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Abstract 
Off your impression, you know nothing, first when the experience feels like it’s 

slowing down, we can ask the question: what am I? Not-thing my friend. Our 
existents curse; of being under the dependent origination is what brings it’s 

instability; there is no essence, only form. The whole is a structure, a universal 
structure of dhammas. Your impressions and your absent self, is impersonal 

phenomena of guaranteed cessation. 
 

 
Abstrakt 
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1. Inledning 
 

Buddha motsäger sig starkt tron att han skulle lära ut förstörelsen, 

omintetgörandet, upphörandet av något existerande.
1
 

 

För att överhuvudtaget ha en chans att greppa läran vi här kommer att möta måste vi 

släppa förkärleken till vår kulturs kategoriseringar. Vi måste de facto förstå att detta 

är ett annat system som inte kan förklaras eller förstås genom vårt vardagliga eller 

akademiska synsätt.  

Vi måste till den grad vi förmår utan att förställa oss gå in i andra normer och 

andra tankebanor. Med ”utan att förställa oss” menar jag att vi måste släppa vårt ego, 

och inse att vi möjligen inte förstår vid den första anblicken. Vad som krävs är att vi 

lutar oss tillbaka för att tänka igenom vad vi nyss lyft fram för att kanske komma 

bakom det första intrycket. Jag skulle inte tro att någon efter att läst några böcker om 

Dhamma skulle ”förstå” läran. Ett sådant uttalande i sig är en paradox, för genom 

förståelse skulle individen i fråga ha uppnått en högre insikt vilket skulle tala mot ett 

sådant uttalande
2
. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Reflekterande över reflekterandet. Syftet med detta är att få fram en syn/förståelse
3
 

för dhammas och jaget, tinget i ditt falska kategoriserande själv. Alltså är fokus på 

jaget, att studera och reflektera kring dels begreppet dhammas, men främst fenomenet 

dhammas med en återkommande rörelse mot jaget. Frågorna som driver vårt sökande 

är: Har dhammas en existens? Lyder dhammas under kausala regler? 

 

1.1.1 framläggning av hypotes ett 
Genom att studera och reflektera kring dhammas får vi en bättre förståelse för jaget. 

                                                
1
 Collins 1982, s. 105. 

2
 Dvs. den någon som påstod sig förstå. 

3
 Med förståelse menar vi självfallet inte en förståelse av slaget 1 + 1 = 2. Att kräva en sådan förståelse 

eller tro man har en sådan förståelse av ett litet arbete skulle möjligen vara aningen naivt. Det finns 

alltid mer att lära, och jag är inte säker på att detta arbete kommer ge en ”förståelse”. 
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1.1.2 framläggning av hypotes två 
dhammas är ingenting av värde, och det är det som ger det värde. 

1.1.3 framläggning av hypotes tre 
Jaget är en kategoriserande konstruktion. 

 

1.2 Avgränsning 
 
Mitt mål är att klara av att hålla mina avgränsningar. Buddhismen är en oändlig ocean 

av kunskap som lockar med dess insikt kring det kategoriserande jaget och alla 

betingelser vi tenderar uppfatta. Därför är en tydlig avgränsning ett måste. Resultatet 

av detta kommer bli att vissa trådar kommer att (måste) hänga lösa, det vore en 

omöjlighet att göra ett heltäckande studie av de buddistiska begreppen jaget och 

dhammas. Därför kommer vi inte att beröra några historiska utvecklingar, vad vi 

berör är läran så som den tedde sig under buddhismens tidiga epok (500 f.v.t till c:a 

600 e.v.t). Vad beträffar urkunder kommer det jag arbetar kring ha sitt ursprung i 

theravada tipitaka andra korgen, kallad ”samtal” eller ”Buddhas tal” (sutta pitaka). 

Detta är den del som reflekterar över vad Buddha själv sade och lärde. Tankarna är 

utvecklade i tredje korgens filosoferande kring läran (abhidhamma pitaka).  

 

Vi kommer inte att lägga något fokus på den eviga dispyten om ”Buddha sa det”. Vad 

vi ska arbeta kring är två huvudbegrepp: Jaget och dhammas. Genom detta kommer 

vi per automatik behandla khandhas och tankar kring icke-existens och momentär 

lära. 

 

1.3 Disposition 
 

Arbetet börjar med en mjuk presentation av väsentliga delar i den buddhistiska läran 

(kapitel 2), detta för att ge en grundläggande kunskap. Därefter följer en presentation 

av begrepp (kapitel 3) som behövs för uppsatsen. Kapitel 4 kommer vara av 

förstärkande karaktär och avser att visa på hur begreppen vi tog upp i kapitel 3 verkar 
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tillsammans
4
. Vi kommer förtydliga flertalet moment med figurer då synsinnet 

tenderar att ha en stark förmåga att ta in bilder och bidra till förståelse av något slag. 

 

Jag kommer att ge beskrivningar och förklaringar så långt det är möjligt kring 

begreppen vi brukar. Dessa kommer att utvecklas och formas tills vi anser oss redo 

för djupare diskussioner. De leder oss till ett resultat och en slutsats. I de senare 

kommer vi att se om mina hypoteser och min metod varit kompatibla med våra idéer 

eller om vi bör tänka om.  

 

Det är en form av rumslig diposition i kapitel ett; en förklaring som börjar och slutar 

utan någon större analys. Kapitlen 3, 4 och 5 är tematiska, dvs. de syftar till att bryta 

ner ämnet i mindre frågeställningar för att ådagalägga teserna och de frågor som 

driver arbetet framåt
5
. 

 

1.4 Metod 
 
Vi kommer att använda oss av olika metoder. Inledningsvis har vi en ytlig 

presentation av buddhismen ur ett relativt deskriptivt perspektiv. Vad vi kommer att 

fokusera på är begrepp och delar av läran som leder oss fram mot fenomenet 

dhammas. Därmed är det per ämnesspecifikt en fenomenologisk undersökning som 

riktar sig mot fenomenet dhammas, alltså inte de synliga fenomenen (den objektiva 

världen)
6
.  

 

Då vi har en syn på att det genom en viss form av självinsikt skulle vara möjligt att 

skapa en förståelse av något slag, arbetar vi kunskapsmässigt utifrån en hermeneutisk 

syn, mer specifikt en subjekt-objekt-cirkel, d.v.s. att all kunskap inte endast från de 

objektiva texterna utan även utifrån ens egen förståelsehorisont och tolkning
7
 för att 

                                                
4
 Det är ett mindre avsnitt i kapitel 3 som visar på detta, men för mycket är av en annan karaktär, därför 

behovet av ytterligare ett förklarande kapitel (d.v.s. kapitel fyra) innan vi tar tag i avslutningen och 

slutsatsen. 
5
 A. Jarrick, O. Josephson 1996, s. 50 – 54. 

6
 Vi kommer att beröra det utsträckta varat, men det är ej vårt fokus. 

7
 D. Follesdal, L. Walloe, J. Elster 2001, s. 145 – 146. Detta sammandraget speglar en form av E. 

Husserls metod, nämligen att genom den hermeneutiska cirkeln och fenomenologiskt reflekterande 

vandra framåt. Vad jag bör nämna är att jag inte är någon form av vetenskaplig fundamentalist (vilket 

E. Husserl klassas som), utan snarare ser mig som en holist. Anledningen till att jag här refererar till E. 
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avslutningsvis återspegla ovanställda hypoteser. Därmed erhåller vi under arbetets 

gång en hybrid form av en hypotetiskt-deduktiv metod. För övrigt är det en klassisk 

metod med information hämtad ur utvalda böcker för att bedöma ovan stående 

åtaganden. Litteraturen som ligger till grund är indelad i främst två kategorier: de som 

behandlar buddhismen på en allmän nivå och de som är mer specifika. Valet av 

litteratur är gjord dels genom att konsultera personer som forskar inom ämnet, dels 

genom att skuggstudera flertalet av möjligen intressanta böcker rörande ämnet i fråga 

för att sedan gallra. 

 

Positivistisk – nej 

Induktiv – nej, då detta är en framåt skridande lära kan inga direkta framtida slutsatser 

ges eller tas. 

Deskriptiv – nej, då detta är en till viss del subjektiv redogörelse för en människas 

medvetande kring dessa begrepp. 

Fenomenologisk subjektivistisk hermeneutik – detta är vad vi sysslar med, att dra 

fram inre kunskap ur goda källor för att låta en text formas på pappret, dvs. den 

hermeneutiska cirkeln som vi använder den: Bok text -> läsa -> tanke -> medvetande 

-> analys -> text. 

 

Som titeln på denna uppsats antyder är min huvudmetod ett subjektivt 

fenomenologiskt synsätt. Med detta menas att det är fenomenen dhammas och det 

kategoriserande jaget som avgör vad som tas upp i arbetet. Subjektivt blir studiet 

genom att vi lutar oss på den hermetiska cirkeln rörande kunskapsbildningen. Det bör 

nämnas att denna metod är elaborerad i arbetet för att ge mig en fri chans från 

blockerande metoder. Det är inte förrän (som förhoppningsviss syns i dispositionen) 

delar av kapitel fyra och framåt metoden tar sin verkan. Vi kommer då att lämna 

litteraturen för att se vad dessa (nu framtida) timmar av läsning och filosoferande 

skapat. 

                                                                                                                                      
Husserl är att han förespråkar möjligheten att reflektivt bedöma sin förståelsehorisont, d.v.s. att kunna 

tänka över mer än det en upplevt eller kan se. Detta är anledningen som gör att jag inte refererar till 

Heidegger, då han tar bort just den reflekterande synen ur E. Husserls metod. Sedan är jag överens med 

Heidegger att kunskap och förståelse inte kan uppstå utan interaktion av kunskaper, d.v.s. en holistisk 

åskådning. Dessutom skulle en fundamental syn på den hermeneutiska cirkeln leda till en tro på ett slut, 

att arbetet har ett slut, vilket jag inte kan se skulle kunna vara möjligt (D. Follesdal, L. Walloe, J. Elster 

2001, s. 133 – 149). Om nu denna mix av klassiska metoder motsäger varandra får vi helt enkelt skapa 

en ny. 
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1.5 Lingvistikiska upplysningar 
 
Jag har i detta arbete valt att bruka det latinska alfabetet, utan tillägg från pali eller 

sanskrit (Theravada skriver på pali, Mahayana på sanskrit). Det råder nämligen ingen 

koherens rörande stavning på de begrepp och termer jag brukar. Således grundar jag 

ordvalen utifrån pali. 
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2. Buddhismens uppkomst: en ytlig presentation 
 

2.1 Dhamma sätts i rörelse 
 
Buddha eller snarare Siddhartha Gautama föddes i nuvarande nord östra Indien kring 

400-talet
8
. Ofta fel titulerad som buddhismens grundare sade Siddhartha själv att han 

bara var en i raden av Buddhor
9
. Vad Siddhartha gjorde var att han återväckte och än 

en gång satte  läran (Dhamma
10

) i rörelse. 

 

Gautamas resa fram till upplysning är intressant. Det var en väg från bortskämd prins 

till vår tids Buddha
11

. Upplysning når Siddhartha förmodligen vid 35 års ålder, och 

börjar därefter lära ut Dhamma. De första att inse dess djup är fem asketer vilka han 

tidigare lärt känna under sin resa. Dessa fem blir bland de första att finna insikt. I 45 

år (Siddhartha blir förmodligen 80 år) berättar och förkunnar Gautama Dhamma 

(Dharma på sanskrit). Läran finner ett sådant enormt omfång att ingen kan minnas 

allt. Den börjar inte skrivas ner förrän kring 200 f.v.t, och fram tills dess har olika 

lärjungar haft speciellt ansvar för olika bitar av läran. Mardgalyayana, en av de fem 

asketerna, blir ansvarig för meditation och frågor rörande existens. När dessa senare 

skrivs ner resulterar det i Adhidhamma Tripitaka. Ananda, Siddhartas kusin, blir 

ansvarig för Gautamas predikningar och tal vilka senare samlas i Sutrapitaka. En 

lärjunge vi också bör nämna är Kasyapa, vilken efter Gautamas död sammankallar till 

det första konciliet (han anses även vara grundaren till Zen-buddhismen). Det är med 

stor sannolikhet denna uppdelning av läran under olika lärjungar som medförde att 

buddhismen så snabbt utvecklade olika inriktningar. De reste alla sina egna vägar och 

förkunnade det de kunde bäst. Därmed bör vi i viss mån se inriktningarna som 

kompletterande snarare än konkurrerande. 

 

                                                
8
 Anses vara antigen 566 – 486 f.v.t. eller 448 – 368 f.v.t. (K. Jacobsen 2003, s. 22. 

9
 Siddhãrtha är Buddha nr 25 (K. Jacobsen 2003, s. 26). 

10
 Med Dhamma med ”D” menas läran, med dhamma med ”d” opersonliga, obeständiga fenomen. 

11
 För en mer genomgående redogörelse av Siddharthas liv, se K. Jacobsen: Buddhismen 2003, kap 1 – 

3. 
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2.2 Dhamma grunderna 
 

2.2.1 De tre ädelstenarna (triratana) 
 

Buddha, Dhamma (läran), sangha (ordern).
12

 Dessa tre är buddhismens tre 

tillflyktsorter. Till Buddha tar jag min tillflykt, till Dhamma tar jag min tillflykt, till 

sangha tar jag min tillflykt. Grovt sett kan detta ses som en form av trosdeklaration 

som i sin enkelhet gör att alla kan recitera den. 

  

Till Buddha tar jag min tillflykt  

Detta är inte riktat mot personen utan snarare mot minnet av alla de som uppnått 

nibbana, tidigare som framtida. Självfallet åsyftas främst (i vår tid) den senaste 

buddhans, Gautamas, minne. 

 

Till Dhamma tar jag min tillflykt  

Dhamma är läran eller vägen till insikt och kunskap. Det finns ingen låst kanon i 

buddhismen trots att Theravadas textsamling ses som aningen stängd
13

. 

 

Till sangha tar jag min tillflykt  

Detta är nunne- och munkregler, stadgar rörande klostren och deras leverne. Det är 

främst kring dessa regler dispyterna på de tre första koncilierna rörde sig. Denna 

punkt finner jag minst intressant och den kommer inte att beröras i denna uppsats. 

 

2.2.2 De fyra ädla sanningarna 
         

This was said by the Lord, ’Who sees Conditioned Arising sees 

Dhamma; who sees Dhamma sees Conditioned Arising’. These are 

conditionally arisen: that is to say the five groups of grasping (the 

personality-factors). Whatever among these five groups of grasping is 

desire, affection, catching at, this is the arising of dukkha…
14

 

 

                                                
12

 H. Smith 1954, s. 52-55; K. Jacobsen 20003, s. 16-19. 
13

 Anledningen till att några buddhistiska inriktningar ser sina läror som stängda är förmodligen av 

rädsla för att glömma bort vilka texter som var de tidigaste. Men det är ytterst viktigt att förstå att det 

inte ses som förvanskning eller fel att skriva litteratur och analyser rörande tron inom buddhismen. 
14

 P. Harvey 2004, s. 135-136. 
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2.2.2.1 Sanning ett (dukkha)  
Sanningen om lidandet/otillfredsställelse. Födsel, förfall, sjukdom, död är lidande. Att 

bli bunden/förbunden till ting du ogillar är lidande. Att bli separerad från ting du gillar 

är lidande. Att inte få vad en
15

 vill ha är lidande. Allt lidande är uppbyggt av de fem 

khandhas. Det är i dessa khandhas vi vanligen önskar placera ett jag eller själv. 

Därför betraktar vi också  khandhas som personfaktorer.
16

  

 

De fem personfaktorerna är av olika karaktär:  

(i) materiella (kroppar) 

(ii) känslosamma (upplevelser är antigen neutrala, behagliga eller obehagliga) 

(iii) perception och intellektuella processer (vår kategoriseringsvilja och vårt 

användande av sinnena) 

(iv) handlingsimpulser eller konstruerande aktiviteter (rörande t.ex. begär, 

ilska, känslosamma stadier) 

(v) Medvetande. Denna betäckning för faktor fem kommer vi ej att bruka. 

Urskillningsförmåga är en bättre term och kommer härefter att brukas. Det 

innebär enkelt sagt att skilja den objektiva världen från tingen (den 

slutgiltiga kategoriseringen och namngivningen av X). I denna femte 

personfaktor ser vi medlen för det samlade kognitiva medvetandet; de sex 

sinnena; syn, hörsel, känsel, lukt, smak och tanke (och bl.a. citta processer, 

se kapitel 3) 

 

Dessa personfaktorer har vidare indelningar och funktionsområden, vilka vi kommer 

att belysa under uppsatsens gång. 

 

2.2.2.2 Sanning två (samudaya)  

Sanningen om lidandets/otillfredsställelsens ursprung. Suktan till existens, suktan 

efter förstörelse, suktan efter lust. Beroendeuppkommandet av lidande är de 12 

nidanas (orsak). Dessa formar en cirkel där alla 12 är beroende av den föregående 

(om x så y, om inte x så inte y). Kedjan bryts enklast på två platser: nidana ett och 

nidana åtta.  

                                                
15

 Med en kommer vi i denna uppsats ofta syfta på dig ordet ”man” svarar nämligen inte för den 

personliga nyansen som vi kräver i detta arbete. När så ”man” används syftas det till en mer allmän 

åskådning av kontexten emedan en är just den mer fokuserade meningen med kontexten. 
16

 Begreppet personfaktorer är taget från P. Harvey 2004, s. 4. 
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i) (avijja) ignorans mot de fyra ädla sanningarna. Att envetet hålla fast vid att 

inte se hur verkligheten är beskaffad 

ii) (sankharas) konstruerande aktivitet, den fjärde personfaktorn. Det är denna 

tanke av aktivitet och skapande som genererar det karmiska flödet 

iii) (vinnana) mentalt medvetande/urskiljningsförmåga, den femte 

personfaktorn 

iv) (nama-rupa) namn och kropp, en persons mentala och kroppsliga aspekter 

med andra ord. Den förnimmande kroppen, en nidana som främst berör 

kroppen vid en ny födsel 

v) (ayatanas) de sex sinnena 

vi) (phassa) stimulering, tankens svaga medvetande om kontakten 

(stimulansen) med sinnena 

vii) (vedana) känsla, den andra personfaktorn 

viii) (taha) suktande, huvudanledningen till lidandet 

ix) (upadana) fasthållande till ting och åsikter som ändå kommer att upphöra 

x) (bhava) skapande, cykler av existens 

xi) (jati) födsel, början till ett nytt liv 

xii) Då nidanas är en cirkel blir nidana i också nidana xii. Brukligt är likväl att 

som nidana xii ha dukkha, dvs. den ädla sanningen nummer ett. De 

ovanstående 11 leder/resulterar i dukkha
17

 

 

2.2.2.3 Sanning tre (nirodha)  

Sanningen om upphörandet av lidande/otillfredsställelse. Den totala passionslösa 

upphörelsen, uppgivandet. Att koppla bort begäret, upphörandet av samsara: Nibbana 

(sanskrit: nirvana). 

 
2.2.2.4 Sanning fyra (marga)  

Sanningen om vägen till lidandets/otillfredsställelsens upphörande. Den åttafaldiga 

vägen. Denna är mittenvägen som för en närmare nibbana.  

Vishet: rätt syn, rätt avsikt      

Etik: rätt tal, rätt handlande, rätt yrke        

Meditation: rätt strävan, rätt uppmärksamhet, rätt koncentration 

                                                
17

 De 12 nidanas är översatta från P. Harvey 2004. s. 5, eller tolkade från K. Jacobsen 2003, s. 91. 
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2.2.2.4.a Visheten 

Med vishet menas kunskap om verkligheten. Rätt syn syftar på att ha insikt i det 

karmiska flödet och se världen sådan den är. Rätt avsikt är att ha en inre syn av sig 

själv, att kontrollera och styra känslor bort från dukkha (lidande), dvs. att ha insikt i 

nidanas och att förstå, att en för ett totalt tillägnande av läran måste en vända det 

världsliga samhället ryggen. Tre huvudpunkter är grunden för Visheten: förståelse för 

alltets lidande och upphörande, kunskap i de fyra ädla sanningarna, samt insikt i den 

karmiska cirkeln. Med kunskap i de fyra ädla sanningarna menas inte bara insikt, utan 

en känsla av att en lever dem. Genom detta kommer man närmare nibbana; nibbana 

är kunskap om Alltet. 

2.2.2.4.b Etik 

Etik är överlag inom buddhismen inriktad på en allmänt god vilja. Här finns inga 

dharma-regler som i hinduismen, att man genom ett yrke har rätt att ta liv. Lärans 

påbud är att hålla allt som inget och inget som allt. Därigenom ingår vi i en harmoni 

med omgivningen, Alltet. 

 

Vad som menas med rätt tal bör vara ganska självklart. Det innebär att inte ljuga eller 

förtala och förnedra, men även att vi ska vara sakliga och riktiga i vårt tal, inte falla 

från ämnet i fråga och prata om irrelevanta struntsaker. Rätt handlande är grundregler 

för buddhismen: avstå från att ta liv, ej ta det som ej givits dig, inte bete sig olämpligt, 

styra sitt sexuella begär (i en munks/nunnas fall avstå helt), inte agera utifrån 

osanningar samt bruka något intill missbruk. Rätt yrke syftar främst på val av ett yrke 

som inte innebär att man skadar något eller någon. 

 

Till etiken hör också tanken om givande och tacksamhet för det som ges. Munkar får 

inte säga nej till den mat som ges dem. Siddharta dog t.ex. av att äta rutten svamp. 

2.2.2.4.c Meditation 

Målet är att nu totalt kunna se världen som den är eller snarare att se att allt är intet. 

Rätt strävan är att söka kontrollera sina sinnens erfarenheter och hur den ter sig för en, 

att först kontrollera tankarna bort från det som är dåligt (såsom dödande) och 

framhäva goda tankar (såsom glädje) tills en per automatik har rena tankar eller helt 

saknar tanke. Rätt uppmärksamhet är ett totalt fokuserande, att vara ett med en 

specifik tanke (t.ex. löv, tänka på löv tills det bara finns löv). Rätt koncentration är att 
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klara av att hålla denna uppmärksamhet ända tills både uppmärksamhet och 

koncentration försvinner och en är ett med denna form av icke-tanke. Dessa 

meditationspunkter motsvarar inte en 1-2-3-process, utan växer med varandra och ger 

en allt djupare förståelse tills en når vad vi kan kalla en högre nivå av medvetande. 

Självfallet är det yttersta målet att inte känna medvetande. De olika 

meditationsstadierna som beräknas kunna upplevas är fascinerande. Vi redogör dock 

ej för dem här.
18

  

 

Jag menar på att vårt största hinder för att uppnå nivåer av djupmeditationsstadier är 

vår bristande möjlighet till att försvinna, detta för att vi är så totalt bundna till allt. Det 

medför enorma koncentrationsproblem, då uppmärksamheten är för inriktad på 

verkligheten. Även om vi lyckades vända detta påträngande varat ryggen ett tag, 

vaknar vi så småningom upp och inser att hyran inte är betald sedan tre månader. 

2.2.3 Varats förfall av otillfredsställande och icke-själv 
 
Av yttersta vikt för läran är att se vilka tre egenskaper det vi nyss gått igenom har: 

personfaktorerna (khandhas), sinnessfären, elementen (under personfaktor ett) och 

länkarna dem emellan. De är alla: 

 

(i) obeständiga, totalt under förändring och förfall 

(ii) skapade av lidande och otillfredsställande. 

(iii) icke-själv, (anatta). Det finns inget substantiellt jag eller själv i någon eller 

något.
19

 

 

Allt som har sitt ursprung ur naturen är ett subjekt under upphörelsen - 

Kondanna (en av de fem asketerna som var Buddhas första lärjungar)
20

 (kan även 

formuleras, allt som är underkastat uppkomstens villkor är också underkastat 

upphörandets). 

                                                
18

 K. Jacobsen 2003, s. 100-110; K.W. Morgan 1956, s. 28-32. 
19

 P. Harvey 2004, s. 5-6. 
20

 K.W Morgan 1956, s. 28. 



 12 

3. Förfall, Faktorer och Moment 
 

Vi kommer här att beröra mer i detalj olika buddhistiska termer och ord som behövs i 

vår analys. Definitioner kommer att förekomma vilka kan anses vara av högsta vikt. 

Då buddhismen är en komplex religion, skriven och bevarad på ett språk som ej är likt 

vårt, syftar detta till att ge en så klar bild som möjligt. 

 

3.1 Beroendeuppkommande (förfall) 
 

Vad som är av uppkommande är också objekt för upphörandet
 21

. I kapitel 2 

redovisade vi nidanas. Dessa åskådliggör beroendeuppkommande utifrån den 

mänskliga mentala aktiviteten. Djupet kring det beroendeuppkommande sträcker sig 

betydligt längre. Som ovan framgick är uppkommande och upphörande, allt i vår 

uppfattning, subjektiva som objektiva intryck. Därmed finns inget oberoende ”jag”. 

Detta berör inte endast människan som varelse. Inget har en oberoende essens
22

.  

 

Alltet existerar
23

 i en komplex och koherent kauslitet av händelser
24

. Vad vi uppfattar 

som en essens, ett ”jag”, är endast händelser. En individ är inget mer än händelser 

uttryckta och tolkade på X antal sätt
25

. Även om världen inte hyser någon 

individualitet, ser vi ändå ting och personer som just individer och objekt, oberoende 

från andra existenser, oberoende från oss. Detta är inte fallet, utan är att se 

verkligheten för vad den inte är
26

.  

 

Samtidigt leder det inte till att du skall negera världen, ty den existerar på sådant sätt 

att den är inkopierad i verkligheten, dvs. ända tills en frigör sig från uppkommandet
27

. 

                                                
21

 S. Collins 1982, s. 227. 
22

 S. Hamilton 2000, s. 22, 90. 
23

 Rörande existens: en existens finns förvisso i buddhismen men är inte beroende av en essens. Om vi 

jämför med europeisk existentialism så kommer existensen före essensen då essensen är ett falskt 

fabrikat av vårat kategoriserande själv. 
24

 Flertalet skulle hävda att detta medför en determinism, vilket inte är fallet. Diskussionen som sådan 

berörs dock ej i detta arbete. 
25

 K. W. Morgan 1956, s. 78. 
26

 S. Hamilton 2000, s. 76-77. 
27

 D.v.s. de fyra ädla sanningarna. Att livet är lidande; suktan är anledningen till otillfredsställelse; att 

stoppa suktan är att stoppa otillfredsställelsen; vägen till upphörandet av otillfredsställelse är den 

åttafaldiga vägen (S. Collins 1982, s. 89). 
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Existens i sig är endast obeständigt (anicca), substanslöst utan essens (anatta) och 

otillfredsställande (dukkha). En sådan dualitet av existens/icke existens förklaras 

ypperligt av Sue Hamilton: 

 

The status of the world, then, is in every sense not one that is 

understandable in any terms which relate to existence or non-existence. 

Rather, it is dependently originated. One can say that it is not non-

existent because it is dependently originated. But because it is 

dependently originated it is not in itself – that is, independently – 

existent. It is not meaningful, though, to state that it is both existent 
and non-existent, nor that it is neither existent nor non-existent. The 

point, to put it differently, is that the reality of experience is 

experiential. And reality of Reality is unknowable in (normal) 

experiential terms. The aim for the Buddhist is to understand the 

nature and limits of experience by means of understanding the nature 

and extent of one’s subjective cognitive apparatus. As the text states, in 

understanding experience one also understands the world.
28

 

 

Det är genom att se hur ditt ”jag” är under det beroendeuppkommandet som du kan 

häva det. Detta är vad Dhamma har som mål. Enkelt beskrivet är det 

beroendeuppkommande förklarat som ”När detta är, är det. Detta händer, det händer. 

När detta inte är, är det inte. Detta upphör, det upphör”
29

.  

 

3.2 Khandhas (faktorer) 
 

Utveckling av begrepp och förklaring kring de fem personfaktorerna: Vi har en faktor 

som ses som det fasta (form), enkelt sagt den existentiella världen, och aningen grovt 

förklarat, det materiella. Övriga fyra faktorer är vad vi kan benämna som den 

kognitiva processen. Personfaktorerna är de enheter (plus citta se 3.3) som brukar 

misstolkas som ens jag. Faktorerna är en del av alltet och därmed likaså under 

beroendeuppkommandet, därmed icke varande och under förfall. 

 

Vi har själva laborerat med olika svenska ord för att beteckna de olika faktorerna. De 

valda orden är inte jämt i koherens med övriga översättningar som finns, så ni som 

har en tidigare förståelse av personfaktorerna kan yttra ett frågetecken. Det finns 

heller ingen koherens med kapitel 2:s betäckningar, då vi där just presenterade den 

”etablerade” översättningen i en rent deskriptiv anda
30

. 

                                                
28

 S. Hamilton 2000, s. 198. 
29

 S. Hamilton 2000, s. 214. 
30

 Undantag för personfaktor fem, vinnana (urskillningsförmåga). 
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3.2.1 Strukturen jaget (de fem khandhas) 
 
3.2.1.1 rupa  

Den av sinnena uppfattade fenomenvärlden, det fasta i existensen: Rupa ses som de 

fem elementen; jord, vatten, eld, vind och rymd. Utifrån dem är varat uppbyggt. Jord 

motsvarar en utsträckning, vatten det flytande, eld värme (energi), vind rörelse och 

rymd placering och även inneboende funktion i de övriga elementen (allt är del av 

rymd). Enkelt förklarat manifesterar kroppen dem alla: jord är den synliga kroppen, 

vatten blodet och andra kroppsvätskor, eld kroppstemperatur och övrig funktion som 

matsmältning, vind rörelseförmåga samt rymd det icke fysiska i kroppen, här betraktat 

som tanke
31

.   

 

3.2.1.2 vedana  
Känsla, sinnesintryck, de sex sinnena (ayatana), syn, hörsel, lukt, smak, känsel och 

tanke: De fem första är kontakten med varat (den yttre världen) medan det sjätte, 

tanken, är kontakten med det inre. Dessa intryck kan antigen vara positiva, neutrala 

eller negativa. Avgörandet om vad som är vad sker ej i denna kognitiva del av ens 

vara. Vedana är endast en avläsare, ett verktyg för den kognitiva processen
32

. 

 

3.2.1.3 sanna 

Förnimmelse, uppmärksamhet mot intryck (ayatanas): Det är först nu vi har en aning 

om att intrycket existerar, om det så än är från det yttre varat eller det inre. Här börjar 

en process av klassificering av intrycket. Vi har fortfarande bara en ”känsla” av något, 

ingen egentlig vetskap om av vad som faktiskt händer. Sanna är alltså faktorn som 

behandlar det ”råa” intrycket direkt från sinnena (vedana). För att sedan föra dessa 

mot sankhara.  

 
3.2.1.4 sankhara 

Analys och ytterligare uppmärksamhet, men tydligast förklarat som en skapande 

mental aktivitet. Det rör sig om en formgivning av intrycken, en mental skapelse av 

intrycken vilken tillika skapar vår värld
33

. Analysen är av vedana och sanna, varför vi 

i detta skede av den kognitiva processen får en uppfattning om flertalet intryck. Dock, 

endast de som fick en riktad uppmärksamhet klassificeras och kategoriseras, övriga 

                                                
31

 S. Hamilton 2000, s. 72-73. 
32

 S. Hamilton 2000, s. 74; P. Harvey 2004, s. 4. 
33

 S. Hamilton 2000, s. 109. 
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intryck så att säga ”rinner bort”. Vi har själva ingen kontroll över vad som faktiskt 

bevaras eller försvinner. Därmed kan vi se sankhara som en form av sorterare mot 

existerande, utav minnet formade kategoriseringar. Vad som föran leder valet av 

kategoriseringen är vinnana.  

 
3.2.1.5 vinnana 

Urskillningsförmågan ligger över de övriga tre kognitiva faktorerna liksom den utgör 

det sista fristående stadiet i processen. Flertalet synonymer finns för vinnana. 

Populärast är ”medvetande”, vilket är alldeles för flyktigt och en nästintill oskicklig 

betäckning då samtliga kognitiva faktorer är just medvetandet. Det är denna 

urskillningsförmåga som redan i stadiet av upplevelse ”sållar” bort intryck. En 

intressant elaborering av vinnana är att detta är faktorn som besitter minne. Om 

intryck ej känns igen rinner de bort genom denna urskillningsförmåga. Därmed ser vi 

inte allt i varat som kan ses. Även kategoriseringarna och klassificeringen av intryck 

(och känslor) styrs av denna faktor. Den faktiska placeringen av klassificering och 

kategorisering sker i sankhara, men endast det urskillningsförmågan givit analysen 

kategoriseras. Därmed sker kategoriserandet ytterst av vinnana
34

.  

 

3.2.2 Kategorisering 
 
Vinnana övas upp tillsammans med ens citta (se nedan) för att se uppkomsten, nuet 

och förfallet av dhammas. Genom att förvalta och vårda sin citta kan en se tingen för 

vad de verkligen är. 

 

Personfaktorerna som vi ovan berört bör ses mer som en kognitiv process som äger 

rum än ”bitar” av en person. Det är av största vikt att inte identifiera Jaget med någon 

av faktorerna. Ej heller är man alla dessa, då samtliga är av anatta (icke-jag). Däremot 

är en träffande beskrivning av faktorerna att de är vår existentiella uppfattning. 

Klassificering och kategorisering är i stort sett en process av att namnge intrycken. 

Alltså är vårt allt (inre som yttre) endast form och namn (nama-rupa). 

 

                                                
34

 Denna slutledning gör ej S. Hamilton. Hon bortser från vinnanas överliggande funktion och placerar 

den totala kategoriseringen i sankharas. Detta ter sig vid första anblick plausibelt, men vid en djupare 

analys av faktorernas verkan är det sig mer rimligt att se vinnana som den kontrollerande 

kategoriseringsfaktorn (S. Hamilton 2000, s. 76). 
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3.2.3 Koherensen 
 
Sammanlänkningen utifrån personfaktorerna till den övriga buddhistiska läran är 

vacker. Vissa delar av sammanlänkningarnas innebörd är tydlig medan andra kräver 

en personlig tolkning. Personfaktor ett (rupa) är punkt fyra
35

 i den existentiella 

beroendeuppkommande kedjan (nidanas), vedana faktor två är nidana sju, faktor tre, 

sanna, är nidana fem
36

 (de sex sinnena (ayatanas) (utifrån ayatanas kan vi leda in 

diskussionen på ett stort antal listor och definitioner, bl.a. hur den kognitiva 

funktionen av intryck genom sinnena mer utvecklat fungerar. Detta lämnas sorligt nog 

åt sidan). Sankharas faktor fyra är nidana två och personfaktor fem vinnana nidana 

tre
37

. 

 

fig (i). Åskådliggörande över sammanläkningen nidanas – personfaktorer. Lägg märke till 

interaktionen mellan vedana och sanna – ayatanas. Ta bort en och din uppfattning av varat blir totalt 

obegriplig (not 34 i fig (i) är not 35 nedanstående, not 35 i fig (i) är not 36 nedanstående). 
Denna ytliga redovisning av koherensen i Dhamma skall inte leda till tron att 

buddhismen är en totalt koherent lära. Möjligheten finns, men syftet med hela läran är 

att lämna en direktionspil i rätt riktning. Utläsningen, tolkningen och uppfattningen 

sker av personen
38

. 

                                                
35

 nidana fyra är nama-rupa (form och namn), dvs. personfaktor ett plus kategorisering och 

klassificeringsprocessen vinnana (rörande att namn ge tingen, definiera intrycken).  
36

 Kopplingen sanna – ayatanas är en härledning. Sanna inbegriper mer än ayatanas, och intressant 

nog ligger ayatanas under personsfaktor två (vedana). Därför skall detta ej ses som en definitiv 

härledning. Men då det är ayatanas som ger oss intrycken sanna som tar emot dem, gör vi 

härledningen ayatanas – sanna för enkelhetens skull. Vi ser det som att vedana/sanna är nidanas 

vedana/ayatanas. 
37

 P. Harvey 2004, s. 4, 5: S. Collins 1982, s. 107. 
38

 Collins 1982, s. 83. 
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3.3 Citta (moment) 
 
Citta uppkommer till varat för/ur

39
 momenten, den upphör för/ur momenten. Om detta 

är ens jag är det ett icke-jag (anatta), då citta är obeständig
40

. 

 

Citta har en dubbel betydelse. Begreppet kan syfta på en tanke (t.ex. kruka), men det 

är inte att se helheten. Vi kommer här använda begreppet citta i betydelsen 

tankekedja. För att grovt se hur detta är konstruerat behövs minst två begrepp till. 

Ceteti är vår tanke riktad mot X. Det är en form av totalt opersonliga viljor. Cetana 

däremot är vad vi i europeisk filosofi skulle benämna styrande viljan
41

, här sed som 

viljan till kategorisering.  

 

Citta är resultatet av handlingen/tanken, från den riktade tanken och viljan. Detta 

moment kan ses i tankekedjan ceteti -> cetana -> citta. Dessa skapar därmed 

betydelse två av citta, ett tanke-set. En tanke/känsla (sorg etc.) utvecklas mot ett visst 

mål och anledning (t.ex. din katt)
42

. Detta mål kan ändras, men intrycket kan bestå 

över till nästa citta. 

 

Detta kan verka som att vi ur egen kraft studerar verkligheten och ett mentalt inre. Så 

är ej fallet. Citta
43

 liksom det övriga alltet ligger under beroendeuppkommandet. Med 

detta menas att det är i ett koherent beroende av alltet. Då citta grundar sig i 

upplevelser av såväl empirisk som mental art kan vi enkelt relatera till tanken att vårt 

tankesystem ej är oberoende och att vårt sinne ej är fritt.  

 

Upplevelsen och intrycken hos den ignoranta varelsen är instabila. Deras citta är av 

en egen vilja (cetana styr dig). Förvirring och oförståelse beskrivs som en hoppande 

citta som inte kan följa en rak linje
44

. 

 

                                                
39

 Uppkommer för varat då citta momentet är det som startar en framtida kausal tankekedja. 
40

 P. Harvey 2004, s. 71. 
41

 K. Marc-Wogau 1993, s. 139 – 149. Dessa sidor är även tydligt applicerbara på sanning ett, dukkha. 
42

 P. Harvey 2004, s. 111. 
43

 Härmed och framöver, om annat ej nämns, menar vi med citta tankekedja, dvs. den totala processen 

av en tankekedja. 
44

 P. Harvey 2004, s. 112-115. 
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Urskillningsförmåga (vinnana): för greppbarheten av meningen i ordet syftar vi till 

vår förmåga till klassificering. Då förmåga har en positiv klang bör vi pålysa att 

klassificeringen är av en negativ art
45

. Vår perception kan endast uppfatta ett sinne åt 

gången. Därmed förstår ni nu hur snabbt en citta verkar. 

 

fig (ii) perceptions verkan, hur urskillningsförmåga och övriga personfaktorer samverkar i ett citta 

moment av intryck utifrån. ------- linjen visar att föregående intryck ligger kvar och har en påverkan på 

följande moment (moment (i) och (ii). 

 

Detta är på det hela taget hur en citta verkar. Det är vad vi närmast kan komma ett 

”jag”. Vad vi hela tiden måste påminna oss om är den totala kausala koherensen som 

råder. Moment (i) är av ilska, moment (ii) av förnöjelse. Moment (ii) färgas dock av 

moment (i), vilket medför en känsla som inte stämmer överens med intrycket. Vi kan 

då säga att moment (ii) är av en ouppskattad natur
46

. 

                                                
45

 P. Harvey 2004, s. 154. 
46

 P. Harvey 2004, s. 112. 
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fig (iii). Här ser vi (enkelt utryckt) hur cetana påverkar vår uppfattning av varat genom att styra ceteti 

och avgöra vad sanna faktiskt tar upp. Vi ser även hur vinnana påverkar flertalet steg i vår kognitiva 

process. Figuren syftar dels till att visa hur det finns ett flertal sinnesintryck som vi aldrig uppfattar, 

dels på möjligheten att öva upp cetana så att vi kan se varat för vad det verkligen är. 
 

Vi ser nu att citta har en central funktion i vårt vara. Det ses lätt som ens ”jag”. 

Snarare skall det betraktas som en personlighet, då cittas ”hoppar” och din 

urskillningsförmåga kategoriserar alltet. Av största vikt är att vara medveten om att 

cittas är i kontroll av personligheten men ej i kontroll av sig själv. Alltså är detta ett 

icke-jag, inte främst pga. av att de är utan kontroll
47

, utan främst för att de är under 

beroendeuppkommandet
48

. 

 

Insikt i att citta ej är ditt jag medför att du kan arbeta med en självinsikt (meditation) 

som i sin yttersta form resulterar i att du negerar din åskådning av ett jag. Nu är 

cittan, dvs. tankekedjan, kontraexistentiell mot sig själv! Därmed fortsätter denna 

citta i evighet utan att försvinna. Vi bör ändå observera att det är en aktiv citta!
49

. 

 

                                                
47

 Vad beträffar kontroll förpassas denna diskussion till ett senare kapitel. 
48

 P. Harvey 2004, s. 114. 
49

 P. Harvey 2004, s. 230. Det faktum att även en evig citta är aktiv är en slutledning som Harvey ej 

gör. 
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3.4 Bhavanga som mentalt stadium 
 
Bhavanga i sin simplaste förklaring är ”del” eller ”faktor” (av det kognitiva varat). 

Mest passande är ”faktor”, då vi anser att ”del” skulle ge begreppet en missvisande 

idé om att det bara var en ”del” av processen. Bhavanga är snarare en förutsättning 

för att en mental process överhuvudtaget kan äga rum
50

. 

     Tankemomentkedja 

i.  Föregående bhavanga moment 

ii.  Upplösande av föregående bhavanga moment 

iii.  Upphörande av föregående bhavanga moment 

iv.  Intryck genom sinnena 

v.  Medvetande av intrycket 

vi.  Betraktande av intrycket 

vii.  Underökning av intrycket 

viii.  Avgörande av intryck, dvs. fastställa ”vad” X är 

ix-xv     Påverkande ingivelse av intrycket 

xvi-xvii Registrering och lagring i minnet
51

 

 

fig (iv) bhavanga visat i tankemomentkedjan.  

 

Stadium ett till tre ses som början av en ny tankekedja (tankemoment), fyra till åtta 

som den avgörande analysen, nio till femton som vad vi faktiskt uppfattade och 

sexton till sjutton som registrering. Intrycket ”lagras” bara om det har ett bevarande 

värde.  

                                                
50

 S. Collins 1982, s. 239. 
51

 S. Collins 1982, s. 242. 
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Detta är ett tankemoment. I stadium ett till tre varar fortfarande en minimal nivå av 

bhavanga, men det är under oro och försvinner med det verkliga intrycket för att 

slutligen försvinna till bakgrunden av tankeprocessen. Efter stadium sjutton
52

 

återkommer vi till stadium ett av bhavanga.  

 

Varför är då bhavanga sett som kravet för tanke? Bhavanga är ett begrepp som 

sammanlänkar personfaktorerna (khandhas) fyra och fem (handlingsimpuls, kraft och 

urskillningsförmåga) samt de tolv nidanas. Men vi bör inte se dem som synonyma; 

bhavanga är en ”faktor”, bhavanga ÄR inte dessa. Bhavanga är den vilande tanken, 

en frånvaro av mental aktivitet
53

. Men även bhavanga, såsom hela varat, ligger under 

beroendeuppkommandet (momentär lära).  

 

Vi har här fastställt vad bhavanga är, och vad bhavanga gör (dvs. länkar samman våra 

mentala aktiviteter). Det väsentliga med bhavanga är att vi ett stadium av Ingeting 

och inget-ting, vi har en process av fritt mentalt vara. Detta är det högsta meditativa 

stadiet: upphörandet av kategorisering och känsla
54

. Faran att försätta sig i detta 

stadium är klar. Om du endast är i bhavanga är där ingenting (möjligen en inre syn av 

uppkomst och förfall, men detta skulle medföra en tankeoperation varför vi bör se det 

som ett absolut inget). Genom avsaknaden av intryck och känslor, uppfattande av 

ALLA de slag, kan detta återspeglas på de materiella dhammas (rupa), vilket skulle 

ge effekten att de ”slutade” upprepas och din fysiska entitet upplösas till inget, dvs. 

uppnå nibbana. Att just uppnå nibbana är likväl inte vad vi främst vill visa på med 

bhavanga. Då även bhavanga är underkastat uppkommande och upphörande skulle vi 

kunna hamna en situation där vår materiella kropp förfaller men det mentala består i 

limbo.  

 

För att verkligen uppnå nibbana måste även bhavanga momentet upphöra
55

. Vi kan 

här se en bit av vad buddhismen skulle beteckna som ”farliga tekniker”. Vad vi ur 

                                                
52

 Rörande antalet stadier har jag inget direkt svar till varför just talet sjutton. Olika buddhistiska skolor 

anger olika antal stadier. 
53

 P. Harvey 2004, s. 191. 
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 S. Collins 1982, s. 245. 
55

 P. Harvey 2004. s. 164. 
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tanken om bhavanga vill visa på är en möjlighet att för ett ögonblick se evigheten
56

. 

Vi kommer visa på detta i kapitel fyra/fem.   

 

3.5 dhammas 
 

Vad är dhammas? Allt är dhammas: personfaktorerna, varat, hela denna 

fenomenvärld. Vi tar nu upp tre olika beteckningar på vad dhammas är: 

energiblixtar
57

, opersonliga element av alltet
58

 liksom opersonliga fenomen.  

 

3.5.1 Så som energiblixtar 
 
dhammas är vad alltet är, den underbyggande enheten som för energi till varat. Det är 

den enda beståndsdel som alstrar energi. Då dhammas endast existerar i obegripligt 

korta moment är det en enkel bildlig förklaring att benämna dem som energiblixtar. 

Deras ”blixtsnabba” uppkomst och fall som varats uppbyggande energi förstås bra 

genom ordet energiblixtar. Problemet är att detta användande av ord skapar en inre 

bild av blixtar hit och dit. Är detta av skada, eller är det bra att med ett enkelt ord 

beskriva något så svårfattlig? I alla händelser anser vi att det går att finna en bättre 

betäckning på dhammas för denna uppsats. 

 

3.5.2 Så som opersonliga element 
 

dhammas är vad som manifesterar alltet (varat). Vi har redan nämnt att varat är anatta 

(icke-jag/icka-själv. Därmed är dhammas utan essens)
59

. Termen ”opersonliga” svarar 

således bra mot det komplicerade med något existerande av en sådan betydelsefull 

icke-karaktär som dhammas. dhammas bygger upp varat, men begreppet ”element” 

kan ge ett alltför stabilt intryck. Element för tankarna till bestående byggnadsstenar 

till vilka vi kan lägga vår tillit, vilket inte motsvarar dhammas. 
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 P. Harvey 2004. s. 180, 192, 197. 
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3.5.3 Så som opersonliga fenomen 
 
Vi ser här att dhammas är ej bestående ting som manifesterar sig överallt i det totala 

varat, dvs. både i den yttre och inre upplevelsen
60

. Fenomen är en passande 

betäckning som ger en god förståelse av vad dhammas möjligen är. Opersonliga 

fenomen säger inget om existens eller icke-existens. Det säger heller inget om essens 

eller icke-essens. Detta är precis vad jag önskar påvisa; dhammas är fenomen som 

skapar varat, men detta ger oss ingen kunskap om formen av dhammas vara. 

 

Dessa opersonliga fenomen har sin grund i suktan (önskan) (den andra ädla 

sanningen). Suktan resulterar i en uppmärksamhet mot fenomenen. Genom denna 

stimulans av uppmärksamhet fortskrider fenomenens vara. 

 

fig (v) Här vissas (ytligt) hur dhammas utgör varat, och att de ligger under beroendeuppkommandet. 

 

Detta är hur beroendeuppkommandet bevaras på samtliga existentiella nivåer. 

dhammas är alltså opersonliga fenomen av konstruerad art som är obeständiga 

(anatta), och genom att de är obeständiga är de dukkha (den första ädla sanningen)
61

. 
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 S. Collins 1982, s. 115. 
61

 P. Harvey 2004, s. 23, 62, 65, 129. 
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Nibbana är enkelt sagt att se upphörandet av återkomsten av dessa konstruerade 

opersoniga, obeständiga fenomen – dhammas
62

(den tredje ädla sanningen). 

 

Vad vi tidigare berört i detta kapitel, framförallt personfaktorerna och allt som 

berörde dem, är klädnaden av dhammas. Personfaktor ett (rupa) är det 

materiella/fysiska varats uppbyggnad av dhammas. De övriga fyra personfaktorerna 

är hur fenomen som ej är fysiska fungerar. Samtliga personfaktorerna är av dhammas, 

och då vi ej kan se t.ex. vår kognitiva process ser vi här att det ej är fråga om 

atomer
63

. Jag ser ett otroligt djup i detta opersonliga fenomen (av existens?). Det 

kommer att tillföras flertalet olika nivåer av filosoferande kring om vi t.ex. kan 

betrakta dhammas som existerande. 

 

 

                                                
62

 P. Harvey 2004, s. 269 n. 11. 
63

 Det faktum att vi kan se hjärnaktivitet och mäta elektriciteten i hjärnan under tankeprocesser ser jag 

inte som något bevis för att dhammas är fysiska. Det vi mäter är energi från fenomenet, inte fenomenet 

i sig. 
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4. Processen Jaget 
 

4.1 Upplevelse av ett jag 
 

Som tidigare nämnts är det främst personfaktorerna som beskrivs som ens jag. Detta 

visade sig vara olämpligt då personfaktorerna är underkastade 

beroendeuppkommandet och därmed saknar essens och är ett icke-vara.  

 

Citta, tankekedja som är funktionen av vår kognitiva process, ses lätt som det 

undermedvetna (vi kan förstå denna liknelse). Citta är beroende av perception och 

riktad uppmärksamhet (cetana). Resultatet är handling eller inte handling, påföljd 

eller inte påföljd. Huvudlikheten med begreppet ”det undermedvetna” är dock att vi ej 

vardagligt är medvetna om cittas agerande, vilket vi heller inte är av vårt 

undermedvetna. Men ser vi vårt undermedvetna som något föränderligt och 

okontrollerat som till största delen besudlar våra sinnen? Både ja och nej, hur än lika 

flertalet punkter må vara. Så faller denna beskrivning på att ett undermedvetande är 

en del av det medvetna genom att en som är medveten är en individ, alltså ett jag eller 

ett själv. Då vi ej kan finna ett jag, kan vi ej heller finna något undermedvetande
64

. 

 

Tillbaka till personfaktorerna. Varför kan vi inte ha ett jag bara för att vår kognition 

(personfaktorerna två - fem) och vår kropp (rupa, personfaktor ett) är förgängligt och 

under ständigt förfall? Varför detta ”måste” vad beträffar en essens i ett jag? Vi har en 

funktion X i en kaffebryggare. Har denna del som utför X en essens eller utför den 

endast en funktion? Har denna del av kaffebryggaren ett egenvärde eller har den 

endast ett värde såsom en del i kaffebryggaren? Denna del är inte kaffebryggaren, 

därmed har inte delen någon egen essens. För vad delen gör är endast att fylla en 

funktion som uppkommit i samspel med övriga delar. För att ett ting skall ha någon 

form av essens krävs det ett oberoende, en individualitet från 

beroendeuppkommandet, och detta är inte fallet. Du lägger inte ett kaffefilter på 

                                                
64

 Observera att diskussionen här rörde om citta kan översättas med ordet; undermedvetna, vilket inte 

är plausibelt. Vad beträffar frågan om att vi har ett undermedvetet så är svaret ja. Det undermedvetna är 

processer som vi inte är medvetna om, t.ex. andning och hjärtats slag. Det är inget mer än handlingar 

som vinnana aldrig ger vår uppmärksamhet. Önskan är här att du skall tänka på din andning; plötsligt 

blev du medveten om den. Du förde en riktad tanke (ceteti) mot din andning, därför uppmärksamheten 

av den. Ju svårare tankelaborationer av detta slag, desto närmare kommer en ett tämjande av citta. 
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bordet, lägger kaffe i det och tror det ska bli (flytande) kaffe. Du behöver hela 

kaffebryggaren, vilken i sin tur inte har någon essens då vi ej kan finna någon 

individuell del i denna som är en ensam och oberörd ledare för kaffetillverkandet. 

 

Exakt samma exempel kan appliceras på människans uppbyggnad. Vi kan ej finna 

något individuellt i detta ting, denna varelse, denna funktion ”människa” som skulle 

påvisa någon existens av ett jag. 

 

Syftet med att visa på anatta (icke-jag) är att vi genom att tro att vi är av individuell 

och oberoende karaktär låser oss i ignoransen till varat. När vi inte inser att vårt jag är 

av en icke-existens följer vi begären och suktan som denna illusion jag leder till. Att 

uppfatta frånvaron av essens visar att allt är sammanlänkat, att allt befinner sig i en 

universal koherens. Min handling får konsekvens för en annan varelse. 

 

4.1.1 Upplevelsen av personlighet 
 

Tidigare har vi nämnt att personfaktorerna kan ses som ens personlighet. Att 

personlighet är fristående från ett jag, eller att personlighet skulle verka indikera ett 

jag, ser vi förståelse för. Din personlighet är endast variationer i verkan/samverkan 

hos personfaktorerna. Dessa variationer är hur ditt kognitiva vara manifesterar varat 

(objektivt och subjektivt) för dig.  

 

Genom att belysa människans förmåga till mångfald rörande personlighet skulle vi 

kunna säga att vi här har en individualitet som är personlig. Det må så vara att detta 

känns som en individualitet, men denna individuella känsla är inte mer än en skiftning 

i ett kognitiva vara. Detta vara är dessutom underkastat beroendeuppkommandet.  

 

Personlighet påvisar alltså ingen individualitet från varat. Dock visar det att vi alla 

inte är lika, vilket är en relativt enkel uppfattning av varat. Därmed är en upplevelse 

av ett jag inte fel! Däremot bör det vara klart att detta inte är mer än en skiftning från 

andra varelsers personlighet.   
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4.2 Kognitiv process förklarad genom figurer 
 
Du skapar dig själv genom din tolkning av omgivningen. Varje intryck färgar av 

nästkommande intryck, därav kan du falla i ”onåd” med din egen kognitiva process. 

Genom att tolka och skapa en förståelse för denna funktion har vi en möjlighet att 

alstra varat och se det för vad det är. Att beskriva kognitionen med ord tar onödigt 

mycket utrymme. Istället skall vi försöka åskådliggöra det i följande schema. 

 

4.2.1 Figur: exempel på ett mentalt moment 
 

Trädet uppfattas då det tillåts uppfattas av vinnana. I samspel med varandra ger 

vedana perceptionen till sanna. Under detta stadium är vi ännu ej medvetna om att vi 

faktiskt har uppfattat trädet. Sankhara förbereder en klassificering av trädet (kan 

tänkas vara av sådan sort att det skickas till den slutgiltiga kategoriseringen, 

information såsom ”grön”, ”brun”, höjd etc.). Slutligen avgörs om detta intryck var av 

värde för att föra det till vår uppmärksamhet, då ser vi trädet.  
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fig (vi) grov skiss över en vanlig process av momentär lära. Lägg märke till beroendeuppkommandet 

på vänster sida. 
 

De tre övre delarna av bilden (personfaktorer, citta och ingående vinnana) är 

simultana. Den sista delen är det definitiva upphörandet. Här avgörs om vi faller in i 

nästa perceptionsanalys eller om vi avbryter uppkommandet av nästkommande 

moment och lägger oss i ett stadium av bhavanga. Viktigt är att uppfatta att bara för 

att en varit i bhavanga betyder det inte att en inte återkommer till perceptionens vara. 

Efter varje moment, dvs. efter varje cittas död/upphörande, går vi momentärt in i 

bhavanga, då, som vi tidigare förklarat, detta är det som bevarar kontinuiteten hos 

citta.  

 



 29 

4.2.2 Kognition centrerat kring faktor vinnana 
 
Vi har tidigare redan haft figurer som visar citta processen. Med denna bild vill vi 

visa på vinnanas vikt och överordnade funktion. 

 

fig (vii). Citta process demonstrerat främst för att vissa på vinnanas vikt i det kognitiva varat, liksom 

länken till nästa moment av tre möjliga slag (J). 

 

Ett moment av perception har sin grund ur föregående moment, därav utgångspunkten 

i vår urskillningsförmåga och vilja (a 1,2). Ett yttre intryck ger en verkan på sinnena 

(vedana, ayatanas) (b 1,2). Dessa intryck processas först när en riktad tanke uppfattar 

dem (ceteti) (c, d). Den riktade tanken gör att vi kan få en koherent bild av ting X. Då 

vi endast behandlar ett sinne åt gången hade vår uppfattning utan denna riktade tanke 

av t.ex. ett äpple varit annorlunda. Låt säga att du tar i äpplet och först känner vikten. 

Utan den riktade tanken skulle nu intrycket av synen kunna komma från vilket ting 

som helst i ditt synfält. Det skulle ge oss en total in koherens rörande ting, ena gången 

är din kaffebryggare vit, andra gången limerosa.  
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Först när sinnena och känslan (ayatnas, vedana) fått sina kognitiva funktioner riktade 

(ceteti) börjar uppfattningen av tinget (e). Detta intryck reser genom ens 

urskillningsförmåga (f) till det första klassificeringsstadiet (sanna) (g). Här byggs 

olika delar av intrycket X samman i koherens med föregående moment (citta). Dessa 

delar av uppfattning förs vidare till förmågan att känna vad intrycket faktiskt ger. Här 

skapas en aktivitet kring påverkan av intrycket (sankharas) (h 1,2). Enkelt sagt är det 

denna funktion som gör att du flyttar handen från en varm spisplatta.  

 

Klassificeringen och placeringen av intrycket sker utifrån urskillningsförmågans 

möjlighet att ”kontrollera” klasserna i sankharas, därav påverkan h 1. När det är 

avgjort vad vi såg (detta gäller både ett eller flera moment i rad) registrerar 

urskillningsförmågan detta (i) för att föra tillbaka klassificeringen till den arbetande 

funktionen av konstruerande aktivitet (h2). Detta tillbakaförande är momentet då en 

uppfattar intrycket för att sedan direkt falla i något av J x.y.z. Utifrån dessa återgår vi 

(ifall j x,z) direkt till kommande moment
65

.  

 

Att vi valt skriva ut sanning tre efter bhavanga är för att denna säger vad som behövs 

för att uppnå nibbana: att släppa taget kring hela den kognitiva processen och 

acceptera ens icke existens som ett individuellt oberoende jag. Vi hade likväl kunnat 

skriva in den åttafaldiga vägen, men då syftet är att visa på faktorn vinnanas centrala 

verkan önskar vi inte glida från ämnet i fråga
66

. 

 

För att ytterligare visa på faktorn vinnanas centrala funktion vill vi styrka vikten av 

vad som hände då vi tog bort den länken i kognitionen. Vår uppfattelse av varat blir 

förvirrande och inkonsekvent. Urskillningsförmågan är den enda personfaktor som är 

kvar i stadier av djupmeditation, ty denna kontrollerar och ”ser till” att kroppens 

automatiska funktioner fortgår. Även i de moment då en ser beroendeuppkommandet 

är urskillningsförmågan kvar. 

                                                
65

 Som tidigare nämnts i kapitel tre återgår en efter varje moment till ett stadium av bhavanga, detta för 

att kunna hålla just en rak linje i det kognitiva varat. Vi har valt att inte skriva ut det i skissen för att det 

redan är nämnt och behandlat, liksom för att stadiet bhavanga är mer dominerande och viktigare för 

vandringen till de högre stadier av meditation som leder till nibbana. 
66

 Då hela buddhismen i större eller mindre utsträckning är sammanlänkad kan man alltid föra varje 

ämne och diskussion till otaliga härledningar och följder. 
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5. Kring dhammas 
 

dhammas är strukturen, inget-ting. dhammas är opersonliga och icke-varande, ett 

negativt självförstörande energifenomen vars stabilitet är icke existerande. 

 

5.1 Det Momentära 
 
Genom synen att alltet är av ett evigt upphörande och därmed obeständigt. Bakom 

strukturen finns ingen essens. Uppfattningen vi har rörande tingens inneboende 

värden är vad som leder till dukkha.  

 

Genom uppfattningen av avsaknad om essens ser vi att det inte finns någon orörd 

rörare. Allt bygger på ett beroendeuppkommande i en universell koherens. 

 

Genom att se att det varken finns essens eller en orörd rörare och allt bygger på ett 

beroendeuppkommande ser vi att alltet är av intet, en struktur byggd av namn och 

former.  

 

Detta intet benämns som en icke-existens eller en total tomhet. Vi skulle påstå att intet 

är en bättre betäckning, då icke-existens och tomhet är motsatser till existens och 

fyllnad. Är då varat motsatsen till intet? Ja, varat beskriver vad ”som är” det på 

bringar inget av ”essens”. 

 

Strukturen är dhammas, detta är det närmaste existens vi kommer. Ren 

självförstörande energi av opersonliga fenomen. dhammas är under konstant och totalt 

garanterad upplösning. Därmed är även dhammas subjekt under det 

beroendeuppkommandet och lider likväl av dukkha.  

 

Insikten att allt är dhammas medför en total apati mot verkligheten där vi slutligen ser 

tingen för vad de är och genom dem kan njuta av denna sinnesupplevelse. Världen är 

en ”skenbild”, men att se detta medför ett lugn mot verkligheten där vi ser… ja, vad? 

 

Genom att påvisa dhammas uppkomst kan vi följa efter den och med den upplösa 

tankens gång för att hamna i ett stadium av bhavanga. Detta är ett moment då 
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tankeprocesserna upphör. Det är en uppfattning av intet, och då intet är tidlöst finns 

ingen tid. 

  

I denna stund är evighet ett moment, en momentär evighet i varat. Vad som hände är 

att med blankt sinne mot detta varat försvinner beroendeuppkommandet i vårt 

kognitiva vara, därav synen på intet. (kan gå fel, se kapitel 3) 

 

5.2 Kategorisering 
 
Relaterat till ”västfilosofin” kan vi i denna fråga om varats illusion relatera till Arthur 

Schopenhauers applicering av indisk filosofi. Han formulerar sig på ett språk som är 

enklare hanterat för en person som växt upp i västvärlden. Schopenhauers skuggvärld 

som manifesteras av fenomen
67

 är en bra formulering för vad vi behandlar här.  

 

Viljan till existens förgriper ens tankar och sinnen till att inte uppfatta varat såsom det 

är. Suktan efter tingen låter oss bygga upp denna struktur, utifrån och in, inifrån och 

ut. Din uppfattning av varat är inte varat, ditt intryck styrs av kategoriseringar rakt 

genom ditt kognitiva vara. 

 

5.2.1 Självets kontroll och till synes momentära upphöjande till 
evighet! 
 
Av ditt intryck, inget du vet. Först när upplevelsen saktar ned kan vi ställa oss frågan: 

vad är jag? Inge-ting, min vän. Beroendeuppkommandet av varat medför instabilitet. 

Det finns ingen essens, bara form. Alltet är en struktur, en universell struktur av 

dhammas. Ditt intryck och din uppfattning av jag är opersonliga fenomen av 

garanterad förgängelse.  

dhammas och deras momentära upplevelse av evighet 

dhammas, en momentär existens 

dhammas manifesterar varat av personfaktorer 

dhammas är under beroendeuppkommande x->x->x->x->x->x->x-> infitum.  

                                                
67
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Uppkomsten av dhammas är ett oavbrutet flöde av kontinuitet. När vi i ett fritt mentalt 

stadium (vithi-mutta) genomgår de sista två stegen på den åttafaldiga vägen 

(uppmärksamhet, koncentration) kan vi nå detta moment av mental process frihet. 

Förblivandet i detta stadium betecknas bhavanga. 

 

Det är inte så att när vi har denna stillhet att kedjan (beroendeuppkommande) saktas 

ner eller pausas, dvs. x->x->x->x---------- x->x-x. Detta skulle motsäga dhammas 

inneboende koherens med varat.  

 

Således kan vi inte hindra kausaliteten. Vad som händer är istället att vi ser 

uppkomsten, varat och upphörandet. Detta sker alltid och hela tiden i alltet. Genom att 

upphäva beroendet av denna process placeras vi som observatör till vår upplevelse så 

att tiden stannar. Ty vad som egentligen äger rum är att vi i ett moment av uppkomst, 

varande och upphörande ser momentet mellan upphörande och uppkomst för vad det 

är: en evighet.  

 

5.3 Ditt ”jag” ”själv” 
 

Vad en känner kan ej vara ens ”jag”, då det jaget är underlagt 

beroendeuppkommandet. Samtidigt kan vi ej gå ”utanför” denna kännedom, då vi är 

en del av just detta nätverk, nämligen uppkomst, varande och förfall in i minsta 

kognitiva funktion. Därigenom kan vi ej känna till om det skulle finnas ett 

transcendent existerande själv.
68

 

                                                
68

 S. Hamilton 2000, s. 139. 
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5.4 dhammas som existerande i moment 
 
dhammas är vad alltet är. Deras uppkomst, varande och upphörande är det enda som 

finns. dhammas finns, därmed finns varat. Vi ska inte förfalla till skepticism mot 

varat, vi påverkar det och det oss. Om vi nu säger att dhammas har en existens så är 

denna likväl av anatta. Begrunda nu följande: dhammas uppkommer, varar och 

upphör i vårt vara. Detta sker i en oräknelig följd av existenser, där samtliga 

existenser (varan) är detta varat, inte andra dimensioner.  

 

fig (viii). dhamma perception. ---> linjen i del (i) i figuren är vår upplevelse av andra dimensioner. Vi 

är här fast i strukturen rörande uppfattning av varat. I del (ii) av figuren har strukturen upphört att verka 

och vi uppfattar varat så som det är, dvs. att det som känns som dimensioner endast är en annan aspekt 

av varat så som det är. 

 

Följer vi en sådan tolkning kan det framstå som om dhammas är av en kontinuitet 

vilket vi absolut inte förespråkar. En dhammas totala upphörande och uppkomst är 

totalt oväsentligt; det finns ingen konstant massa eller konstant volym av energi. 

Genom att dra denna slutsats rörande dhammas agerande, dvs. att de alstrar flertalet 

vara i samma vara, gör att vi här har en förklaring till stunder då en lyckas föra sin 

perception till ett högre stadium och se varat för vad det är. (Kan ses som att ”gå 

bakom” det första intrycket). 

 

Alltså är det per definition inte flertalet vara i varat utan endast aspekter av varat vi ej 

uppfattar/urskiljer. Det är detta en blir medveten om då i djupmeditation synen av det 
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totala förfallet visar sig. Stabiliseringen av denna uppfattning gör uppfattningen så att 

säga total. Alltså finns en möjlighet till att dhammas existerar cirkulärt genom varat. 

 

dhammas är momentära verklighetsstunder, de existerar i ett momentärt system. 

Alltså existerar den fysiska och mentala världen endast i ett kausalt, koherent system 

av beroendeuppkommande. 
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6. Slutledning 
 

6.1 Hypoteserna 
 

1. Genom att studera och reflektera kring dhammas får vi en bättre förståelse för 

jaget. 

2. dhammas är ingenting av värde, och det är det som ger det värde. 

3. Jaget är en kategoriserande konstruktion. 

 

6.1.1 Kring hypotes ett 
 

Vi har genom större delen av uppsatsen ägnat oss åt en aktiv reflektion kring frågan 

om huruvida det går att ha en förståelse av jaget. Först har det visat sig att förståelsen 

av jaget är icke-existerande. Det vi har skapat är en ökad förståelse kring 

kompositionen jaget, icke-jaget. Eftersom det inte går att få en förståelse av ett icke-

jag, då detta är anatta, är frågan felställd och fallerar. 

 

6.1.2 Kring hypotes två 
 

Vi hade en önskan om att finna en känsla kring dhammas som värdeladdade. Vi fann 

inte detta, och kan därmed dra slutledningen att de inte har något värde. Detta ter sig 

emellertid inte plausibelt. Snarare har vi kommit fram till att dhammas vara är 

opersonligt och neutralt, alltså helt utan någon värdegrund. Alltså fallerar hypotes två 

i bemärkelsen att vi ej kan yttra oss om värde rörande dessa obeständiga och 

opersonliga fenomen. 

 

6.1.3 Kring hypotes tre 
 

Hypotes tre var även titeln på uppsatsen. Det var denna tanke vi främst önskade finna 

belägg för inom den buddhistiska läran. Detta anses också vara fallet. Den 

buddhistiska läran förespråkar ett kognitivt vara som är kategoriserande och 

konstruerande. Vi konstruerar vårt allt, vi kategoriserar varje intryck och stämplar det 

genom vår urskillningsförmåga. Jaget är ett självskapande fenomen som upprätthålls 
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genom suktan och önskan till individuallitet. Buddhismens budskap är en 

direktionspil hur en kan ådagalägga detta kategoriserande av vår perception
69

. 

 

6.2 Övriga frågeställningar 
 

1. Har dhammas en existens?  

2. Lyder dhammas under kausala regler?  

3. Har vi skapat en insyn i funktionen jaget och dess beroende av dhammas? 

 

6.2.1 Har dhammas en existens?  
 
Vad vi funnit under resans gång är att vi inte ska definiera varat såsom icke-

existerade. Vi lever i det och det påverkar oss liksom vi påverkar det. Utifrån det 

perspektivet, att ta varat för existerande då det de facto påverkar oss, har dhammas en 

existens. Samtidigt är detta en existens av tomhet. dhammas är opersonliga, 

obeständiga fenomen kring vilka vi inte får bygga en tro om en beständig existens. 

Därmed har vi funnit denna otroligt djupa variation av existens inom buddhismen. 

Detta ämne, dvs. diskursen om existens/icke-existens, är i denna omfattande. Tyvärr 

kunde vi inte behandla detta ämne. 

 

6.2.2 Lyder dhammas under kausala regler? 
 

Som vi har redovisat i uppsatsen är alltet länkat till en koherent kausalitet. Detta 

skulle kunna leda till en stark determinism, men så är inte fallet. Trots att dhammas 

existerar beroende av en universell kausalitet är denna kausalitet inte definitiv. 

Genom att forma och öva upp sin citta kan en ändra dhammas mönster och på så vis 

bryta/ändra beroendeuppkommandet. När personer uppnår nibbana upplöses eller 

”splittras” de dhammas som utgjorde personens konstruktion för att aldrig igen 

återskapas (vilket sker vid samsara
70

). Därmed är svaret på denna fråga ”ja”, men det 

                                                
69

 Genom att se detta börjar resan till ytterligare förståelse, ett alstrande av den verkliga synen på varat 

för att slutligen, i total förnöjelse i dukkha, bli allt och inget-ting. 
70

 Vi har medvetet inte berört samsara för att bättre kunna fokusera på vårt huvudsakliga mål. Dock är 

det av vikt att inte tro att det är samma dhammas som skapar nästkommande person. Dhammas upphör 
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är ingen determinism som råder. För majoriteten av varelserna i detta vara styrs 

dhammas av kausala regler. Men genom Dhamma (läran) kan man förändra detta. 

Därför råder ingen determinism.  

 

6.2.3 Har vi skapat en insyn i funktionen jaget och dess beroende 
av dhammas? 
 

Vi anser att så är fallet. Genom att dra fram de delar av Dhamma som berör ämnet har 

vi reflekterat och format en bild kring jaget och dhammas interaktion (kanske snarare 

icke-interaktionen, då jaget är anatta). 

 

6.3 Resultatet av hypoteserna och frågeställningarna 
 

Resultatet av undersökningen är att vi först och främst har haft nytta av den metod vi 

formade. Den har hjälp arbetet att fortskrida. Med den subjektiva fenomenologiska 

inriktningen har vi funnit det kategoriserade jaget, som visat sig vara en konstruktion 

av personfaktorer (khandhas). Detta medför att vi ej är av en sådan individuell art som 

vi ofta önskar. Genom att bejaka Dhamma och finna insikt i de ädla sanningarna, kan 

vi arbeta med denna kategoriserande apparat som är manifestationen/fenomenet jaget. 

   

6.4 Efterord 
 

Momentet av stillhet, stunden som är av ett icke vara. Upplevelsen av den totala 

frånvaron av kognitiva spärrar. Verkligheten så uppdagad visar att uppdagandet; 

uppkommandet, varandet och upphörandet av existensens opersonliga fenomen är i en 

harmoni vilket är alltet i varat. Därigenom synes allt vara oavbrutet och totalt fritt från 

individualitet i formen av ett jag. I denna totalt fria syn från de kategoriserande 

faktorerna finner vi ett moment av stillhet. 

 

 

                                                                                                                                      
även hos en person som vid sin död inte går in i nibbana. dhammas uppstår då på nytt varvid nästa 

person formas utifrån beroendeuppkommande, dvs. den universella kausala koherensen. 
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Ordlista 

 
anatta – icke-jag (eller mer ordagrant inte-själv) att det ej existerar någon innebonde 

essens. 

 
Dhamma –Läran, Den buddhistiska läran. 
 

dhamma – momentärt opersonligt fenomen, varats grund som allt bygger på. 
 

jag – Din känsla av en individualitet innebärande skapande av essens där ingen går att 
finna.  

 
Jaget – Samma som ovan, men kan utvecklas till att vara begärens själv önskan till 

existens. D.v.s. ditt ”jag” suktar efter sig själv. Jaget har tagit över och styr dig 
genom des önskningar. 

 
khanda-> personfaktor, ens indelning i olika faktorer, därav en utsträckt och fyra 
kognitiva. 

 
dukkha – otillfredsställelse, av att lida av sukta till och rån ting. 

 
Nidana – orsakskedja av 12 st orsaker (nidana). Denna orsakskedja berör vårat väsens 

väg till dukkha. 
 

rupa – materiel form, ( det utsträckta). Personfaktor ett. 
 

vedana – Sinnen (ayatanas). Personfaktor två. 
 

sanna – behandling av sinnena. Förberedande strukturering inför kategoriserings 
funktion (sankhara). Personfaktor tre. 

 

sankhara – Den kategoriserande faktorn. Där mönstret för kategorisering är, detta 

mönster är styrt av vinnana.  
 

vinnana – urskillningsförmåga, att föra och strukturera kategoriseringen av ens 
perception. 

 
ayatanas – sinnen, känsla, smak, hörsel, syn, lukt, tanke. 

 

Bhavanga – Faktorn som bevarar kontinuiteten i ens kognitiva vara och stadiet som är 
av inget-ting, dvs. intrycks löst, fritt från kategorisering. Upplevelse (eller icke-

upplevelse) av bhavanga är ett måste för att nå de högre meditativa stadierna. 
 

Citta – tankekedja, eller en tanke t.ex. ”kruka”. Med tankekedja menas ett moment av 

en tanke process, från viljan till perception till förfall eller lagring av cittan (tanken).  

 
Ceteti – En riktad vilja till perception av X. 

Cetana - Den rena viljan mot fortsatt uppfatande av detta vara.
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