
Hinduismen och buddhismen 

Hur, var och när uppstod hinduismen och buddismen? Först kan man börja med att 
buddismen uppstod genom hinduismen. De både religionerna har många likheter. 
Hinduismen är den äldsta religionen i världen och uppstod i Indien. Den religiösa tron i 
Indien är uråldrig och man vet inte exakt hur religionen växte fram. Hinduerna kallar själva 
den för ”den eviga lagen”. Hinduismen har skapats under årtusendens gång och är en 
blandning av olika folks sätt att tro. Man vet säkert att de första människorna som levde i 
Indusdalen blev besegrade av arierna någon gång under 1700-talet f.Kr och när de båda 
folken blandades skapades ett nytt sätt att tro och leva på. Hinduismens lära växte fram 
under flera tusen år och idag lever dessutom olika läror parallellt. Religionen kan utövas 
på flera olika sätt och man brukar påstå att hinduismen inte bara är en religion utan flera 
religioner i en. 
Man brukar säga att buddismen började 500 f.Kr. i Himalaya på de indiska slätterna. Enligt 
legenden föddes prins Siddaharta Guatama i den heliga staden Baneres, som idag heter 
Varansi och han gav sig ut i världen för att söka svaret på frågan varför det finns lidande i 
världen. Efter sju års letande och tänkande kom han till insikt och blev Buddha, den 
upplyste. Han kom på att så länge människan ber efter mer och mer än de har, kommer 
det fortsätta att återfödas till mer lidande. Kung Ashoka styrde över norra Indien på 200-
talet f-Kr och han hjälpte till att sprida buddismen i Ostasien. 

Hinduismen har ett stort antal heliga skrifter, bland annat De fyra vedaböckerna som är de 
äldsta skrifterna. Skrifterna har kommit till allteftersom religionen har förändrats. De fyra 
vedaböckerna är sånger som skrivits ner på 1200-talet f.Kr. och detta blev till slut fyra 
stycken heliga skrifter. 
Inom buddismen har man något som heter Tripitaka. Det är en samling av skrifter som 
munkarna skrev ner efter Buddhas död. Munkarna som följde honom skrev ner vad de 
kom ihåg och efter några hundra år samlades alla dessa texter och blev en skriftsamling. 
Tripitaka består av tre delar som kallas korgar. Alla korgar har olika innehåll. Korg ett 
förklarar hur en munk ska leva. Korg två innehåller den buddistiska läran och korg tre 
förklarar hur läran ska tolkas och är filosofisk till sin karaktär. Den viktigaste skriften inom 
buddism heter Dhammapada. Den ingår i korg nummer två och är en liten skrift som är 
indelad i 423 korta verser. I verserna förklaras hur en människa ska vara och bete sig för 
att nå nirvana som är slutmålet för en buddhist. 

Grundtankar inom hinduismen är det eviga kretsloppet, karma, kastsystemet och gudarna. 
Det eviga kretsloppet innebär för en hindu att allt levande återföds. Allt levande är en del 
av det eviga kretsloppet, samsara. Att födas till nytt liv kallas för reinkarnation. Man 
behöver inte nödvändigtvis återfödas till människa. Man kan även bli djur eller växt. Det 
beror helt på vad för handlingar man gjorde i sitt tidigare liv. Om man var elak eller givmild 
osv. Det hänger ihop med karma. Karma är det samlade resultatet av livets handlingar 
som avgör vad man blir i sitt nästa liv. 
Målet för en hindu är att nå moksha. Det innebär att bryta kretsloppet och inte återfödas på 
nytt igen. När man bryter samsara blir man fri. Det finns olika svar på vad som händer 
efter. T.ex. att man blir ett med Brahman, får leva tillsammans med sin gud eller får leva 
med sina förfäder. 
I Indien har människorna delats in i så kallade kast i tusentals så. Detta system kallas 
kastsystemet. En människa hamnar automatiskt i det kast som ens föräldrar är i. I själva 
verket går det inte att byta kast under sitt liv utan man måste vänta till sitt nästa liv.
Gudarna har en väldigt stor betydelse inom hinduismen. Det finns tusentals gudar inom 
religionen, men vissa säger att alla gudar egentligen är en som kallas Brahma. Brahman 



visar sig i miljoner gudar och är gudomlig. Vissa gudar inom religionen kallas Shiva, 
Vishnu, Kali och Ganesha. Dessa gudar är de mest välkända. 
För en buddhist finns något som kallas nirvana som är slutmålet för en buddhist. Nirvana 
är ett tillstånd, inte en plats eller i himmeln. Det handlar om hur man känner sig och mår. 
Den som når nirvana är fri från att vilja ha det materiella men även kärlek och lycka. 
Inom buddhismen finns de fyra sanningarna. Den första är att allt lever till lidande. Födas, 
att leva, vara sjuk, kär, att åldras osv. Buddha menar att ingen är bestående. Den andra 
sanningen är att lidandet beror på begäret. Denna sanning förklarar orsaken till allt 
lidande. Detta betyder att allt lidande och begär leder bara till att vi föds igen med nytt 
lidande. Den tredje sanningen är att lidandet upphör när begäret försvinner. Den ger svar 
på hur lidandet ska kunna upphöra. Om du lyckas med att upphäva ditt begär av kärlek, 
saker osv. når du nirvana och kommer inte att återfödas. Den sista sanningen lyder så här: 
Genom att gå den åttafaldiga vägen försvinner begären. Den fjärde sanningen innehåller 
en uppmaning om att leva på ett sätt som anses vara buddhistiskt.  

En hindu lever ett helt normalt liv. De äter dock inte vissa slag av kött och de ber ett antal 
gånger om dagen. Men alla går i skolan som normala ungdomar. De flesta hinduiska 
äktenskap är bestämda av kvinnans och mannens föräldrar och det är också viktigt att 
brudparet kommer från samma kast. När någon har dött ska kroppen kremeras för att 
själen ska bli befriad. 
Inom buddhismen finns det fem levnadsregler. Det är förbjudet att stjäla, ljuga, berusa sig, 
slarva med sin kropp eller döda. Äktenskap är inte något som har med religionen att göra 
anser buddhister men buddhismen har en bestämd punkt: Sex ska ske inom äktenskapet. 

Gamla hinduiska traditioner säger att kvinnan under hela sitt liv ska vara beroende av en 
man. Pappa, man och son. Hinduismen moderniseras snabbt men det lever fortfarande 
kvar gamla traditioner. Kvinnan lever i ett starkt beroende av sin mans familj och kan inte 
röra sig lika fritt som männen. Idag har kvinnor blivit steget friare. Kvinnor i de högre 
klasserna och i storstäder har mer fri rörelse än kvinnorna i små byar eller på 
landsbygden. När det kommer till gudstjänster är det männen som håller i dem. Kvinnor 
bör inte ens läsa de heliga skrifterna för att det är mannens uppgift. Flickor får inte samma 
religiös utbildning som pojkarna. Som jag skrev tidigare är äktenskap fortfarande 
någonting föräldrarna bestämmer. Kläderna i Indien är inte direkt knutna till religionen. 
Kvinnor och män klär sig som de vill men kvinnor kan bära något som kallas sari som är 
ett långt tygstycke virat runt kroppen. 
Buddhismen har inte förändrats så mycket på senaste år. Männen bestämmer mest 
medan kvinnorna mest är engagerade i de aktiviteter männen anordnar. Munkarna håller i 
meditationerna. Om en kvinna t.ex. vill följa samma väg som en munk har hon mycket fler 
regler att följa. Kvinnan har 311 regler medan mannen har 227. Klädsel är olika. Munkarna 
är de enda som klär sig på ett speciellt sätt med saffransgula kläder. Äktenskap är fritt och 
bestäms av varje enskild individ. 

Jag har alltid varit fascinerad av hinduismen och buddismen, framförallt buddismen. Deras 
levnadssätt, att man mediterar och att man faktiskt har ett mål i livet som näst intill alla vill 
uppnå. Jag är inte kristen eller konfirmerad och vet inte mycket om kristendomen men det 
lilla jag vet tilltalar inte mig. Jag tycker dessa två religioner är spännande och man kan tro 
på vilken gud man vill i och med att det finns så många. Exempelvis har hinduismen en ny 
gud i varje by. Det som inte tilltalar mig inom hinduismen är kastsystemet och reglerna 
gällande giftermål. 



Likheter och olikheter: 
Punkter med 

olikheter: Hinduism Buddism
Gudar Många gudar, 

Man kan avbilda 
sin/sina gudar. 

En gud, Buddha. 
Kan också avbilda 

sin gud. 

Giftermål Man blir tilldelad en 
man respektive 
kvinna av sina 

föräldrar. 

Fritt giftermål och 
partner. 

Meditation _ Meditation 

I samhället Kastsystemet _

Likheter: 
I och med att buddhismen skapades ur hinduismen finns det en del likheter. Karma tycker 
jag gömmer sig i buddismen i den fyra sanningarna. Likheter är också samsara och 
nirvana. Att det kommer en tid då man blir fri. De har både heliga skrifter som innehåller 
inprincip samma fakta som behövs till religionen. T.ex. hur man ska leva som hindu eller 
buddhist. Det finns ingen speciell klädkod inom religionerna utan man får klä sig fritt så 
vida man inte är munk. I båda religionerna ser man att männen är de som bestämmer. 
Kvinnorna har inte mycket att säga till om. Båda religionerna får avbilda sin gud/gudar. 


