
Buddhismen är en religion som inte har någon gud dem har istället Buddha som är en förebild för 
buddhisterna. Buddhismen har sitt ursprung från hinduismen. 

Buddhas riktiga namn är Siddharta. Siddharta föddes 500 år f.kr i norra Indien. Siddharta växte upp 
som en rik prins.  Siddharta tyckte att all rikedom inte var så viktigt. Det han tyckte var viktigt var 
att fundera över livets mening.  

Heliga platser 
Många buddhister reser till norra Indien för att där föddes Buddha.

Heliga skrifter
Tripitaka är buddhisternas heliga skrift. Efter att buddha dött samlades munkar och skrev ner allt 
han hade sagt. Den är uppdelad i tre delar, vinaja (regler för munkar), sutta (läran legender och 
predikningar om buddhas liv), abbhidhamma (texter om hur läran ska tolkas). 

Levnadsregler  
För en buddhism finns viktiga regler som framförallt är etiska exempelvis:
Respektera allt liv.
Inte stjäla.
Inte ljuga.
Bekämpa begär.
Medlidande.
Medglädje.
Sinneslugn.

Ritualer 
En buddhism ber. Det är också viktigt för en buddhism att man gör goda gärningar. 

Symboler
Hjulet är en vanlig symbol och den symboliserar den ädla åttafaldiga vägen. Hjulet har åtta ekrar 
och varje eker står för en levnadsregel. 

Aum är den heligaste stavelsen inom buddhism och hinduism. Aum symboliserar den hinduiska 
världs själen. 
A står för skapande. 
U står för begravande.
M står för upplösning. 

Skillnader med andra religioner.
Inom buddhismen tror man inte på någon gud.  Buddhisterna har inga gudstjänster man går istället 
till templet och ber. Buddhister tror på karma som är resultatet av det man har gjort under sitt liv. 
Karman påverkar hur man återfödds till sitt nästa liv, goda människor belönas. 

Likheter med andra religioner
Alla religioner tror på ett liv efter döden. En regel alla religioner har är att man inte får döda. Alla 
religioner ger regler för hur man ska leva. Buddhism och hinduism är väldigt lika eftersom 
buddhismen har sitt ursprung från hinduismen. 




