas) som består av Uppkha = 
Sinnesjämvikt/balans – Metta = universell välvilja  - Karuna =medkänsla/medlidandet – och sen har 
vi Mudita = medglädje……………….och allt detta kan man lära sig en Sangha(munk och 
nunnegemenskap)
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