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Pyhä kirja:
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TRIPITAKA

Buddhalainen oppi
Pyrkimyksenä valaistuminen eli Buddha-tilan saavuttaminen.
Pääsy nirvanaan sekä jälleensyntymisestä ja kärsimyksestä vapautuminen.
Neljä jaloa totuutta:
1)
2)
3)
4)
Jalo kahdeksanosainen tie:
1) oikea oivallus
2) oikea mieli
3) oikea puhe
4) oikea toiminta
5) oikea elinkeino
6) oikea pyrkimys
7) oikea valppaus
8) oikea keskittyminen
Keskitie:
Jälleensyntymisoppi:

Karman laki:

Nirvana:

Luostarilaitos:

Kultti:

Buddhan elämänkerta:
Gautama Siddhartha eli Buddha on ilmeisesti todellinen historiallinen henkilö. Gautama
Siddhartha oli intialaisen kuninkaan poika, joka eli n. 566-486 eKr. Hänen synnyttyään
ennustettiin että hänestä tulisi munkki, mikäli hän näkisi maailman kärsimyksen. Pojan isä pyrki
estämään ennustuksen toteutumisen ja niinpä Gautama eli hyvin suojattua elämää. Mutta
kulkiessaan palatsin puutarhan ulkopuolella hän näki vanhuksen, sairaan, kuolleen sekä askeetin.
Hän havahtui kaiken katoavaisuuteen ja päätti ratkaista inhimillisen kärsimyksen ongelman.
Hän ryhtyi munkiksi. Aluksi hän liittyi itsekidutusta harjoittavan askeetin seuraan. Mutta
kuuden vuodenkaan jälkeen hän ei ollut löytänyt etsimäänsä. Silloin hän ymmärsi ettei
kumpikaan, ei askeesin, eikä nautintojen tie johda oikeaan tietoon. Kun hän lopetti paastonsa,
muut askeetit jättivät hänet. Gautama vetäytyi yksinäisyyteen. Kerran istuttuaan bodhipuun
alle, hän päätti pysyä mietiskelyssä, kunnes saisi valaistuksen ja tiedon kärsimyksen ja
katoavaisuuden ongelmasta. Tällöin Gautama joutui Mara-nimisen paholaisen kiusattavaksi,
mutta Gautama pysyi järkkymättömänä. Pitkällisen mietiskelyn jälkeen Gautamasta tuli
valaistunut, eli Buddha. Hän saavutti Nirvanan, tilan, jossa elämänjano sammui ja hän vapautui
elämän kiertokulusta. Tästä syntyivät opit keskitiestä, jalosta neljästä totuudesta ja jalosta
kahdeksanosaisesta tiestä. Aluksi Buddha oli päättänyt olla julistamatta totuutta, mutta sääli
ihmiskuntaa kohtaan voitti. Hän tapasi viisi entistä askeettitoveriaan. Kun he kuulivat hänen
ensimmäisen saarnansa, he ryhtyivät hänen oppilaikseen.
Buddha kuoli ja siirtyi korkeimpaan nirvanaan 80-vuotiaana. Hänen kuolemaansa kerrotaan
liittyneen voimakkaita luonnon ja jumalten reaktioita. Buddha haudattiin intialaiseen tapaan
polttamalla. Hänen tuhkansa jaettiin useisiin paikkoihin ja sijoitettiin pyhiinvaelluskohteiksi
rakennettuihin puolipallonmuotoisiin stupa-torneihin.

Buddhalaisuuskäsitteitä:

Buddha
bodhisattva
Dalai Lama
karma
dhamma
pali
tripitaka
theravada
dhammapada
Dhammapada
Nirvana
mahajana
sangha
kolme jalokiveä
stupa
padogi

