
Varför är Buddhismen så populär i väst?

Förord - frågor till mig och vad jag anser

Jag får ofta frågor av skolelever (och andra) på vilka jag försöker skriva svar så gott jag kan. Jag är 
ingen expert men jag delar gärna med mig av det lilla jag kan och mina personliga erfarenheter. Man 
måste komma ihåg att det inte finns några svart-och-vita svar inom Theravada-Buddhismen och 
annan Buddhism utan allting är en blandning av svart och vitt.

När jag svarar så har jag ingen fördömande eller auktoritär attityd men däremot så har jag rätt att 
vara kritisk och granskande som jag har lärt mig inom Theravada-Buddhismen (t.ex. från Buddhas 
tal till Kalama-folket och utforskande/undersökande inställning (Vimamsa) som tillhör Iddhipada en 
av de 37 förutsättningar att nå upplysningen)

De svar som jag ger är bara en syn hur en utövande Buddhist kan se på aktuella frågor som finns i 
vårt samhälle.

Några svar

Bäste vän,
när det gäller denna fråga så finns det säkert många svar om varför västerlänningar lockas till 
Buddhismen. Här följer några svar gällande hur en Theravada-Buddhist ser det, eftersom jag själv 
praktiserar inom denna tradition. Theravada-Buddhismen finns i Sri Lanka, Laos, Burma, Thailand, 
Kambodja och vissa delar av Vietnam.

När jag frågade min vän Tobias Heed som också är Theravada-Buddhist och som har varit munk i 
skogstraditionen i templet Wat Marp Jahn i Thailand så menade han att det var ungefär så här:

”Kan bara spekulera här. Tror det beror på att 
endast materiell trivsel inte är tillräckligt för en 
människa. Det blir lätt en stor inre tomhet av en 
sådan ensidig livsstil.

Tror Buddhismen också tilltalar det 
västerländska intellektet då Buddhas lära är 
väldigt logisk och kan stimulera personer 
intellektuellt sett.

Tror också Theravada-Buddhismen tilltalar de 
personer som inte har någon tro på en skapar-
Gud eller som har tappat den tron. Så det blir ett andligt alternativ för de personerna.

Theravada-Buddhismen har också generellt ett bra rykte då den inte ställt till med mycket 
problem historiskt sett. Tror den uppfattas som en vänlig, lugn och tolerant religion.
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Också att Buddhismen lär att ansvaret för ens handlingar och utveckling ligger på varje 
individ. Så den passar in i vårt individualistiska tankesätt. Att det är upp till var och en att 
nå befrielse och det ligger i varje persons makt att göra så.”

Man kan också säga så här:

 Theravada-Buddhismen är en tolerant religion.

 Theravada-Buddhismen har inte fört några heliga krig som Islam, Kristendomen, 
Judendomen och andra religioner har gjort.

 Theravada-Buddhismen anser att mannen och kvinnan har lika rättigheter och skyldigheter. 
Inom Islam, Judendomen, Hinduismen och i vissa kristna sekter så år det mannen som är 
familjens överhuvud. Inom Theravada-Buddhismen - helt otänkbart. Dock så är det svårare 
för kvinnor att bli nunnor än för män att bli munkar och det finns betydligt fler munkar än 
nunnor i t.ex. Thailand. Detta eftersom nunne-linjen dog ut och det är viss problematik med 
att återinsätta den.

 En Theravada-Buddhistisk kvinna får gifta sig med vem hon vill. Det får kvinnorna inte göra 
inom Islam, Judendomen, Hinduismen och  i vissa kristna sekter där hon måste gifta sig med 
en man inom samma religion. Så det är inget ovanligt att en thailändsk kvinna som gifter sig 
med en svensk/västerlänning gifter sig både Buddhistiskt och sen i en Kristen kyrka. Detta 
för att visa respekt för varandras religion och tradition.

 Theravada-Buddhismen tror inte på att några Gudar eller en Gud eller att en bok typ Bibeln, 
Koranen, Bhagavad Gita skulle ha den absoluta sanningen. Vad en Buddhist tror på är de 4:a 
ädla sanningarna och den ädla åttafaldiga vägen. Du kan läsa mer om dem den på min 
hemsida www.buddhisminfo.se gå in på ”föredrag och föreläsningar”.

 Theravada-Buddhismen och naturvetenskapen samt psykologin står varandra mycket nära. 
Eftersom bägge lär ut att man skall studera/granska och undersöka och inte tro på vad andra 
människor (eller böcker) tycker och tänker utan att det är bara du som kan hitta sanningen 
genom att ha en undersökande attityd.

 Theravada-Buddhismen har ett demokratiskt synsätt och tänkande. Därför kan denna religion 
lätt anpassa sig i demokratiska länder och anpassa sig till den styrelseformen. Andra 
religioner har svårare med det på grund av deras religion.

 Något som också har bidragit till Theravada-Buddhismens popularitet har med Mindfulness 
att göra. Man har tagit ut vissa steg/bitar av den ädla åttafaldiga vägen och lär ut en terapi 
som består av ”att leva här och nu”. Man lär ut om ”att släppa taget” och olika former av 
uppmärksamhetsträning. 

Det ar en terapi som har gett goda resultat då den botat människor från depression, ångest 
stress o.s.v. De som kommit i kontakt med denna form av terapi vet att den kommer från 
Buddhismen och då har de blivit intresserade av Buddhismen och känner sympati för den.

Ja, det var ett par svar och jag hoppas att du är nöjd med dem. Om det är något mer du undrar över 
så kan du alltid maila mig.
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http://www.buddhisminfo.se/


Varma hälsningar från Chiang Mai i Norra Thailand, 19.e december 2012 (templet Wat Phan On).

Källor

Terapi eller Buddhismen – PDF-fil som finns på föredrag 
och föreläsningar (www.buddhisminfo.se).
En kamp för friheten (Aung San Suu Kyi) - Jesper 
Bengtsson
The Lady - DVD film som handlar om Aung San Suu Kyi
Buddhismen - Knut A. Jacobsen
Det Buddha lärde – W. Rahula

Dietmar Dh. Kröhnert,
Malmö.4:e april, 2013

Den 4:e april 2013 så uppgraderade och granskade vad jag hade skrivit. Jag har gjort en del ändringar och lagt till några 
bilder.
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