
1. Samsara 
 

Gudarna som finns frälser ej. Inom mahayanainriktningen 

har bodhisattvor fått samma roll som Gudar. (    ) 

2. Karma Buddhismens heliga skrifter. (    ) 

3. Kalpas 
 

Buddhas födelseort, upplysningsort och 

parinirvanaort. (     ) 

4. Dharma 
 

Ett upplyst väsen i en himmel som hjälper 

människor till nirvana. (    ) 

5. Buddhismens tre tillflykter Människan = sammansättning av kropp, känslor 

och medvetande utan beständighet. Läran om 

icke-själ (    ) Vad är det då som återföds? 

______________________________________ 

 

6. Möjliga återfödelseformer 
 

Buddhismen tror på ett evigt kretslopp av liv, död och 

återfödelse för världar & människor. (    ) 

7. Upplysningen 
 

Goda gärningar ger dig en bättre återfödelse i nästa liv 

och tvärtom. (    ) 

8. Parinirvana En världs livslängd. (    )  

9. Anatma Läran (    ) 

10. Arhat 
 

Buddha, sangha och dharma. (    ) 

11. Bodhisattva 
 

När Buddha nådde insikt om varför människan 

lider och kom på en väg ur lidandet. (    ) 

12. Mara 
 

Slutgiltigt stopp på återfödelse för en människa. 

Ett utslocknande av alla livsbegär.  Egentligen 

obeskrivbart. (    ) 

13. Lumbini, Bodh-Gayga och 
Kushinagara. 

Gud, människa, djur, andeväsen och 

helvetesvarelse. (     )  

14. Maya, Suddhodana och Yasodhara. 
 

En munk som nått upplysning inom 

theravadabuddhismen. (    ) 

15. Tripikata 
 

En demon eller ett ”tankemonster” som försökte 

hindra Siddharta att nå upplysning. (     ) 

16. Åldrande, sjukdom, död och en 
asket 

Den stora vagnen. Nordbuddhism. Frälsning via 

bodhisattvor. (     ) 

17. Tusita 
 

Tror att deras religiösa ledare ständigt återföds. 

Den nuvarande är den 14:e i ordningen. (    ) 

18. Maitreya 
 

Fyra Satser om att allt är otillfredställande och hur det 

lidandet kan upphöra genom den gyllene medelvägen som 

Buddha kallade Den åttafaldiga vägen. (     ) 

19. Mahayana 
 

Siddhartas mamma, pappa och fru. (     ) 

20. Theravada 
 

Fyra tecken som fick Siddharta att lämna 

palatslivet och söka svar. (     ) 

21. Zenbuddhism 
 

En Buddha som ska föddas till världen då 

kunskapen om buddhismen försvunnit.  (     ) 

22. Lamaism 
 

Himmel som Buddha befann sig i innan han 

återföddes om Siddharta. (      ) 

23. Gudar 
 

Inriktning som fokuserar på meditation via 

koaner och vill nå satori. (      ) 

24. Fyra ädla sanningar 
 

De äldstes lära. Har öknamnet Hinayana. Bara 

munkar och nunnor kan nå parinirvana. (      ) 
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