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Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive 
buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor det över 90 % hinduer i Indien och det är också där 
nästan hela världens hinduer bor. När det gäller buddismen så kan man se att det främst finns i Asien. 
Jag tror att Hinduismen och Buddismen är så koncentrerade i olika områden eftersom de har en 
betydande roll i de ländernas samhälle och kultur.



Uppkomst
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Efter som Hinduismen är världens äldsta religion (sen och är så lik Buddismen så tror jag att 
den uppkom genom Buddismen. När de vita folket och de mörka folket stötte på varandra 
och blandades så utvecklades hinduismen på olika håll, det kan senare ha lätt till olika 
religioner däribland Buddismen. Man brukar säga att Buddismen uppkom år 500 föra kristus. 
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 blev han upplyst och blev Buddha, den 
upplyste. Han kom på att så länge människan är girig så kommer 
det fortsätta att spridas lidande. Kung Ashoka som styrde över norra Indien på 200-
talet f-Kr hjälpte till att sprida buddismen i Ostasien. 



Gudar

Ganesha Shiva
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Något som de båda religionerna har gemensamt är den stora mängden gudar. Om män 
jämför en monotoistisk religion som Kristendomen med Hinduismen eller Buddismen så är ju 
det som sticker ut, antalet gudar. Jag tror att det har blivit så eftersom folk har låtits tro lite 
på vad de vill. Det har inte varit lika strikt som kristendomen och därför har alla byar och 
yrken kunnat skaffa sig sina egna gudar. Jag tror att gudarna betyder mycket för båda 
religionerna men hinduerna kan specialiserar sitt praktiserande av religionen på ett sätt de 
tycker passar.



Skrifter
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Hinduismen har många heliga skrifter, bland annat De fyra vedaböckerna som är de 
äldsta skrifterna. Skrifterna har kommit till under tiden som 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. 
Buddhisterna har något som heter Tripitaka. Det är en samling 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. Den viktigaste skriften inom 
buddismen heter Dhammapada. Den finns 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.



Hinduistinska tankar
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Några grundtankar inom hinduismen är att det finns ett evigt kretslopp, kastsystemet, karma 
och mängden gudar. Det eviga kretsloppet går ut på att det finns ett nytt liv efter döden, man 
återförs alltså som något annat efter döden. Vad man födds till beror på karman. Karma är 
summan av livets handlingar. Är man en god människa så kan man föddas med ett högt kast 
nästa liv. Man behöver inte föddas till en människa det kan vara en växt eller djur också. 
Kastsystemet är uppdelat i 4 kast.

1.Präster
2.Krigare, ämbetsmän
3.Affärsmän och jordbrukare
4.tjänare och servicfolk.

Alla som tillhör de översta kasten är inte präster men de härstammar ifrån en prästfamilj och 
de behöver inte vara rika t.ex. präster i små byar. En människa hamnar automatiskt i det kast 
som föräldrarna tillhör, man kan därför inte byta kast under ett 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. Exempel på svar är att man blir ett med Brahman (världanden) och får leva tillsammans 
med sin gud eller får leva med sina förfäder.



Buddistiska tankar
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Buddhister vill hellre kalla buddismen för en livsstil sitället för en religion. För en buddhist 
finns det något som kallas Nirvana. Nirvana är slutmålet för en buddhist och Nirvana är ett 
tillstånd, inte en plats som kristendomens himmel.
Den som når Nirvana är fri från girighet 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 buddistiskt.



Äktenskap
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När det gäller bröllop så skiljer det sig ganska mycket. Inom Buddismen så tycker man inte 
att det är något speciellt religiöst så därför gifter sig de flesta buddhister borgligt, men efter 
bröllopet så beger de sig till ett lokalt tempel och får sitt äktenskap välsignat av munkarna. 
Därför har buddhisternas äktenskap inte påverkat samhället så mycket. Tillskillnad från 
Buddismen så är ett Hindusikt bröllop starkt religiöst. Man läser upp många heliga skrifter 
och det bes till gudarna. Inom Buddismen så får man gifta sig med vem man vill, detta gäller 
inte inom Hinduismen. För det första så måste du tillhöra samma kast som den du gifter dig 
med, det gör t.ex. att en rik man inte kan gifta sig med en kvinna som är bonde. Den saken 
är det många som kritiserar. En sak till som ofta påverkar bröllopen är föräldrarna. Ofta är 
det inte de som ska gifta sig som bestämmer det utan det är föräldrarna som parar ihop dem. 
De menar att kärlek är något som ska byggas upp under all den tid som man är gifta.



Könsskillnader
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Inom Buddismen så får både män och kvinnor får bli munkar/nunnor men nunnorna har mycket fler 
regler att hålla sig till än männen. En nunna står alltid under en munk, även om han bara har varit en 
munk i en dag och hon i ett helt liv. En nunna måste också hålla sig till mycket fler regler än en munk, 
en nunna har 311 regler medan en munk bara har 227. I Hinduismen så står det skrivet att kvinnan 
alltid ska vara beroende av en man. Först är det sin far, sen sin man och när hon blir äldre är det sin 
son. Detta gör att de måste lyda männen och har inte så mycket att säga till om. Detta gäller främst för 
folket i byarna och i dem mindre städerna. Kvinnorna i storstäderna som har mer pengar har mer att 
säga till om och är mycket mer självständiga. Jag tror vi kommer att få se att fler kvinnor blev 
självständiga i och med att religionerna moderniseras



Påverkan av religion
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Eftersom hinduernas äktenskap är väldigt kontrollerat av föräldrarna och kastsystemet så blir 
det väldigt stora klasskillnader. Om en rik inte kan gifta sig med en fattig så förstår dom 
kanske inte hur den andra har det. Hinduismen och buddismen har som alla religioner 
påverkats av att världen blir mer sammankopplad och olika folkgrupper med olika religioner 
samlas. Inom Hinduismen börjar folk ifrågasätta kastsystemet och äktenskapen. De vill som i 
alla andra religioner få gifta sig med vem dom vill, oavsett klass och därför börjar många 
familjer strunta i dessa regler och låter sina barn få gifta sig med vem dem vill. Buddismen 
har fått många nya anhängare från Europa och USA. Detta kan bero på att de lockas till 
meditationen och Karman.
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