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Relaterede digitale moduler:
• Introduktion til buddhisme 1: Et kort overblik
• Introduktion til buddhisme 2: Udbredelse i verden
Oprindelse
Buddhismen spiller en central rolle i Asiens kulturelle og sociale liv og omfatter en række traditioner,
overbevisninger og åndelige praksisser, der i vid udstrækning er baseret på lærdomme, som
tilskrives den historiske figur Siddhārtha Gautamas (563/480 fvt - 483/400 fvt ); mere almindeligt
kendt som den (historiske) ’Buddha’, der underviste mest i den nordlige del af Indien.

1. Buddha i siddende Meditation
Kilde: Los Angeles County Museum of Art

2. Buddha i stående position.
Kilde: Los Angeles County Museum of Art

Mere information kan findes på:
• Hvad er buddhisme?
• Buddhas biografi
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Historisk udvikling
Buddhismen udviklede sig gradvist og fandt vej gennem Asien i det tredje århundrede fvt. I samme
periode splittede buddhismen sig til to hovedafdelinger: "Det lille fartøj" (Hinayana), der henviser
til den tidligste buddhistiske lære og "Det store fartøj" (Mahayana), som repræsenterede vigtige
udviklinger. En tredje gren, der er relateret til Mahayana buddhisme, kaldes "Diamantfartøjet"
(Vajrana), også som tantrisk eller esoterisk buddhisme. I øjeblikket er Hinayanabuddhismen
repræsenteret af "The School of the Elders" (Theravada).

3. Kort over fordelingen af Buddhismen i Asien. Kilde: Wikipedia.

Mere information kan findes på:
• Hvad er buddhisme?
o (Specielt ‘de tre grene af buddhismen’, paragraffen i lærersektionen)
• Primære doktrinære traditioner (1). Udviklingen af buddhistiske traditioner
• Primære doktrinære traditioner (2). Mahayana
• Primære doktrinære traditioner (3). Vajrayana
Hellige tekster
Den mest systematiske og komplette samling af tidlige buddhistisk helliglitteratur er Tipiṭaka ("Tre
kurve" (eng: ”Three baskets”)), skrevet på Pali, et indisk sprog. Andre kanoner er skrevet på andre
sprog og følger den historiske og geografiske udvikling i buddhismen: den kinesiske Mahayanakanon (bruges i Kina, Japan, Korea og Vietnam) og den tibetanske kanon (brugt af den tibetanske
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Vajrayana-afdeling). Et andet vigtigt sprog er sanskrit. De fleste af de tekniske termer er faktisk
omtalt i sanskrit (som i denne korte præsentation).
Disse buddhistiske kanoner indeholder doktriner, der traditionelt tilskrives den historiske Buddha,
samt værker af mange efterfølgende forfattere. Generelt er teksterne opdelt i tre hovedkategorier:
”Disciplin Basket”, der har fokus på det monastike samfunds regler eller discipliner; "Sayings
Basket", dvs. Buddhas prædikener (Sutraen); og "Treatises Basket", skolastiske efterbearbejdninger
og fortolkninger af buddhistiske doktriner om den filosofisk og psykologisk natur.
Mere information kan findes på:
• Primære doktrinære traditioner (1). Udviklingen af de første buddhistiske traditioner
• Buddhisme i Kina
o (Se specielt “Udbredelsen i Kina” for en historisk kontekstualisering af skabelsen af
den kinesiske kanon)
• Buddhisme i Tibet
o (Se specielt “Udbredelsen I Tibet” for en historisk kontekstualisering af skabelsen af
den tibetanske kanon)
De vigtigste doktrinære principper, organisation og praksis
Den buddhistiske doktrin handler om udfrielsen fra saṃsāra (den endeløse cyklus af gentagne
fødsler og lidelser, reguleret af karmanen, årsag og virkning, der binder mennesket til genfødsel).
Den doktrinære kerne er en vej til eliminering af uvidenhed og begær for at opnå Nirvāṇa
("udblæst"), det vil sige den ultimative frigørelse fra saṃsāra. Buddhas lære er opsummeret i de fire
ædle sandheder, der tydeliggør, at den menneskelige eksistens er smertefuld, og at der findes en
måde at befri sig fra den smerte: sandheden om lidelse, sandheden om lidelsens oprindelse,
sandheden om lidelsens ophør og endelig den eneste vej, der fører ud af lidelse, den såkaldte
ottefoldige vej (eng: 'Eightfold Path'); udviklingen af otte elementer af visdom, etik og meditativ
praksis. Faktisk er den vigtigste og ældste befrielsespraksis meditation, men den ledsages (og
erstattes ofte) af forskellige religiøse metoder (overførsler af fortjenester, begravelsesritualer,
fester, eksorcismer).

4. Munke, der mediterer i et buddhistsisk zen-tempel i Japan
Kilde: http://elblogdelperegrinogris.blogspot.it

5. Buddhistisk ceremoni for forfædrene.
Kilde: University of Bristol
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Buddhismens vigtigste institutioner er klosteret og templet (de to er ofte den samme ting), men
deres organisationsstrukturer varierer enormt fra sted til sted. Der er ingen central organisation i
buddhismen, ligesom der er i fx den katolske kirke. På disse steder studerer munke helligtekster,
udfører ritualer og prædiker for lægfolket. Lægfolket går til klostre og templer for at tilbede Buddha
og andre oplyste væsener; for at bede om forskellige velsignelser og for at høre den buddhistiske
lære.
More information on:
• Primære doktriner (1): Karma og Samsara
• Primære doktriner (2). De fire ædle sandheder, illumination og Nirvana
• Buddhistiske praksisser (1). Meditation og meritoverførsel
• Buddhistiske praksisser (2). Begravelsesritualer, festivaller og eksorcisme
Nuværende fordeling blandt verdens befolkning
Ifølge de fleste forskere er buddhismen for tiden verdens fjerdestørste religion (350-550 millioner
tilhængere). Det er udbredt i Sydasien, Kina, Japan, Tibet og mange andre steder. Buddhismen
rodfæstede sig i forskellige kulturelle miljøer takket være dens store evne til at tilpasse og forandre
sig. Derfor er den også præget af et enormt udvalg af praksisser, undervisning og kunstneriske
udtryk. I løbet af det 20. århundrede spredte Buddhismen sig mod Vesten, og den fortsætter med
at tilpasse sig til den moderne og globaliserede verdens kulturelle og åndelige behov.

6. Den nutidige udbredelse af buddhisme i verden. Kilde: Pew Research Center.
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Mere Information kan findes på:
•

Primære doktrinære traditioner (2). Mahayana-buddhisme
o (Specielt paragrafferne om konceptet ‘skillful means’ og ‘interkulturel og
interdisciplinær information’

•

Buddhisme i Sri Lanka og Sydøstasien
o (hvor Theravada-buddhisme er mest prominent)

•

Buddhisme i Kina
o (hvor Mahayana-buddhisme er prominent, og hvor utallige buddhistiske skoler blev
født – blandt andet Chan (bedst kendt som Zen).

•

Buddhisme i Japan
o (hvor Mahayana-buddhisme er prominent, og hvor skoler – primært fra Kina –
udviklede sig yderligere og spredte sig til Vesten (fx Zen og Soka Gakkai).

•

Buddhisme i Tibet
o (hvor Vajrayana-buddhisme er prominent, og hvor utallige skoler for tantrisk
buddhisme blev født (herunder Gelug-skolen, hvis overhoved er den 14. Dalai Lama).

•

Buddhisme og modernitet
o (Her forklares de modern udviklinger af buddhisme I hele verden. Der er også focus
på den made vestlige lande har mødt og taget buddhisme til sig).
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