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Honnör:

Författaren vill uttrycka sin tacksamhet till C.S. Lewis, författaren bakom The Screwtape 
Letters, varifrån han fick idén till den här boken.

–Ajahn Puṇṇadhammo
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INLEDNING

Översättarens förord

Breven från Māra är en pastisch på The Screwtape Letters av C.S. Lewis.1 I vår berättelse
framställs med en slagkraftig och lekfull stil hur mörka krafter utövar inflytande över 
världen och mänskligheten. För den svenska läsaren är den kosmologiska strid den 
kristne Lewis utgår ifrån sannolikt redan bekant, men Breven från Māra är skriven av en 
buddhistmunk, utifrån den egna mytologiska och religiösa traditionen. Därför kan kanske
en kort presentation av huvudpersonen och hans värld vara på sin plats.

Mörkrets furste går alltså bland buddhister under namnet Māra.2 Den som jämför honom 
med den mer välbekante kollegan Satan kommer kanske tycka att Māra ofta har en lite 
mer försiktig framtoning. När det gäller förstörelse, våld och dekadens kan Māra bara 
följa med en bit på vägen, för om saker blir alltför brutala och otäcka tar han faktiskt lite 
illa vid sig. Generellt är han är inte våldsam, utan manipulativ; inte hotfull, utan 
inställsam; inte direkt illvillig, men helt fri från skrupler.

En värld av mörker och grymhet har heller aldrig varit hans mål. Vad han vill är att 
hindra varelser från att fly ut ur det buddhister brukar kalla saṃsāra – det eviga 
kretsloppet av födsel, död och återfödsel – där vi sisyfosfigurer vandrar runt, runt i 
meningslösa cykler, där vi möter både existensens skuggsidor och ljusglimtar, igen och 
igen:

(…) Med en icke urskiljbar början pågår kretsloppet. En 
utgångspunkt går icke att finna ur vilken varelser, 
förblindade av okunskap och bundna av begär, 
transmigrerar och vandrar fram. Många gånger har ni alltså 
upplevt lidande, upplevt smärta, upplevt förluster och fyllt 
gravplatserna – tillräckligt många gånger för att känna 
uppgivenhet gentemot allt betingat, tillräckligt många 
gånger för att ge upp all lidelse, tillräckligt många gånger 
för att söka befrielse.3

Den som överlistar och besegrar honom vinner frihet, lycksalighet och frid – Nirvana.
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Om författaren

Ajahn Puṇṇadhammo föddes i Toronto 1955. 1992 tog han ordination som buddhistmunk
i Thailand, i meditationsmästaren Ajahn Chahs tradition. 1995 återvände han till Kanada
och klostret Arrow River Forest Hermitage i norra Ontario, där han nu är abbot.4

Övrigt

De numrerade slutnoterna är översättarens, medan fotnoterna i sidfoten på respektive sida
är författarens.

Denna översättning hade inte sett likadan ut utan de förbättringsförslag jag tagit emot. 
Därför vill jag tacka alla inblandade, i synnerhet: Adam Gregg, min far och Daniel 
Ainestrand. De misstag som fortfarande finns kvar, trots alla dessa goda förslag, bär jag 
ansvaret för, och jag ber om ursäkt för dem.

Och slutligen, naturligtvis, ett stort tack till Ajahn Puṇṇadhammo.

Sensommaren 2015,
A.O.
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BREVEN FRÅN MĀRA

Arméerna

Världslig njutning är din första armé,
den andra heter missnöje,
den tredje är hunger och törst,
och begär kallas den fjärde;

tröghet och lättja är din femte armé,
och din sjätte kallas fruktan,
den sjunde är tvivel, och den åttonde
är förställning och hårdhet;

vinning, ryktbarhet och ära,
framgång vunnen med falska medel,
att upphöja sig själv och förakta andra -

detta, Namuci, är din armé,
den Svartes stridbara här;
den fege besegrar den inte,
men den som lyckas, vinner belöning.5

I ett rike långt härifrån finns en överväldigande förtjusande lustpark. Mer förtjusande än
alla andra lustparker i hela myllret av olika universum. Ljuvliga jungfrur och sorglösa 
ynglingar strosar genom lundar under evigt blommande träd. Gyllene löv svajar i den 
milda brisen och skapar mjuka melodier. Underbara fåglar och väldiga fjärilar fladdrar 
under trädens skuggor. Marken sluttar försiktigt uppåt och långt borta syns ett slott på 
toppen av en klippa. En förunderlig byggnation av slingrande torn och intrikata 
balustrader. Geometrin i sig själv är nog för att blända sinnena, även oaktat de 
juvelbesmyckade murarna, de gyllene taken, eller statyerna av alabaster och jade.
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I denna bländande byggnads högsta torn ligger ett stort och smakfullt inrett rum, ett 
kontor om du så vill. Bakom ett massivt skrivbord av ett sällsynt träslag med exklusiva 
utsmyckningar uppehåller sig en elegant figur i en bekväm läderstol. Han är lång och 
stilig, oklanderligt klädd och prydlig. Hans look är både tidlös och modern, och hans 
uppträdande finslipat och sofistikerat. En överjordiskt skön gudinna sitter vid hans sida 
på en liten pall och fixar hans naglar. En andra gudinna sitter mittemot honom med 
diktamensutrustning i knät.

Varelsen bakom skrivbordet blickar ut genom de enorma perspektivfönstren med ett 
förnöjsamt leende. Han betraktar de glada gudavarelsernas lek med faderlig belåtenhet. 
Efter ett tag vänder han sig till den vackra gudinnan mittemot honom, den himmelska 
sekreteraren, och talar: ”Jag kommer vilja diktera ett brev om en stund, hjärtat. Så 
länge skulle du kanske kunna vara rar och göra en kopp kaffe till mig, så skall jag se 
över mitt imperium.” Manikyristen samlar ihop sina redskap och lämnar rummet med ett
leende och en blinkning.

När hans sekreterare graciöst trippar mot den himmelska kaffebryggaren tillåter 
sinnevärldens prins sig själv njutningen i ett lystet ögonkast innan han kommer igång 
med affärerna. Hans nu perfekt manikyrerade hand vilar på en datormus (elfenben från 
en enhörning med en knapp av rubin.) Med ett par smidiga manövrar omprogrammerar 
han bildåtergivningen i fönstret.

Först spanar han in de olika himlarna inom sitt herravälde, världarna av njutning där 
gudar och gudinnor leker i trädgårdar och lundar. I himmelska farkoster reser de från 
festival till festival och från högtid till fest. De är berusade av sin egen skönhet, klädda i 
underbara dräkter och prydda med både kransar och ädelstenar. Himmelska musiker 
spelar ständigt, och förhäxande sköna himmelska nymfer dansar utan uppehåll genom 
tidsåldrarna. Givetvis händer det emellanåt att en av dessa varelser försvinner – poff! – 
liksom en glödlampa i en julgransbelysning som brinner ut. De andra verkar knappt 
märka det. De mer eftertänksamma kan möjligen stanna upp tillfälligt och blinka en eller
två gånger, men avleds snart från alla former av melankoli.

”Ah...mina barn, som de gillar att leka! Men vissa leker inte så snällt som de borde...”

Ännu en knäpp på musen och fönstret visar varelser i djurriket. De springer och hetsar; 
jagar och slukar; parar sig och föder ungar. De fångas i fällor, eller är kanske döende 
av köld eller hetta. De går kortvarigt in i och ut ur världen.

Bilden förändras igen. Spökriket visas, skugglikt och mörkt. Varelser lever i jämmer och 
klagan, vanskapta och fula varelser. Många har uppsvällda magar och mycket små 
huvuden, somliga är som levande skelett, andra krälar patetiskt runt avskrädeshögar.

Därefter kommer helvetesvärldarna i bild: riken fulla av eld och smärta, världar av 
obeskrivlig grymhet och skräck – varelser som spetsas på glödheta järnspett, eller som 
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kastas i eldgropar och därefter dras upp med krokar, eller som kokas i grytor, eller 
styckas med knivar.

Prinsens mun förvrids till en äcklad, missbelåten och matt min. Han tar graciöst emot sin
kopp med rykande kaffe samtidigt som en drös pinade varelser faller ner i en grop full av
brinnande kol. Sekreteraren säger med gudomlig förargelse: ”Det där är helt enkelt 
vidrigt, Māra hjärtat, jag förstår inte varför du håller igång det där stället.”

Ett mörkt ögonbryn höjs, ”Du milde! Som om det skulle vara mitt fel! Helvetet är inte 
precis min favoritverksamhet heller. Jag hade verkligen föredragit att alla dessa usla 
varelser hade sunt förnuft nog att leva på ett propert sätt, men de fortsätter på sina onda 
banor, så vad skall jag göra? Du vet, himmel eller helvete är helt upp till dem själva; jag
bara, så att säga, understödjer det hela genom att hjälpa dem inse hur ovärderlig 
existensen i sinnevärlden är. Hmm, förträffligt kaffe som alltid, min kära.”

”Du är grym! Byt kanal tack.”

Med en rynkad panna knäpper Māra på musen. 

Gudinnan skrattar: ”Åååh...människornas värld! Så lustigt, dessa dumma små 
människor.”

Māra rynkar pannan lite djupare och studerar de flimrande bilderna: folkmassor som 
skyndar fram längs en tunnelbanestation; en familj som slösint tittar på TV; en ung flicka
som säljer sig själv på gatan; soldater som bränner en by.

Han läppjar eftertänksamt på sitt kaffe. ”Mycket bra. Merparten av detta rike är 
sannerligen också mitt...”

I fönstret framträder nu en dammig bygata. Några hönor springer omkring och här och 
där ser man en skabbig hund eller två. En pojke går förbi med en buffel och ett rep i dess
nos. Under skuggan av ett mangoträd sitter några rökande män och slöar.

”Men det finns en liten irriterande…läcka.”

Och då kommer en rad av mantelklädda figurer runt hörnet. De går framåt under 
tystnad, med sina blickar riktade nedåt. Ett par gamla kvinnor dyker upp och placerar 
vördnadsfullt bollar av klibbigt ris i munkarnas skålar.

”Verkligen irriterande... men lyckligtvis är läckan liten, och det håller oss sysselsatta att 
försöka laga den. För vi kan ju inte låta alltför många varelser smita, eller hur? Var 
skulle vi ta vägen om hela stora saṃsāra uttömde sig självt? Nåja, dags att komma 
igång. Kom här och sitt i mitt knä medan jag dikterar ett PM till företrädarna för de 
olika avdelningarna.”
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Māra till sina undersåtar

FRÅN: Hans Högste Excellens Māra Namuci

TILL: Samtliga skvadronbefäl

OMRÅDE: Planeten jorden, Solsystemet, Människoriket

ÄMNE: Nuvarande situation och aktuella projekt

DATUM: 26:e århundradet på nuvarande Buddha-period

Hälsningar tl ala mina hårt arbetande undersåtar! Som ni ala förstår 
verkar vår almänna statgi fngera lika fiktonsfit som vanligt. I den 
väldiga skara varelser som vandrar runt på vårt lila lekland, det stra 
saṃsāra, är man i stra drag omedvetn om sakernas förhålanden. Vi 
måst fortsäta våra oupphörliga anstängningar at håla kvar dem i vår 
makt. Det är faktskt sant at en, så at säga, mycket klurig fsk smet ur 
vårt nät för två och et halvt milennium sedan. Jag tar på mig det fla 
ansvaret för den katastofen. Då ni ala har studerat histria i er 
grundutbildning behöver jag int gå in på det i detalj. Kom ihåg at jag 
gjorde mit alra bästa. Men int ens mina dötrars dans berörde honom. 
Int ens min fuktansvärda mörka sida, som ibland tl och med kan 
skrämma mig själv, hade någon verkan.

Vad som var än värre var at han, eftr at ha genomskådat vårt lila spels
sanna natur int kunde förmås at håla det för sig själv, även om jag 
nästan todde at jag lyckats övertga honom. Ack, det som sket har sket 
och det fnns et litt hål i vårt nät som varelser fortsäter at smita genom.
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Lyckligtvis tder altng på at hålet blir mindre med tden. Det är mycket 
svårt för våra små fskisar at förestäla sig at deras verkliga välstånd 
fnns utanför nätt. Alt vi måst göra är at avleda dem fån tankar på 
konservfabriken!

Ni, mina lojala skvadronbefäl, gör et fnt jobb. Låt oss ta tlfälet i akt 
och se över era enhetr, en eftr en.
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Första armén - Världslig njutning

Ni förtjänar verkligen äran at vara min älskade första här. I de festa 
fal är ert arbet alena tlräckligt för at håla varelser i schack. Era fem 
divisioner – syndivisionen, hörseldivisionen, doftdivisionen, smakdivisionen 
och taktla divisionen – strmar våra ofer med ala sinnesnjutningarnas 
besvärjelser. Varelser dedicerar hela sina liv tl er. Era ofer kommer tl 
altaret fiviligt, tl och med ivrigt.

Men deta är ingen anledning at låta era anstängningar avta. Det fnns 
altd en risk at de skal börja förstå – om vi skal vara helt uppriktga oss 
själva emelan – hur usla våra varor egentligen är. Vi vet at 
sinnesnjutningar är helt och hålet otlfedsstälande och ilusoriska, och 
tots al vår uppfnningsrikedom har vi aldrig lyckats hita på någon 
njutning som är helt tlfedsstälande, varaktg och solid. Lyckligtvis inser 
den stra majorittn av människorna int deta. De små idiotrna verkar 
ala förestäla sig at det bara är de njutningar de hitils haft som har 
varit beskafade på det viset, och at de någonstans, på något sät, skal 
hita den magiska skaten som kommer låta dem leva lyckliga i ala sina 
dagar.

Jag vet hur befängt det låtr, men de festa människor tänker int igenom 
dessa saker så värst noga. De gilar vad som känns bra och tar ingen 
hänsyn tl konsekvenserna. Det enda tick vi behöver köra är at håla dem
distaherade och roade. Vi måst fortsäta intoducera nya festlser så 
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snart de börjar tötna på de gamla, och även om vi har et par väl 
beprövade lockelser – sex och mat primärt – måst vi även där intoducera 
nya variantr och variatoner.

Än så länge har ni, min älskade armé, klarat jobbet underbart bra! Ta sex
som exempel, det har varit vårt favoritvapen i bortåt en miljard år nu. 
För at vara en simpel biologisk fnkton lämnar det en hel del öppningar 
för vår kreatvitt. Vilket underbart bedrägeri det där är! Samtliga av de 
underliga och spektakulära variantr de blir så fenetska kring kan ala 
reduceras tl et par slugt arrangerade kopplingar och en smula fikton! 
På et sät är det int sex i sig som uppräthåler vår verksamhet, utan 
snarare ala perifera tng som hör därtl: ala förväntningar och alt 
förarbet, ala accessoarer och alt känslomässigt bagage. Lyckligtvis fnns 
det tlräckligt av sådant för at håla de festa av dem sysselsata en hel 
livstd, och en livstd åt gången är det enda vi behöver bekymra oss om. De 
kommer fortsäta komma tlbaka för mer av samma sak, eler hur?

Jag måst säga at vi det senast har lyckats oerhört bra på deta område. 
Teknologin är verkligen en tlgång. Så snart de hade fngerande 
kameraobjektv riktade de dem mot nakna kvinnor, och nu har vi så klart 
också färgkameror, biografer och flmer. Eggande bilder har aldrig varit 
lätare at komma över. Den senast tden har de börjat distibuera alt 
deta på intrnet, så de int ens behöver gå någonstans för at få tag i det. 
(Kanske skule jag skafa mig en webbplats – nej, det vore bara överfödigt!)

Teknologin i sig själv är i stra drag en produkt av sinnesbegär. Varelser 
skapar apparatr för at förenkla förvärvet av sinnesnjutningar, eler för 
at undvika förekomstn av obehagliga sinnesintyck. Deta driver hela 
deras ekonomi och håler dem upptagna hela deras korta liv. De vil ha, 
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eler inbilar sig tl och med at de behöver, en bil, en streo, en datr; och 
sedan en nyare bil, en nyare streo, o.s.v. Vi måst håla dem kvar i deta 
tlstånd av begär eftr ala dessa innovatoner – ju mer de jobbar, dest 
mindre td får de över tl at refektra.

Vår stre motståndares undervisning är det enda verkliga hindret för 
deta upplägg. Han har, gång på gång, poängtrat de inneboende farorna i
världslig njutning. Hursomhelst har vi genom århundradena lyckats så 
bra med at späda ut denna undervisning med diverse blufäror at det 
blir alt svårare och svårare för dem at hita den riktga Dhamman. Det 
fnns got om så kalade ”lärare” bland dem som är viliga at föra vår 
talan i hans namn. Int bara genom at sockerbestö idén om försakelse, 
utan också stlt proklamera at ”upplysningen fnns i passionerna.” 
Självfalet fnns det got om fsk som gilar smaken på det bett!

Om de verkligen börjar refektra, eler ännu värre, praktsera försakelse 
och meditaton så får vi int ge upp. De håler då på at komma farligt 
nära at fnna vägen ut ur vårt grepp. När de väl inser at deras verkliga 
lycka int är beroende av saker/objekt (kort sagt av våra knep) så kan de 
komma undan. Vi måst använda ala tl buds stående medel för at 
distahera dem. Även om de skule lyckas sita stla så är deras sinnen 
länge lätdistaherade. Fantasier är en fantastsk sak, särskilt som sinnet, 
när man kultverat en smula koncentaton, blir kraftflt och kan 
visualisera och håla kvar även osunda objekt. Vad vi int får tlåta dem 
at göra är at kontmplera över kroppens sanna natur. Man skule kunna 
to at även varelser med en blot modest intligens borde se hur 
motbjudande och instabila de där kötmaskinerna de släpar runt på 
egentligen är. Trots alt så måst de konstant tväta och parfmera sig 
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själva för at kunna stå ut i varandras sälskap! Men de ser int det, eler 
vil int se det. Alt vi behöver göra är at få dem at fortsäta se på sina 
kroppar på et högst selektvt sät, samt betna de i hög grad visuela 
aspektr som klassas som ”vackra.” Det är en tämligen enkel konst.

Och glöm int at viska det tdsenliga snacket som får dem at avstå fån 
kroppsmeditaton. Ni vet vad jag menar – meditaton på det osköna är 
”livsförnekande, extemistskt och repressivt.” Det är tämligen enkelt at 
övertga dem för det är vad de vil höra. Fortsät låta dem inbila sig at 
de både kan ha kakan och äta den, så kan vi sluta oroa oss. Låt dem 
meditra hur mycket de vil – så länge de tor at de int behöver försaka 
någontng så är det vi som bestämmer.
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Māra lägger armarna bakom huvudet och suckar samtidigt som han formulerar nästa 
brev i sitt huvud. Sekreteraren som anar en paus i arbetet glider ur hans knä och går 
bort till fönstret med den trådlösa musen i sin hand.

”Jisses Māra, man kunde gärna tro att den första armén skulle vara tillräcklig.” Hon 
klickar på musen och betraktar alla gudar och gudinnor, och stannar ett tag vid en scen 
där vackra varelser hoppar omkring i en pool full av lotusblommor och kringdrivande 
svanar. Bland dem i poolen flyter det också omkring små fat med berusande himmelsk 
nektar, och ibland när en gudavarelse sträcker sig efter en drink flyger småfåglar kvickt 
och lekfullt undan, mittbland stänk och plask, i en atmosfär av allmän upprymdhet. ”Du 
kan verkligen ställa till med kalas!”

Māras mörka ögon smalnar. ”Tack sötnos. Men även den mäktiga första behöver ibland 
understöd.” Han tittar med ett leende när hon tröttnar på de himmelska slimmade 
simmarna och istället börjar zappa genom existensplanen, snabbare och snabbare...

”Kom igen, tillbaka till vårt arbete...”

Andra armén - Missnöje
Til min andra armé, missnöjets här, riktar jag mina hälsningar och 
hylningar! Er rol är at samverka med min första armé; ni är, så at 
säga, artleriet som mjukar upp fendens försvarslinjer inför 
sinnesbegärens infantrianstrmningar. Vi måsta håla varelser i et 
konstant tlstånd av missnöje gentmot sin aktuela situaton. At vara 
utråkad är primärt et tlstånd av aversion; sinnenas föreliggande input 
av intyck ger int önskad njutningskick, så folk blir irritrade över vad de 
ser som en ointessant omgivning. De blir ”utråkade” och försöker 
avhjälpa situatonen med ny spännande stmuli, vilket min första här 
fitgt tlhandahåler. De tappar bort sig i sinnlighet och åtr har vi fåt 
dem dit vi vil: De lägger en grund för förnyad tillblivelse.

Vilket bedrägeri! Vi får dem at altd begära något rafande och nyt. 
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Således fortsäter de springa runt i det stra saṃsāra som en stackars 
hamstr i et hjul. Om de någonsin vaknade upp och insåg hur länge de 
hålit på med deta, och at det egentligen int fnns något nyt och fäscht 
at upptäcka...

Givetvis får vi int låta det ske. Hemlighetn är at få dem at int rikta 
sin uppmärksamhet mot det nuvarande ögonblicket. Om de lyckas bli helt 
närvarande, här-och-nu, så kan de int bli utråkade. Den senast tden 
har vi lyckats utveckla et socialt klimat som bestämt avskräcker fån 
stlhet och klarsyn. Hela deras moderna kultur är snabb och fenetsk. 
Trender i alt fån musik tl klädsel förändras hastgt, och de är ala 
ivriga at följa med. Massorna föredrar upphetsning över subtlittr. De 
senast femto åren har vi set många famstg i vår stävan at 
fagmentra människornas observatonsförmåga. Televisionen var tl str 
hjälp, men jag tor det enskilt viktgast famstget för ledans tiumf var 
när man uppfann färrkontolen. Det fnns nu många miljoner vilkas 
observatonsförmåga är så pattsk at de int kan följa med i et 
halvtmmes långt narratv; de kan int ens fokusera så länge på en enskild 
serie tldragande bilder, för at int tala om at sita tsta för sig själva!

Vi har lyckats så väl på deta område at det anses vara et av livets stra 
onda at vara utråkad. Deta förekom givetvis int när de behövde al sin 
fsiska energi för at överleva. Men nu har vi et släkt kraftlösa diletantr
som int ens står ut med sit eget sälskap – något man förvisso knappast 
kan klandra dem för!

Folk skapar virtuela helvetsvärldar av missnöje för sig själva. Man kan 
se dem överalt i de stra moderna städerna – på tunnelbanan, i köer, på 
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kontr. Den töta letargiska uppsynen i deras ansiktn, den glasartade 
blicken i deras ögon som meddelar at de helre skule vara någon 
annanstans, var som helst. Pattska varelser! Om de bara insåg at det 
enda stäle de någonsin kan vara på är här-och-nu!

Missnöje baserar sig på vad vår stre motståndare kalade vibhavataṇhā. 
”Begär eftr icke-varande” i folkmun. De anser sin nuvarande situaton 
outärdlig, och önskar utplåna den, huvudsakligen på grund av det egna 
psykologiska tlståndet. I sin renast form leder deta tl självmord och en 
eftrföljande lägre åtrfödsel; i sina mildare former leder det tl en 
småskalig självförintlse genom alkohol, narkotka, sömn eler själös 
underhålning.

Så länge vi håler dem fångade genom dessa två statgier, sinnlighet och 
missnöje, förblir de i vårt våld. Skule de snubbla över den sanna 
figörelsen som ligger däremelan* så måst vi fördubbla våra insatser. 
Viska i deras öron. Låt dem int uppleva stlhet. Dra de gamla goda 
lögnerna för dem, om och om igen: ”Deta är så tåkigt. Gå ut och njut av 
livet!”

* ”Däremellan” refererar till medelvägen som Buddha upptäckte och lärde ut. Den undviker 
ytterligheterna sinnesbegär och begär efter icke-varande, och därmed de teorikonstruktioner och 
livsvägar som kommer ur dessa. Istället fokuserar den på den åttafaldiga vägen som baseras på kunskap 
om betingad uppkomst och de fyra ädla sanningarna.
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”Jag är törstig Māra, kan vi inte ta en soma-paus?” säger sekreteraren surmulet.
”’Alla varelser upprätthålls av näring...’”
Hon serverar sig själv sublim nektar från en kristallskimrande karaff.
”Vad sade du, älskling?”
”Inget särskilt...bara något jag läste i en bok en gång.”
”Du är så bildad”, kuttrar hon, samtidigt som hon klättrar tillbaka upp i hans knä och 
går vidare till nästa avsnitt i sin handdator.

Tredje armén - Hunger och törst

Min mäktga och fuktansvärda tedje! Var hälsad! Era metder må vara 
opolerade i jämförelse med min älskade första armés förfning, men de är 
icke dest mindre kraftfla. Begären ni famkalar är tl och med mer 
basala än de sexuela. Sex är, tots alt, någontng de bara inbilar sig at 
de int kan leva utan. Mat och dryck behöver de verkligen på riktgt för at
uppräthåla kroppen.

Jag kommer aldrig glömma at det var ni, hungerns tjänare, som lockade 
den ras som nu kalas människa i mit grepp fån första början. Ah! Hur 
längesedan är det nu? Två eler te miljarder år? Jag kommer ihåg det som
om det var igår! Då var den stra jorden formlös och tm. Den tdens 
varelser var högstående och luminösa, och livnärde sig på jhānisk 
lycksalighet.

Bah! Int mycket man kunde göra med dem; et sorgligt tlstånd. Så vi fck
haven at utveckla et ätligt skum och några av dem blev precis pytelit för
nyfkna. Tålmodigt och slugt viskade vi i deras gudaöron genom 
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årtusenden: ”Mmm... got.” En eftr en doppade de sina fngrar, som de 
sedan elegant slickade rena. Och en eftr en började de absorbera denna 
grövre fsiska substans, varpå deras egna kroppar successivt blev alt mer 
grovkorniga. Gradvis, och obemärkt, tg de själva an grövre och grövre 
fsisk form, och behövde så ännu mer och ännu fligare föda.* Ha ha! Nu 
får vi idiotrna at köa för fotiga hamburgare!

Givetvis är det int den rent fsiologiska reaktonen på en tm mage som är
vårt egentliga vapen, utan den inbilade hungern – girighetn eftr smaker,
lustn eftr aromer. De kan bli tämligen besata av mat och denna 
besathet kan anta många underhålande former: gourmetn som 
spenderar en smärre förmögenhet på exotska räter; hälsomuppen som 
skapar en fetsch runt olika dietr; fossaren som överbelastar sit systm 
med kalorier; och anorektkern som svältr sig själv med en patlogisk 
fåfänglighet – de är ala i en vanförestälnings grepp, en vanförestälning 
som överdriver betdelsen av vad som, när det kommer tl kritan, bara är 
et bränsle för den fsiska organismen. Avsaknaden av fastet och 
själsstrka när det gäler kroppens impulser är också mycket viktg. 
Varelser vil altd vara tlfedsstälda; låt dem aldrig misstänka at det är
precis den varan som står utanför vår makt at leverera.

Oaktat de grövre formerna av hunger, det verkliga behovet av mat tjänar 
också våra syftn. Drivna av behovet at uppräthåla sina kroppar utför 
de handlingar i världen, exempelvis arbet på fält och i fabriker, och 
handlingar är karma, och karma driver sinnevärldens tlblivelseprocess. 
Deta känner ni tl mycket väl.
* Māras utläggning är baserad på den kosmologiska myten i Aggaññasuttaṃ (Dīghanikāya 27.) Denna 

undervisning beskriver hur människor stegvis föll från ett gudalikt tillstånd. Början på detta förfall var 
när dessa varelser fick smaka på ett primordialt födoämne som flöt runt på havens yta, och som fick 
dem att utveckla allt grövre fysiska kroppar.
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Vår stre motståndare förstd hur farlig den tedje armén är – och som 
vanligt lärde han på et enerverande rakt sät ut en medelväg genom deta 
täsk. Han provade själv på extem fasta, vilket ofta tjänar våra ändamål 
nästan lika bra som fosseri, men övergav det som metd. Hans munkregler
föreskriver måta i ätande och en begränsad form av fasta; man avstår 
mat under ena halvan av varje dag. Oavset vilket, ni, hungerns armé, är 
et av mina viktgast vapen mot munkarna i deras stävan at komma 
undan. Ofta kan vi förhäxa deras sinnen med visioner av underbar mat. 
Glöm aldrig at för celibatärer är mat det huvudsakliga utloppet för 
sinnlighet. Av munkar i ordnar utanför hans taditon, som int följer 
vinayareglerna, har vi lyckats skapa mången gladlynt Broder Tuck!

Huvudsaken är at komma ihåg at hindra dem fån at äta med 
medvetnhet. Om en människa håler huvudet kalt och ätr med 
uppmärksamhet samt kontmplerar sensatoner och känslor som uppstår 
kan hon lära sig en hel del, och det är väldigt farligt för oss. Lyckligtvis är 
deta en krävande uppgift och vi vet ala hur lit människor gilar 
krävande uppgiftr.
 

Om man ser över tlståndet i världen idag så verkar ni lyckas galant. 
Halva världen svältr och andra halvan är överviktg. I båda falen är de 
besata av mat. Hål kvar dem i deta stadie och de kommer aldrig rikta 
sina tankar mot tng bortm våra domäner.
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Māra snurrar fundersamt runt i sin stol. Han ser på sitt fint möblerade kontor, och på sin
vackra sekreterare, och på sina välvårdade naglar. Så glad han är att vara Māra!

Fjärde armén - Begär

Til mina nitska legioner i den färde armén: hälsningar och 
lyckönskningar. Denna armé har te divisioner: sinnesbegärens division, 
varandets division och icke-varandets division. Eftrsom den färde arméns
division för sinnesbegär duplicerar min älskade första armés arbet bifogar
jag en kopia på det brev jag skickade tl dem.

Sekreteraren frågar: ”Borde vi inte göra något åt den redundansen?” 

”Varför det? Denna organisation är den sista i universum som kommer behöva bekymra 
sig om nedskärningar! Och avbryt mig inte igen!”

Den andra divisionen, som understödjer begäret at vara, spelar en 
avgörande rol. Varelser existrar tack vare er. De tkniska detaljerna runt
denna process har förklarats på et täfande sät av vår motståndare i 
hans undervisning om betingad uppkomst och motviligt får vi erkänna 
precisionen och klarhetn i famstälningen. Vi behöver int gå in på 
detaljerna här; de av er som känner sig manade kan konsultra adekvat 
literatur.* Låt oss istälet helt enkelt se torin ur et praktskt perspektv; 
varelserna under vår makt existrar för at de vil det.

Var på det klara med deta. De brukar vanligtvis int ens ana vad 
varande egentligen betder; de är för det mesta int ens helt medvetna om 
* Till exempel: Nidānasaṃyutta (SN 12); Mahānidānasuttaṃ (DN 15); eller Mahātaṇhāsaṅkhayasuttaṃ 

(MN 38).
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at de har et begär eftr deta. Ni har altså utfört ert arbet väl och 
försåtligt. Begäret eftr varande kommer vanligtvis tl utryck i en 
konkretare form. Så at säga som et derivat – int som den simpla viljan-
at-vara, utan snarare begäret at vara specifkt det ena eler det andra: 
At vara älskad, at vara rik, at vara fisk, at vara Amerikas president, 
och så vidare.

Er atack bör vara tvådelad: så länge det är möjligt, fortsät föda den 
sekundära manifestatonen i synnerhet, begäret at vara det ena eler det 
andra. Vi har gjort stra famstg på deta område på senare år. Våra 
möjlighetr var begränsade när samhälet var hierarkiskt och stabilt. Men 
de senast århundradena har de gamla sanningarna tappat alt mer mark.
Samhälet är nu så öppet at nästan gå ned i et ttalt kaos. Int för at 
denna så kalade ”fihet” gör dem något egentligt got; de festa av dem blir
aldrig rockstjärnor eler presidentr, eler något annat av alt tamsigt de 
verkar eftrstäva så enormt. Oavset vilket – för våra ändamål är det got 
nog at de vil bli det. Hål drömmen levande! Om alt börjar se för 
hopplöst ut, påminn dem om at köpa en tisslot.

Ibland händer det dock at någon av dem överaskar oss och faktskt blir 
något, men då kan vi vanligtvis helt enkelt förekomma dem. Om en av dem 
lyckas bli president, se då tl at han eler hon vil vara en str president. 
Icke dest mindre, tots våra goda insatser händer det at somliga av dem 
emelanåt närmar sig tlfedsstälelse, även under tämligen enkla och 
ordinära förhålanden, och det är väldigt farligt. När så är falet, överväg 
plan B och driv dem närmare rotbegäret för existns i sig självt.

Vårt huvudvapen här har altd varit evighetslärorna. Säg tl dem: ”Du 
är, eler kan bli, odödlig. Din essens kommer bestå för altd.” Låt dem int 
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tänka på döden. Deta är enkelt för de festa av dem vil int det ändå. 
Vilken version som helst av den här idén fngerar för våra ändamål. Det 
behöver int gå ihop helt och hålet; väldigt få av dem är viliga at 
konsekvent och logiskt tänka igenom dessa idéer. Det fnns et par bra 
religioner som kan tlreda denna lugnande buljong och dessa skal 
uppmuntas, men några av våra andra projekt har resultrat i et ökat 
antal matrialistr och skeptker. Många av dem är lämpligare måltavlor 
för den tedje divisionen, begär eftr icke-varande. Men överraskande 
många av dem fortsäter likväl köpa någon form av evighetslära.

De mer enfaldiga kommer nöja sig med at artfcielt förlänga sin ungdom
med ansiktslyft och hårtansplantatoner, men et fåtal behöver starkare 
mediciner. Mytn om alsmäktg vetnskap, hur löjlig den än må vara, är 
mycket förförande för dessa tper. Många tor nu at vetnskapen tlslut 
kommer kunna förlänga det mänskliga livet på obegränsad td. Vissa 
fyser tl och med ner sina kadaver i fytande kväve. Kommer ni ihåg de 
gamla egypterna? Jag har sat grabbarna på FoU på at göra en studie 
om huruvida det är möjligt at starta upp det där igen.
 

Hursomhelst kommer många av dem förr eler senare, tots våra goda 
insatser, förlora sin entusiasm för existnsen. Livet i människoriket är 
många gånger otäckt, brutalt och kort; och önsketänkande räcker bara en 
bit. Deta är helt i sin ordning om vi hantrar det ordentligt. Det är precis
därför icke-varandets divison behövs.

På et ytligt plan kan begäret för icke-varande manifestras som vanlig 
aversion: begäret at int-vara skuldsat; begäret at int-vara gift med 
personen bredvid i sängen; eler begäret at int-vara den de är. Även 
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tivialare former är fortfarande användbara: begäret at int-vara längst 
bak i en lång kö, eler at int-vara fusen, o.s.v., ad infnitum. Ala dessa 
sinnestlstånd skapar otlfedsstälelse och det håler dem i vårt grepp.

Kom ihåg ert ohyggliga sista vapen! När avledande manövrar misslyckas 
med at tjusa, då kan förtvivlan tolbinda dem. Med alt hopp satsat i 
någon pattsk dröm som så småningom punktras krävs det bara en enkel 
knuf fån oss för at föra dem över det farliga melanläget, in i 
hopplöshetn. Kommer ni ihåg Hamlet? ”At vara eler int vara” är en 
bra sammanfatning av vårt program; vad ni än gör, låt dem aldrig ens 
ana et tedje altrnatv.

Uppenbarligen är det int tl vår fördel om någon av våra undersåtar 
faktskt upphör at existra, men vi behöver int oroa oss, för självmördare 
undkommer oss int. Vi kan hursomhelst marknadsföra vanförestälningen
at de gör det. Den ideologiska grunden för deta är nihilismen.* Histriskt 
har deta varit en minorittsflosof, endast användbar för at snärja et 
fåtal intlektuela, men de senast te eler fra århundradena har vi rönt 
stra famgångar med at popularisera denna doktin. Vissa av er var 
skeptska när jag lanserade ”Projekt Descarts”, men jag tor resultatn 
bevisar mit förutseende. De vetnskapsmän bland dem som arbetar med 
fågor om sinnet eler medvetandet; neurologer, psykologer och liknande, är
helt insnöade på idén at medvetandet supervenierar på hjärnan. De har 
als inget bevis för deta – hur skule de kunna ha det? – men acceptrar det
helt och flt som et axiom, tl den grad at de oftast verkar omedvetna om
* Nihilismen är en av de två primära felaktiga världsbilderna. Dess kärna är idén att en levande varelse 

endast är ett resultat av materiella processer, och att medvetandet utplånas vid dödsögonblicket. Dess 
motsats kallas evighetslära [eng: eternalism, eternalist view eller eternity belief. Översättarens 
kommentar.] och säger att en levande varelse har en permanent essens (atma, eller själ) som är odödlig 
och överlever kroppens död.
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at de antar något överhuvudtaget. Denna atitd har börjat sippra ner 
tl massorna.

Nihilismen befästr många moderna tender: matrialism, konsumism, 
sekularism, vetnskap, antklerikalism, o.s.v. Många miljoner av dem tor 
int at deras kroppar och medvetanden är något mer än kötmaskiner. 
Deta fämjar et moraliskt sammanbrot. Givet den matrialistska 
världsbilden fnns det inget som hindrar dem fån at tlämpa abort, 
eutanasi, självmord (naturligtvis), eler ens folkmord.

Om de skule ta det slutliga stget och ”förgöra” sig själva, så ja – jag antar
at det är olyckligt, men det medför också arbetstlfälen för personalen en 
tappa ner.
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Sekreteraren tittar i sina anteckningar; ”Nästa armé är ’acedia och lättja’. Māra, vad 
betyder ’acedia’?”

”Varför slår du inte upp det?”

Hon suckar, ”Vem bryr sig?”

Femt armén - Acedia och lätja
 

Hälsningar tl töghetns och letargins mata gråa tunga horder! (”För 

övrigt: ’acedia’ är en patologisk mental eller andlig slöhet.”) Jag hoppas at ni int 
tar deta på fel sät, men fortsät med ert fna arbet!

Det kan verka som at er makt minskar; folk har haft längre och längre 
arbetsdagar ända sedan den industiela revolutonen, men ni och jag vet 
at den andliga lätjan är större än någonsin. ”Quick-fxen”, eler den 
omedelbara fälsningen, är det enda de är intesserade av.

Naturen har gjort vårt arbet lät. Den kosmologiska grundlagen om 
entopi är vår fämsta alierade. Inom sfären för det mentala livet innebär
deta at sinnet altd är inbegripet i en kamp för at undvika at sjunka 
tlbaka ner i omedvetnhetns mörker. Låt dem bara släppa eftr, en enkel 
och inbjudande lockelse, och medvetandenivån kommer oundvikligen 
sjunka.

Deras lärare, han som sorgligt nog kom ur mit grepp, prisade ofta 
anstängning och ihärdighet. Denna betning har genom århundradena 
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gjort mycket för at undergräva hans undervisnings popularitt. Jag vil 
minnas at en av hans egna munkar lämnade orden och proklamerade at 
läran var undermålig eftrsom den bara fngerade om man följde den. Vi 
gör got i at hävda rimlighet i den uppfatningen.

Var och en av oss som är involverade i denna organisatons verksamhet är 
medvetna om den enorma komplexittn i labyrintn vi byggt åt våra 
”klientr.” Lager på lager av vanförestälningar har omsorgsflt och 
systmatskt sats samman. Det är ingen enkel uppgift för den världsliga 
människan at bryta sig fi fån denna evinnerliga härva. Sannerligen 
int lät, men dessvärre likväl precist möjligt. Så fördubbla era 
anstängningar och sug mustn ur deras! De kan aldrig skära igenom med
et slöt svärd.

Låt oss inspektra metderna som har fngerat i det förfutna. Kom ihåg 
at kvalittrna vi vil fämja är slöhet, töghet, letargi, inaktvitt och 
sinnesfånvaro. Den äldsta och fortfarande mycket välfngerande metden
är sömn. Mycket av det; i stra, mjuka, sköna sängar. Det är int svårt at
övertala dem at ligga kvar och dra sig på morgonen! Få dem at ligga i 
sängen mer än sex tmmar och de är våra! 

Et annat underbart verktg är deras stra farmakopé med avtubbande 
och omtöcknande substanser som så många av dem gilar at stppa i sina 
munnar, lungor och ådror. Man kan nästan int slå den ständige gamle 
gode totjänaren, etanolbaserad alkohol, när det gäler at reducera dem tl
undermänniskor; men nu för tden har vi et ännu bredare sortment av 
intligensreducerande ämnen lätilgängliga – både naturliga och 
synttska. Livet blir roligare med kemikalier! Många av dem är så ivriga 
at dränka sin intligens at de tl och med inhalerar diverse giftga 
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avfalsproduktr fån den industiela revolutonen. (Som för övrigt var en 
underbar idé, med ala möjliga oväntade förtjänstr!) 

På tal om tknologi så kan jag int nog lovprisa användandet av tlevision.
Den kräver ingen tankeverksamhet eler anstängning överhuvudtaget och 
förslöar flständigt hjärnan med sina sensuelt lockande scenerier. 
Somliga av er var skeptska när jag påbörjade projekt videot och 
hänvisade tl möjliga risker med almänbildande och kulturela biefektr, 
men nu när vi har hela generatoner uppfödda på dumburken kan vi ala 
se at resultatn mer än väl levt upp tl mina förväntningar.

”Det är därför du är chefen, Māra!”

”Avbryt mig inte när jag skryter. Var var jag nu?”

Glöm int heler de enklare knepen. At skjuta upp saker är en underbar 
last. De kan slarva bort fera livstder om de tas omhand väl. Överätande 
är en efektv metd; en fl mage ger et slöt sinne. Dålig hålning, mjukt 
möblemang och brist på moton är ala saker som skal uppmuntas.

Det kanske alra mest fndamentala av alt är at skapa en känsla av 
hopplöshet. Få dem at tänka at det andliga livet är för svårt för en 
vanlig människa, målet för avlägset, anstängningarna som krävs för 
överväldigande. Känslan av mat grå ennui är den våta flt som kväver 
samtdsmänniskans anda och håler henne i vårt grepp. När ekonomin går
bra tappar de bort sig själva i tm lyx; när tderna är dåliga gräver de 
förtvivlat ner sig i hål och vänder sig mot varandra med småaktga 
otäckhetr. Grundläggande för ala cykler är känslan av tmhet och 
meningslöshet. Deta är vårt fämsta bidrag tl den moderna tdsåldern.
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Det hörs en timid knackning på den glänsande mahognydörren. Ljudlöst öppnas dörren 
på de oljade gångjärnen. Med böjt huvud och skakande händer trippar en ung demon in i
rummet. Han kramar en bunt papper och står darrande framför skrivbordet medan han 
räcker fram bunten till Māra.

Med en brysk rörelse rycker Māra åt sig pappren och skummar igenom dem. En 
fruktansvärd eld uppstår i hans ögon.

”Din värdelösa mask! Kallar du detta en statusrapport?!” Han slänger pappersbunten 
mot sin kontorist som är paralyserad av rädsla och inte klarar att fånga den, varpå 
bladen istället sprids ut över golvet.

”FÖR HELVETE! TA UPP DEM OCH FÖRSVINN HÄRIFRÅN!!!!” Māras 
fruktansvärda röst dundrar som en åskstorm. Demonen gnyr medan han frenetiskt 
samlar ihop papperna för att sedan ila ut ur rummet.

Sekreteraren är chockad. ”Māra, du är vidrig.” 

Han läppjar lugnt på sitt kaffe. ”När jag vill, hjärtat, när jag vill.”

Sjäte armén - Feghet

Min sjäte armé, ni har en speciel fnkton för at håla varelser bundna. 
Ofren ni angriper försvagas och lämnas sårbara för min fuktansvärda 
aspekt. Jag föredrar at charma och föjda, men tlererar inget motstånd, 
så de få jag int lyckas förföra måst skrämmas tl underkastlse!

Kroppslig feghet är användbart för sina ändamål, men det är den andliga
och moraliska tpen av feghet som är mest lämpad för vår verksamhet. 
Varelser måst övertgas at klamra sig fast vid sin känsla av tygghet. 
Deta är kortt vi måst spela. Givetvis vet både ni och jag at det int fnns
någon tygghet eler säkerhet i mit rike. Ala varelser är underkastade 
verklighetns bista faktum: födsel, sjukdom, ålderdom och död. Deras 
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tlhörighetr och ägodelar; deras relatoner, vänner och kamratr är ala 
lika efemära som agnar i vinden. Oavset vilket. Drömmen om tygghet må
vara hopplös, men den är kraftfl. Överalt är varelser rädda at förlora 
vad de har, och de kan sänkas tl andlig impotns av den rädslan.

Uppmunta dem ständigt at int ta några risker. Om de tar risker kan de
växa, och om de växer kan de vakna. Lär dem at klamra sig fast vid den 
bräckliga fote deras liv utgör tls strmen sveper omkul den. De kan 
hålas i deta tlstånd av rädsla genom oräkneliga cykler av födsel och död.
Deras taditonela folkvisdom hävdar at fegisen dör många gånger, 
medan den modige bara gör det en gång. Sannerligen är de få som inser 
den djupare sanningen som fnns dold i deta banala ordspråk.

Vi kan använda denna feghet tl at förhindra dem fån at konfontra 
existnsens verkliga natur. At ens tänka på det är för otäckt. Tanken på 
at metdiskt undersöka det, exempelvis på et meditatonsreteat, är bara 
för mycket. Om de skule komma så långt som at säta sig ned kommer de 
behöva mod för at slutligen bryta igenom slöjan, och om de lyckas komma 
över de ftiga orosmomentn i sina livsdramer kommer de möta de riktga 
primalrädslorna. Det krävs en enorm djärvhet för at kasta sig ut i 
avgrunden, och denna djärvhet kan vi underminera.

Deta är tots alt feghetns gylene tdsålder. Ingen vil ta några risker. 
Deta manifestras i en mängd symptm. Altftrsom deras antal växer 
och tycket på jordens resurser ökar blir de som har en riklig del småaktga
och rädda för dem som int har något. Deras kultur baseras på 
förtjusande lögner vi utformat, altmedan de osköna realittrna smusslas 
undan. De sjuka och de gamla göms utm synhål och de döda ser man 
aldrig. Försäkringsbolag växer sig feta på folks lönlösa försök at undvika 
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det oundvikliga.

Få dem at förbli rädda at lämna de pattska hjulspåren deras små liv 
utgör. Få dem at förbli rädda at tänka, at älska, at ge, at våga möta 
det okända. Skule de fnna modet at ifågasäta så är det början tl 
slutt!

Vi kan uppmunta dem at göra en dygd av sin feghet. Kala den 
försiktghet. Kala den ansvarskänsla. ”Var förnuftg. Varför stäla tl 
besvär? Låt got nog vara.” De kommer gå upp varje morgon och ta på sig 
sina hatar och ta tunnelbanan tl sina tåkiga malande jobb och 
grundligt planera inför pensionen. Och när den väl kommer är de så 
nedslagna at de smidigt och omedvett halkar restn av vägen ned i 
graven.

De vi måst se upp med är de som fortfarande har en smula famåtanda 
kvar; de kanske börjar överväga at ge sig ut på en pilgrimsresa eler, ännu 
värre, tl et klostr. Viska om riskerna. ”Varför kasta bort dit jobb i dessa
ekonomiskt tufa tder? Var förnuftg, hål ut, det är bara tjugo år kvar tl
din pension!”
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Māra tar en paus i arbetet och rullar eftertänksamt sin stol mot bildskärmen med 
händerna knäppta bakom nacken. Han betraktar en enorm stad. Byggnadernas väggar 
bildar gigantiska glasgångar som nere på gatunivå beklätts med kusliga affischer och 
bländande neonskyltar. Oväsen och rökiga avgaser fyller luften. Bleka figurer jäktar än 
hit och än dit genom labyrinten, som dumma myror.

”Māra, är detta på jorden eller i ett av dina fruktansvärda helveten?”

”Det blir allt svårare att avgöra skillnaden.”

Sjunde armén - Tvivel

Min sjundes rol är at paralysera med osäkerhet. Ni skal ha et nära 
samarbet med fuktans förband; med era angrepp konsoliderade kan vi 
håla varelser i det sorgliga tlståndet likt et rådjur hypnotserat av et 
annalkande stålkastarljus.

Deta är en generaton av tvivlare. Emedan ni en gång i tden hade 
begränsade resurser och vi hade bätre användning för er motsatslast, 
godtogenhet, har vi nu stra massor helt utan bestämda övertgelser 
överhuvudtaget. De gamla sanningarna har ala fåt sina fndament 
bortsparkade: inom religion, samhälsskick och politk; och tl och med 
inom vetnskapen. De jublar över vad de kalar fihet men är sedan 
oförmögna at avancera i någon riktning. Om vi lyckas håla kvar dem i 
deta desorientrade tlstånd kan de sannerligen aldrig komma ur vårt 
grepp.

Tvivel har jämförts med at vandra runt i en öken, utan karta eler guide. 
Denna liknelse är täfande, även om jag int altför gärna medger det, 
med tanke på ursprunget. När varelser saknar tlto tl något fnns det 
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ingen grund för moral och de faler istälet ner i en grop av ala möjliga 
sortrs utsökta och avskyvärda lastr. Deta kan vi se i vår samtd som i 
deta avseende ganska mycket liknar senantken – en td jag tckt mycket 
om. Under den romerska kejserliga epoken hånade man öppet den gamla 
religionen, man ansåg at moral var en svaghet, och at det enda syftt 
med livet var en självisk jakt på personlig tlfedsstälelse. Det var 
verkligen et fantastskt kalas. Det är förvisso sant at det var obehagligt 
at se varelser fördärva sig själva, men det var en uppofring jag var vilig 
at göra.

I dessa moderna tder har vi åtr fåt dem at tcka at en lätsinnig 
skeptcism är smart och chic. Det är värt at upprepa at det oundvikliga 
resultatt av deta är moralens förstörelse. När varelser int förstår at 
handlingar har konsekvenser – med andra ord, när de int tor på lagen 
om karma – så kommer de int utöva någon åtrhålsamhet gentmot sina 
lustar (som mina andra avdelningar väcker på et så imponerande vis!) 
Den verkligt nytiga detaljen här – ur vår synvinkel – är at deras 
oförståndiga missto int har någon som helst inverkan på lagens operatva
fnktonalitt. (Men låt dem int få reda på det!) De kommer glat 
fortsäta med sina utsvävningar och sit våld och eftr döden kommer de 
fortsäta i vår tjänst, om än under något mindre fördelaktga 
förhålanden.

En annan konsekvens av vår tds utbredda skeptcism är at om de skule 
börja ifågasäta sina existnsvilkor – vilket beklagligt nog många av dem 
gör – så kommer de ändå int vara kapabla at fnna en fnktonsduglig 
väg ut, eler än mindre håla fast vid den om de skule snubbla över den. I 
ala skeptska tdsåldrar ser vi et mångfaldigande av andliga särgrupper 
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och sektr. Den arma krake som vil hita en väg ut ur labyrintn kommer 
stappla fån präst tl guru, fån guru tl medium, och tlbaks igen utan 
at någonsin utforska en väg tlräckligt länge för at kunna fnna verklig 
insikt om sin belägenhet. Många kommer överge hela verksamhetn som et
hopplöst lurendrejeri och istälet tappa bort sig själva i världsliga 
njutningar, som åtminstne erbjuder en tlfälig distakton fån den 
bista verklighetn.

Uppmunta denna cyniska och utsvävande världsbild. Lär dem at håna 
uråldrig visdom och få dem at säta sin tlit tl dagens nya och 
fashionabla nycker. Det är särskilt enkelt at underminera en ideologi som 
stäler åtrhålsamhet i vägen för girighet och lust. Tvivlet som får dem at
förbli vilse kalar de ratonalitt, men gör int om deras misstag. En genuin
ratonalitt är mycket farlig för våra intessen. En sant kritsk 
undersökning av existnsens ala aspektr är exakt den metd genom vilken
et irritrande fåtal tänger igenom vår väv av bedrägerier. Försäkra er 
om at deras ”kritska tänkande” drivs av begär; låt dem int stäla de 
riktga fågorna.

Om de förvaltas ordentligt kan de visa prov på de mest underhålande 
motsägelserna. De kommer håna religion, men indirekt to på dagens 
horoskop. De kommer göra gälande at karma är vidskepelse, samtdigt 
som de undviker at tampa över sprickor på totoaren. När de vil 
rätfärdiga en abort, då är en mänsklig organism bara en massa av celer 
och elektiska impulser, men när de vil ha et loterinummer uppsöker de 
et medium och kommunicerar med de hungriga vålnaderna.6

Även om de är stlta över sin moderna ratonalitt är de festa av dem 
ganska löjeväckande med sina vidskepelser. De vetnskapligt utbildade är 
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ofta värst av dem ala. De är dogmatskt tjudrade vid den matrialistska 
vanförestälningen, även när de konfontras med bevis som bestider den. 
(Hursomhelst måst jag medge at vi ha haft lit problem med fsikerna 
den senast tden – jag börjar misstänka en läcka.)

Så för at sammanfata: låt dem gissa! Förvirra dem med en uppsjö av 
altrnatv och låt dem vandra omkring planlöst i livet. Kala moral för 
självförnekelse, och åtrhålsamhet för repression. Lovorda ytlig hånflhet 
som peneterande intligens. Förringa de tdlösa sanningarna och lovorda 
endast det fashionabla. Gör dem tl förnumstga stoppar. När de tlslut 
börjar rensa undan bråtn kommer det redan vara försent och vi får dem 
med på ännu en tur i karuselen.
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Medan Māra tar en paus för att gå igenom lite information på sin skärm hörs en mjuk 
knackning på kontorsdörren och ännu en ung hänförande gudinna kliver in i rummet, 
med en tallrik full av sötsaker.

”Dags för ett mellanmål!”

Alltmedan Māra synar henne med en gillande blick smalnar sekreterarens ögon. När den
yngre gudinnan lämnar rummet knäpper hon med fingrarna, varpå ett par åsneöron 
växer fram på servitrisens huvud.

Māra höjer elegant på ögonbrynet ”Hjärtat mitt! Jag blir chockerad och förskräckt.”

”Jag hatar den slinkan.” väser hon.

”Mmmm. Smaka på en av de här godsakerna, de är bokstavligen gudomliga!”

Åtonde armén - Ilvilja och hårdhet

Min åtonde armé är en negatv spegelbild av den första. Det är er plikt 
at se tl at varelser faler in i et mönstr av aversion, ilvilja, ilska, hat 
och konfiktbegär.

Principen är elementär i vår verksamhet, men låt oss kortfatat inspektra 
den. Närhelst en varelse upplever kontakt med et sinnesobjekt, d.v.s. vid 
varje medvett ögonblick, så uppstår en känsla. Denna känsla kan vara 
antngen njutningsfl eler obehaglig, eler så subtl at den i praktken kan
klassas som neutal. Dessa känslor verkar på en extemt rudimentär nivå i
det mentala livet hos ala varelser och fngerar oftast helt naturligt och 
autmatskt. Den enklast sortns varelser skule int kunna uppräthåla 
sin egen existns utan et gilande för välsmakande mat respektve et 
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ogilande för farliga situatoner. Dessa basala känslor är int vårt verk, 
men vi kan likväl använda dem för at lura varelser tl nästa nivå.

När det gäler positva känslor så kan jobbet got delegeras tl den första 
arméns kompetnta handhavande. Det är ert jobb at utveckla konceptuel 
proliferaton runt de obehagliga känslorna. Om varelsen i fåga int är 
medvetn om sina egna mentala processer (och få av dem är ens marginelt
medvetna) kan vi omvandla denna enkla obehagliga känsla tl en hel väv 
av aversion och förbitring. Den obearbetade känslan i sig är en kortvarig 
företelse utan större signifkans, men O så skoj vi kan ha med den.

Det är självfalet sant at man genom at utveckla dessa negatva 
konceptuela konstuktoner lägger tl helt onödigt lidande tl vilka slags 
oundvikliga fsiska otevlighetr man än upplever. Deta är deras problem,
int vårt. Vi har et jobb at sköta.

En varelse uppslukad av missnöje eler ilska är oförmögen at se klart. Den
kan aldrig begripa hur saker egentligen ligger tl, och kan int ens börja 
tänka ut sin fykt. Det fnns många tick vi kan köra för at uppmunta 
deras vanförestälningar. En av de mest underhålande är ”rätmätg” 
ilska. Mata de negatva konceptuela konstuktonerna genom at 
rätfärdiga dem. ”Han gjorde mig ila, han rånade mig, han vält omkul 
mig och slog mig!” Deta har yterligare en litn tvist då det också bygger 
upp ego-förestälningen. Vi har gjort förtäfiga famstg på den fontn 
det senast; deras populärpsykologi lovprisar nu den ”kraftalstande” 
fnktonen hos sådan ilska. Låt det förbli vår lila hemlighet vem det 
egentligen är som alstar kraft genom denna metd.

En besläktad metd är at uppmunta ofermentalitt. ”Stackars mig” är 

38



et ypperligt sät at barrikadera konceptt mig. Ala sortrs ilvilja 
fngerar genom at få en varelse at tlka universum utfån sin egen 
arbitära ego-positon. De kan aldrig se klart så länge de har denna 
förestälning som utgångspunkt.

Vi har et bret spektum av känslor at arbeta med: exempelvis den mycket
milda och tlfäliga gnistan av aversion mot föraren famför dig på 
motrvägen, som tar för lång td på sig at göra en vänstrsväng; vidare 
har vi den pyrande känslan av förbitring gentmot din obetänksamma 
chef på jobbet; för at int tala om det bitra och etniskt baserade hatt som
varar över hela livstder och kan säta hela natoner i brand. Alt deta är 
mäld för vår kvarn, och manifestatoner av samma sak.

Man kan tl och med få dem at hysa ilvilja gentmot icke-levande 
föremål, i synnerhet mot deras egna uppfnningar. Ingentng är mer 
underhålande än at se en människa jaga upp sig i raseri över en dåligt 
fngerande pryl. Lönlöshetn i det hela avhåler dem knappast 
överhuvudtaget!

Med hårdhet menar vi den där tjurskaliga vägran at ändra sig. Deta 
är en tndens hos många av dem. Eftr at ha investrat känslomässig 
energi i en dispyt känns det som et nederlag at släppa den. På något sät 
vore det at erkänna hur dum man varit hela tden, och det skule de aldrig
göra.

Vår positon på deta område är ganska vetig. Altmedan de förökar sig på
jorden tängs de ihop mer och mer – och går varandra på nerverna. Icke 
dest mindre måst vi vara vaksamma mot det enda pålitliga motgiftt 
mot ilvilja: kultverad alomfatande kärlek. Ni ryser av bara namnet, 
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mina undersåtar, men nämna det måst jag likväl. På det gamla språket 
pāḷi kalades det mettā; hos grekerna kalades det agape. Deta är den 
enda kraft vi int kan stå emot. Så stppa den innan den är kultverad tl 
en högre nivå. Svartmåla den som svaghet. Deta blir alt lätare då 
medkänsla förlorar sin stälning bland dem. Det har blivit rät så 
omodernt at hysa omtanke för de fatiga, exempelvis. De begriper int 
vilket mod som krävs för at praktsera universel välvilja. Lyckligtvis för 
oss är det få av dem som är av det räta virket.

Skule någon av dem börja kultvera sit sinne, tl exempel genom at 
meditra, så är det dags at fördubbla våra insatser, för här har vi en som 
skule kunna komma undan. Jag har tagit upp deta i mina meddelanden 
tl vissa av mina andra arméer, men inom ert specialområde har ni 
särskilda möjlighetr at angripa en meditatör. Atackera genom kroppen. 
Det är oundvikligt at försöken at sita helt orörliga kommer ge de små 
krypen en del obehag. Det krävs bara en litn smula manövrering fån vår
sida för at deta skal förvandlas tl ilska eler självömkan. Möjlighetrna 
är oändliga, och det kan ta dem mycket lång td at inse at även om 
smärtans kroppsliga aspekt är oundviklig, så är deta mentala självplågeri 
helt onödigt. Vi kan också uppmunta ressentment gentmot läraren, 
meditatonstäningen, matn, vädret och mängder av andra extrna 
faktrer. De kan välta sig i deta småelände i tmmar. Låt int en enda en
av dem komma undan!
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Sekreteraren mixtrar med fjärrkontrollen igen och bildskärmen zoomar in på en 
mörkhårig stilig sångare som sjunger i sin mikrofon samtidigt som han vickar på 
höfterna. De nästintill hysteriska vrålen från publiken är mycket påtagliga i bakgrunden 
till den melankoliska skönsången.

”Ooooh! Jag bara älskar Elvis!”

Māra tar tag i musen och ger den en enkel klickning. Den berömde artisten visas ett par 
år senare. Uppsvälld och glåmig rotar han med darrande händer igenom skräpet i sitt 
nattduksbords röriga låda, på jakt efter sina barbiturater.

Nionde armén - Vinning, ryktbarhet och
ära

Ur et ratonelt perspektv är det svårt at förstå varför människor begär 
berömmelse. Den verkar ju förstöra så många av deras mest begåvade. 
Ego-ilusionens abnorma uppblåsning blir för mycket för det blot 
mänskliga skalet. Men begär det gör de lika väl. Den försiktge säger 
kanske at ”den vise int söker någon ryktbarhet”, men det rådet drunknar 
i massornas sång: ”tere’s no tril tat’l getcha...”, et cetra.

Vi skal vara på det klara med psykologin bakom deta syndrom. Ego-
ilusionen är dem mycket kär. Men eftrsom den i verklighetn int är mer 
än just et fantasifostr är den egentligen rät svår at uppräthåla, och 
generelt behövs det en enorm energitlförsel. Energi som då naturligtvis 
int kan användas tl något nytigt. Så om deta insubstantela ego kan 
pumpas upp genom extrna energikälor, så som massornas tlbedjan, så 
kan det upplevas som en netovinst. Givetvis är det hela fortfarande 
ilusoriskt, och också väldigt farligt för individen, men det är väldigt 
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berusande.

Våra resurser på området har varit tämligen begränsade tls aldeles 
nyligen. Under antken innebar berömmelse generelt at man var välkänd 
bland invånarna i sin egen stadsstat, även om vi kunde nå lit högre med 
en och annan sporadisk kejsare, eler sådär. Nu är insatserna dock mycket 
högre. I och med tkniken som kan sända bilder melan olika platser har 
det blivit möjligt at göra en enskild individs utseende globalt 
igenkännbart.

Tack vare den nya tknologins resurser har det uppståt en betdande 
kändiskult. Massorna försöker förgyla sina tista liv genom at leva genom
sina idoler. Deta är et underbart systm för ömsesidig självförintlse. Den
vanlige TV-missbrukaren får möjlighetn at slippa sit eget liv, och blir 
istälet snärjd i en astal ersatz-existns. Meningslöst och pattskt, men i 
enlighet med vår agenda. Och inom en int altför lång td slutar det med 
at de vänder sig mot och gör slut på sina forna avgudabilder. Vi vinner 
på båda visen.

Naturligtvis är den här sortns berömmelse begränsad tl et fåtal. Men vi
har fortfarande kvar den äldre antka sortn som kan snärja många fer. 
Det vil säga begäret eftr at vara småskaligt välkänd och aktad i sin egen
sfär. Deta är et simpelt sät at underblåsa egots eldar. Så länge de är 
ängsliga över sit rykt på jobbet eler bland sina vänner och närstående är
de fortfarande fångade i idén om sig själva som verkliga entttr. När 
John hör at ala säger: ”John är den bästa mekanikern på verkstaden”, så 
blir John försäkrad om äktetn i konceptt John, mekanikern. Det 
fngerar precis lika bra om ala säger ”John är den sämsta mekaniker vi 
någonsin set”.
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Generelt defnierar de sig själva utfån hur andra ser dem. Deta är deras
persona, masken de bär ofentligt. Blir de besata av at håla upp en fn 
fasad kan de i slutändan börja lura sig själva och tappa bort vilka de 
egentligen är. Så länge de ser utåt kan de int se inåt – och utåt ligger 
våra domäner.

Dessutm är beröm och klander yterligare en kraftfl käla tl glädje och 
obehag. Låt mig betna at dessa två är morotn och piskan med vilka vi 
driver åsnorna ner längs tädgårdsgången. Det verkar knappt als spela 
någon rol at dessa saker är så efemära. Jaktn på acceptans är en 
kraftfl käla tl begär och stmulerar tlblivelseprocessen nästan lika bra 
som andra, mer ”substantela”, skater.

Beröm och klander kalas för världslighetens vindar.7 De hör tl våra 
mest användbara knep. Det faktum at de är helt substanslösa är 
underhålande för oss, men oklart för dem. Hål igång dessa vindar, de kan
blåsa varelser runt, runt i saṃsāra för en lång, lång td!
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Māra lutar sig tillbaka i sin stol med händerna knäppta bakom huvudet. ”Ibland 
förundras jag över mig själv. Jag menar, hur skulle det gå för den här organisationen 
utan mig? Vore jag inte så tillbakadragen skulle jag vara jäkligt nära perfektion!”

”Det har jag alltid tyckt, Māra. Och dina arméer är verkligen mäktiga!”

”Va!? De inkompetenta dårarna! Om jag inte konstant agerade barnflicka för dem skulle
de ställa till oreda över hela universum! Det är så svårt att hitta kvalificerad personal nu
för tiden! Men strunt samma.”

Tionde armén - Självupphöjelse och förakt

Mina hälsningar tl min djärva och mäktga tonde! Er uppgift är 
avgörande, men lyckligtvis för oss är den också enkel. Generelt har 
människor den ttalt orimliga vanan at ta sig själva på ganska strt 
alvar. De verkar oförmögna at mentalt lösgöra sig fån egoperspektvet. 
Et sät at förstärka denna fndamentala kognitva ilusion är at 
uppmunta självupphöjelse. Få dem at se sig själva som flständigt 
underbara och rätskafens, fl dem med högfärd. Denna uppgift tlfaler 
den tonde arméns första division.

Självupphöjelse underblåser ala mentala föroreningar. Det är et 
ilusoriskt mästrverk. De ser in i spegeln med rosfärgade glasögon. De är 
oförmögna at se sina egna fel, och briserar i indignaton när de pekas ut 
för dem. Givetvis underblåser denna självupphöjelse också fastklamrande 
och sensualism; för borde int någon så underbar som Jag förtjäna at få 
ha lit skoj? Den kan också famkala vrede, i synnerhet den våldsamma 
ilskan hos den självrätfärdige som vet at hennes åsiktr och 
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uppfatningar är korrekta och at ala andra är idiotr. Det är så 
underhålande at se en sammandrabbning melan två människoegon.

Den tonde armén har en särskild fnkton at fla i de komplicerade fal 
där en individ visar tcken på andliga famstg: Om de börjar befia sig 
fån mina andra arméers grövre snaror kan vi ofta vända dessa segrar 
mot dem genom at uppmunta en andlig högfärd och arrogans. Viska i 
deras öron om vilka fantastska andliga varelser de är: ”Tita på mig, den 
stre helige mannen!” Deta är et nät som har fångat mycket fsk.

Lägg int altför str vikt vid sanningshaltn i en strslagen 
självuppfatning; de är kapabla tl de mest löjliga självbedrägerierna 
rörande sina egna meritr. Det är tots alt mycket få av dem som 
någonsin utvecklar en ådra för intospekton, och än färre är verkligt kabla
tl självrannsakan.

Hursomhelst måst ni komma ihåg at många av dem istälet har en 
väldigt negatv självbild. Men om det hantras ordentligt skal det int 
orsaka några problem. Negatv eler positv, en självbild är en självbild och 
jag-perspektvet är den primära perceptuela halucinaton som håler dem 
bundna. Både de positva och de negatva variantrna fngerar tämligen 
fnt. Om ni int kan övertga dem om at de är underbara, uppmunta 
dem istälet at sparka på sig själva för at de är sådana förlorare. Kom 
ihåg at det fnns te sortrs förstälning: ”Jag är bätre än du; jag är 
sämre än du; och jag är lika bra som du.” Vilken som helst av dessa är 
fortfarande en form av förstälning och verkar för ökad dualitt.

Faktum är at vi ser tcken på at negatvitt har blivit en almän atitd i
den moderna kulturen. En str mängd människor gilar int sig själva så 

45



värst mycket. (Int för at jag egentligen kan klandra dem.) Deta fenomen
är komplext, men har sina röter i matrialismens uppkomst. När en 
människa förnekar den andliga aspektn i tlvaron blir livet ganska 
ihåligt. Men låt dem int gissa at det är här problemets kärna fnns; 
uppmunta dem istälet at känna sig otlräckliga som individer. Den 
postmoderna miljön är ganska gynnsam för en sådan självuppfatning. 
Ända sedan den industiela revolutonen har de försökt skapa et 
matrialistskt himmelrike med hjälp av sina maskiner, men nu gör dessa 
deras egna uppfnningar dem överfödiga i miljontals.

Den tonde arméns andra division har uppgiftn at fämja förakt 
gentmot andra; deta är et komplement tl självförhärligande. Många 
försöker blåsa upp sig själva genom at tycka ner andra. De bryr sig int 
om hur ologisk denna metd är, stunt samma at den altd bara gör saker
värre – de fortsäter ändå. Det är långt mycket lätare at kritsera andras
tlkortakommanden än at jobba med sina egna. Ni har många vapen och 
statgier: tlrätavisningar, skvaler, fördömanden – och så vidare. Ni är 
et av mina fämsta verktg för at blåsa upp ilvilja och konfikt.

Det har många gånger notrats at de defektr folk gärna kritserar hos 
andra är precis de som de själva är infektrade av. Deta är sannerligen 
rät underhålande at tta på, men själva ser de det nästan aldrig. Ala 
former av förakt för andra baseras på en ilusorisk självrätfärdighet.

Skvaler är en populär form av denna last. Ala älskar en skandal, och 
stunt samma om den verkligen är sann så länge den är saftg! O så 
rätfärdiga de känner sig när de skrockar över någon annans snedstg! 
Denna småaktga last kan ni uppmunta varhelst människor samlas – 
skolor, arbetsplatser, föreningar, familjer o.s.v. Erfarenhetn har lärt oss 
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at deta är en förtäfig fördärvare av klostr och andra andliga 
kommunittr.

Men glöm int de otäckare formerna av personkritk. Giftga personangrepp
kan förstöra en människas liv. Och än mer destuktvt är det med 
fördomar där fentlighetn baseras på icke-personliga egenskaper som språk
eler hudfärg. Hur absurt det än kan låta för en ratonel varelse så kan 
människor bli så uppjagade runt dessa dumhetr at hela natoner kan 
kastas in i kaos och krig. Krig är, förstås, någontng som skal uppmuntas
då det är en str slukare av ala andliga värden.

Än mer subtlt, djupgående och signifkant än alt deta är det faktum at 
så länge man letar eftr fel utanför kan man int leta inombords. Och at 
leta inombords är det enda vi aldrig, aldrig någonsin, får låta dem göra.
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”Underteckna det: Māra, Herre över Födsel och Död, Varelsernas Slukare och Hjulets 
Förare, etc. Skicka en kopia till vardera arméchef och en till min advokat.”

Sekreteraren lämnar kontoret med ett fnitter och en blinkning. Māra avslutar dagen med 
att hastigt överblicka sitt vidsträckta imperium. Han tittar på skärmen och bläddrar 
igenom hela kosmos och observerar varelser som vandrar in i och ut ur existensformer. 
De moraliska dör och återuppstår i himlen medan de omoraliska faller ner i helvetet. 
Från helvetet och himlen återuppstår de på jorden efter att ha fullgjort sin tid... runt runt
i meningslösa cykler vandrar de, drivna av begärets vindar, vindar Māra underblåst 
genom tidsåldrarna.

Men så ser han på skärmen – en gammal kvinna i en liten bambuhydda lägger sig ner för
att dö. Hon är klädd i skynken och hennes huvud är rakat. Med tyst värdighet sträcker 
hon ut sin sköra kropp över den tunna vävda mattan, liggande på sin högra sida. Māra 
ser på med avsmak – han anar och fruktar vad som komma skall, men kan inte förmå sig 
att titta bort. Det är lika plågsamt och beroendeframkallande som att undersöka en dålig
tand med tungan. Nunnan slocknar tyst och fridfullt varpå skärmen börjar flimra; 
programvaran börjar automatiskt snabbt genomsöka alla existensplan innan det fruktade
felmeddelandet visas: ”Varelse kan inte lokaliseras”.

”Bah! Lyckligtvis förlorar vi inte så många på det sättet.” Māra tillåter sig inte att 
spekulera alltför länge över den gamla nunnans uppehållsort – blotta tanken är 
obehaglig, på ett diffust vis. Han återgår till att överse den långt, långt större mängden 
av hanterbara fall, som förblir under hans jurisdiktion. Runt runt åker de; upp och ner i 
det stora pariserhjulet.

På detta vis har Māra varit sysselsatt i årtusenden – men även Māra är fångad i sitt eget 
nät. Medan han avslappnat lutar sig tillbaka efter sin arbetsdag, tar han upp en kam ur 
sin västficka. Den eleganta demonguden kammar eftertänksamt sitt mörka skinande hår, 
fåfänga är naturligtvis en av hans laster. Efter ett par minuter kastar Māra ett lättvindigt
öga på platina- och tigerbenskammen; snabbt smalnar hans ögon, han slutar andas, och 
får en känsla av obehag i maggropen – bland alla svarta hårstrån finns ett grått...
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