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Just as one must learn the art of killing in training for violence, 
so one must learn the art of dying in the training for non-violence. 

                       Mahatma Gandhi1 
 
 

 

1. Inledning  

1.1. Bakgrund 
Gandhi var en av de stora praktiska förespråkarna för icke-våld som metod för att lösa 
konflikter, ”praktisk” därför att han omsatte sina teorier i verkligheten och visade att de kan leda 
till resultat. Men trots sina framstående, och fungerande, insatser fick han aldrig Nobels 
fredspris.2  
   Senare fredspristagare, som Dalai Lama och Aung San Suu Kyi, har hyllat Gandhi som 
inspiratör och säger sig gå i hans fotspår. Thich Nhat Hanh, den vietnamesiske buddhistmunken 
som bland annat verkade för fred under Vietnamkriget, har inte heller fått något fredspris. Men 
han nominerades av Martin Luther King Jr, även han ickevåldsförespråkare. 
   Det här är fem personer som menar att våld inte är rätt sätt att lösa konflikter på, må det vara 
på personliga eller interpersonella plan, eller stater emellan. Tre av dem är uttalade buddhister, 
medan deras inspiratör, eller föregångare, var hindu.  
   En som också inspirerats av Gandhi är fredsforskaren Johan Galtung. Han skriver att 
“Buddhism has a tremendous potential as a source for active peace politics.” Och fortsätter:  
 

By no stretch of imagination can Buddhism be used to justify direct and structural violence, war 
and exploitation. When Christianity turns its ugly side up, it spells war; when Buddhism turns its 
less beautiful side up it spells retreatism, ritualism.3 

 
Är det så enkelt som Galtung tycks tro? Är det så, att om vi alla vore buddhister skulle det inte 
bli några krig eftersom vi alla dels förespråkar och lever efter ahimsa-läran, dels vet vi att krig 
och våld, om så ändå sker, skulle riktas mot oss själva pga. att allt är avhängigt av varandra, dvs. 
pratityasamutpada? Och slutligen; skulle det ändå bli konflikter, så har vi buddhistiska metoder 
för att lösa dem.4 Om det vore så, varför ser då Asiens historia och nutid ut som den gör?  
   Vad gäller Gandhi känns det paradoxalt att han, ickevåldsprofeten med sin hinduiska 
övertygelse om ahimsa  (ickevåld) som grund, dödas av en annan hindu, som kom från samma 
kulturtradition.  
   En liknande paradox gäller buddhismen också. Buddhismen framställs i väst oftast som icke-
våldsreligionen par excellence, som den religion som mer än någon annan har en lära som 
baseras på medkänsla och ickevåld, precis som Galtungs tolkning av den, ett rykte buddhister 
själv gärna bidrar till att upprätthålla. 
 

Many commentators… have maintained that Buddhism, probably more than any other world 
religion, is a philosophy of non-violence or benevolent harmlessness.5 
 

                                                 
1 Gandhi, Non-violence in Peace and War, s 353 
2 Han nominerades 1937, 1938, 1939, 1947 och 1948.  
3 Galtung, Buddhism: A Quest for Unity and Peace, s 22. Enligt Seneviratne var ritualism något 
Dharmapala kritiserade de srilankesiska munkarna för att hemfalla åt, på bekostnad av det han menade 
var mycket viktigare, The Work of Kings, s 53. 
4 Detta är så jag uppfattar och sammanfattningsvis tolkar Galtungs budskap i hans bok Buddhism: A 
Quest for Unity and Peace.   
5 Allen, Religious-Political Conflict in Sri Lanka, s 194 
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Och en av buddhisters viktigaste föreskrifter är ‘att inte döda’ någon levande varelse: 
 

… the first precept to be observed by every Buddhist – monk or nun as well as lay person – is to 
abstain from killing living beings (panatipata varamani).6 

 
Men så var det då det paradoxala, att buddhismen också har en mörkare sida. För buddhismen är 
inte enbart inåtriktande, meditativ och full av medkänsla med alla levande varelser. Även 
buddhister utövar våld. Även buddhister krigar. Även buddhister dödar.  
   ”It would be unwise… to assume that Buddhist followers have some kind of privileged status 
in regard to nonviolence. While Buddhists may not have tarnished world history by launching 
armed crusades to convert “pagan hordes”, the historical record certainly shows that Buddhists – 
monks and laymen alike – have at times condoned, promoted and participated in violence. To 
regard Buddhism as more peace-loving than some other tradition is to undermine one’s original 
intention”7 skriver Donald K Swearer.  
   Trevor Ling uttrycker sig på liknande sätt när han skriver: ”Buddhism in theory gives a high 
place to the maintenance of peace, both between individuals and between social groups. 
Buddhist nations in practice, however, are no strangers to the battlefield. They have frequently 
been found there, sometimes engaged in war with would-be conquerors and sometimes in 
aggressive imperial exploits of their own. In both cases Buddhist nation has been found warring 
against Buddhist nation.”8 Ett exempel kan hämtas från tidigt 1500-tal. Då attackerade 
burmeserna omkringliggande städer i strävan efter att utvidga riket. Inspirerade av portugiserna 
såg man framför sig stora tillgångar. Man attackerade bland annat Martaban. Erövringen av 
staden tog tre dagar. ”The palace and town were burnt to the ground. The captive prince with all 
his family and followers, men and women, were cruelly exterminated in spite of a promise of 
good treatment. Scores of nobles were flung into the river with stones around their necks.”9 Ett 
par århundraden senare, år 1767, intog burmeserna den siamesiska huvudstaden Ayuthaya och 
man skonade inte ens de buddhistiska templen. Likaså drog konung Anuruddha av Burma till 
krig mot monernas rike, därför att man där vägrat att utelämna ett exemplar av buddhismens 
heliga skrifter jämte några reliker.10  
   Det är inte bara lekmän som ställer sig bakom våld. Även ordinerade sanghabuddhister gör så, 
även här kan exempel hämtas från Burma: ”historical records demonstrates rather clearly that 
Burmese Buddhism has also been perfectly consistent with, and arguably a catalyst for, 
persistent violence and war. For much of the period from the eleventh to the nineteenth century, 
a succession of kings – all of them more or less devout Buddhists – were frequently at war with 
their neighbours, many of whom were also Buddhists. Even Burma’s community of Buddhist 
monks (sangha) have not turned away from the use of violence in all cases. In the late 
nineteenth and early twentieth centuries, for example, the sangha played an instrumental role in 
resistance, including violent resistance, to British colonial rule.”11 
   En förhållandevis vanlig reaktion jag fått när jag berättat att jag skriver om buddhism och våld 
är irritation, snudd på aggressivitet. Det är som om buddhismen är en helig ko man inte får 
slakta. Då är det lätt att tro att den som reagerar med motstånd mot tanken på att buddhister 
också utövar våld har fallit för mytbilden av buddhismen som delvis buddhister själva bidragit 
till att upprätthålla, den av det pacifistiska öst och det icke-pacifistiska väst, eller det materiella 
västerlandet kontra det andliga österlandet. Men den bilden är inte sann.  
 

                                                 
6 Schmithausen, Aspects of the Buddhist Attitude Towards War, s 45. 
7 Swearer; Exemplars of Nonviolence in Theravada Buddhism, s 63 
8 Ling, Buddhism, Imperialism and War. Burma and Thailand in modern history, s xi 
9 Harvey, History of Burma, s 157, citerad i Ling, ibid, s 25  
10 Edsman, Krig och fred med särskild hänsyn till buddhismen, s 90 
11 Robinson, Learning the Art of Dying: The Origins and the Limits of Nonviolence in Burma and East 
Timor, s 36 
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Although the nonviolent strategies advocated by such people as Mahatma Gandhi, the Dalai 
Lama, Aung San Suu Kyi, and Bishop Carlos Filipe Ximenes Belo, have been supported by 
references to tradition and religion, it has not precluded the use of violence in these very same 
cultures.12 

 
Häri återigen det som upplevs som paradoxalt, att buddhismen med dess starka tro på ahimsa 
som etisk princip samtidigt verkar acceptera att våld utövas av buddhister, och att detta också 
kan ske i länder där ickevåldsanhängare agerar så att säga sida vid sida med våldsutövande. Det 
vill säga, det finns inte ett enda asiatiskt buddhistiskt land där ahimsaprincipen efterlevs till dess 
yttersta konsekvens – att inte döda. 
   Personligen är jag förtjust i Thich Nhat Hanhs sätt att förklara buddhismen liksom hans 
argumentation och metod för hur man uppnår och bibehåller fred och frid. Han förklarar 
buddhistiska läror på ett sätt som kan få dem att låta enkla, liksom metoder för hur man når dit – 
till exempel att fred börjar med man andas och ler.13 Men egentligen är det allt annat än enkelt. 
   Ursprungligen hade jag tänkt att uppsatsen skulle fokusera på buddhism och ickevåld, att jag 
skulle göra en analys av ”de goda buddhisterna” som Thich Nhat Hanh, Dalai Lama och Aung 
San Suu Kyi. Men jag tar en annan väg dit istället. Jag tror att, för att förstå hur man kan uppnå 
fred genom ickevåld, är det lika viktigt att man också förstår dess mörka sida, våldet.  
   För fred omfattar också konflikt. Våld är ”bara” motsatsen till ickevåld. De är myntets två 
sidor. Som den buddhistiske poeten Gary Snyder uttrycker det:  
 

We mustn’t be dualistic even about war and peace, or about warlikeness and peacefulness. Peace 
contains war, war contains peace.14 

 
Enligt buddhistisk metodik ska man analysera bakåt till lidandets (duhkha) ursprung. Man ska 
se vad man ”består” av för att inse att man inte består av något beständigt, för att först därefter 
förstå att det är just det ickebeständiga som är det beständiga man är.15 I den processen ska man 
inte blunda för det mörka som finns inom en, sånt man inte vill kännas vid, det vi kallar 
negativa drivkrafter som avundsjuka, begär, och våldstendenser. Alla har ju sådana frön inom 
sig också. Att undvika, att förneka är aldrig bra. Det förtar dessutom värdet i det positiva man 
också ”inte-är”. Bättre då, eller snarare nödvändigt, är att se och konfronteras med det mörka 
och bli fri, än att blunda för det, att förneka att det finns. För förnekelse står i vägen för 
upplysning. Man måste vara medveten eftersom det är medvetenhet man strävar efter. Det som 
gäller för individer gäller också inom andra områden i samsara, fenomenvärlden. Därför, menar 
jag, är det av vikt att också dra fram ”de mörka tendenserna” inom buddhismen och se vad de 
kan berätta.  
   Buddhismen omvärvs idag av en mytbild. Detta mytskapande märks särskilt tydligt när det 
gäller den tibetanska buddhismen. Melvyn C Goldstein skriver: ”Although Tibet occupies a 
remote part of the world, the Tibet Question has captured the imagination and sympathy of 
many in America and the West and resonates throughout the American political landscape… 
But the conflict is not well understood. Typical of nationalistic conflicts, the struggle to control 
territory has been matched by a struggle to control the representations of history and current 
events. Both sides (and their foreign supporters) regularly portray events in highly emotional 
and often disingenuous terms intended to shape international perceptions and win sympathy for 
                                                 
12 Svensson, Political Opposition, violence and nonviolence in Twentieth-century China, s 55 
13 Att vara medveten, ”att andas och le”, är detsamma som inom västerländsk psykologi idag kallas 
mindfulness, vilket i sin tur är hämtat från den buddhistiska terminologin (samyaksmrti). Bland annat 
innebär det att man inte låter sig styras av sina omedvetna kognitiva kartor utan använder objektiv 
empatisk självanalytisk förmåga. Detta menar Thich Nhat Hanh är möjligt när man tränats i buddhistisk 
mindfulness-metodik, vilket han ofta förklarar med att man helt enkelt ”andas och ler”.  
14 Snyder citerad i Kraft, Inner Peace, World Peace, Essays on Buddhism and Nonviolence, s 8 
15 Thich Nhat Hanh förklarar det här på ett mycket bättre sätt i boken Zen Keys, cf s 112, eller i Buddhas 
Lära, en väg till glädje och frihet, s 144. 
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their cause. History is a major battlefield, and the facts of the conflict have been obscured by an 
opaque veneer of political rhetoric. Interested observers are deluged with contradictory claims 
and counterchanges that render a dispassionate and objective assessment of the conflict 
excruciatingly difficult, even for specialists.”16 
   Samma tema är Jamyang Norbu inne på: “There’s a kind of New Age perception of Tibet, 
which is fed to some extent quite deliberately by propagandists for Tibet, many New Age type 
Buddhists, Tibetan Buddhists. And, also subscribed gradually by Tibetans, including the Dalai 
Lama and a lot of prominent Lamas. The idea that this even materialist west will be saved by 
the spiritualism of the Tibetan Buddhists. It’s total nonsense. Tibetans are in no position to save 
anyone, least of all themselves in the first place. But, this is the kind of idea that’s being 
subscribed by a lot of New Age type people. This is the problem that Tibetans face, because 
their issues and the tragedy of Tibet has not being taken seriously… A lot f people love Tibetans 
in the West, tremendously sympathy, but it’s a very fuzzy kind of sympathy, because it never 
touch the reality that the Tibetan people are disappearing, they’re being wiped out.”17 
   Felaktiga uppfattningar menar jag kan ge buddhismen en onödig backlash, och förhindra att 
man tar dess möjlighet som potentiell fredsmetod på allvar. Man måste ha en så fullständig och 
ärlig bild av buddhismen som möjligt för att kunna avgöra dess alla möjligheter. Det är först är 
man skalat bort önsketänkande och mytbilder som inte till fullo stämmer, som man börjar se 
verkligheten som den är. 
   Min intention är alltså densamma som Tessa Bartholomeuzs när hon skriver: 
 

… my intention has been to begin to free the study of Buddhism from romantic ideas about 
South Asian religion, South Asian pacifism and South Asian non-violence. After all, if we 
continue to insist that real Buddhism is the Buddhism of the texts, and only portions of the texts 
that comport with attitudes of non-violence, and fail to take seriously Buddhist practice that are 
not endorsed by certain readings of the texts, then we are complicit in the faulty production of 
knowledge about Buddhism. 18 

 
Här vill jag också citera Brian Victoria som uttrycker detta på sitt sätt: 
 

As a Buddhist priest in the Soto Zen tradition, I have not found this an easy book to write, for I 
have been forced to reveal a dark side of modern Buddhist history, while retaining faith in my 
adopted religion. I remember being quite deeply moved some years ago by an elderly Chinese 
Buddhist priest with whom I had shared the preliminary results of my research. “Please don’t 
write about this,” he pleaded, “for it will bring the Dharma into disrepute.” The fact that the 
priest was Chinese, and one of the victims of Japanese aggression, added even greater poignancy 
to his entreaty. Was I, I asked myself, about to “slander the Buddha Dharma”? 
What constitutes slander of the Buddha Dharma is of course very much in the eyes of the 
beholder, or the reader in this case, but I have done my research and writing on this difficult and 
disturbing subject with one thought in mind: truth can never be slander. After all, it was Buddha 
Shakyamuni himself who said, “Be lamps unto yourselves; rely on yourselves and on no one 
else; make the Dharma your light and your support and rely on nothing else.” In that spirit I have 
sought to illuminate, as brightly as I could, a dark and frightening passageway in Buddhist 
history, in the belief that Buddhists, like the adherents of all religions and creeds, must accept 
responsibility for both the best and the worst of their faith. 

1.2 Frågeställning och syfte  
Att buddhister använder våld är bara att konstatera. För att visa det kommer jag att ägna en del 
av uppsatsen till några fördjupade exempel av detta eftersom det är en väsentlig del av min 
frågeställning och bildar bakgrund till det jag hoppas ska ge svaren. I vissa fall skulle jag 

                                                 
16 Goldstein, The Snow lion and the Dragon. China, Tibet, and the Dalai Lama, s ix f. 
17 www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/tibet/interviews/norbu.html 200405-13 

18 Bartholomeuzs, In Defense of Dharma, s 67 
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dessutom tro att exemplen inte är de mest förväntade, och de är därför av vikt att tas med i 
uppsatsen. 
   Min primära frågeställning är: 
 

Hur legitimerar och förklarar man, som buddhist i Asien, förekomsten av våld när det 
utövas av buddhister? Kan det ses som acceptabelt? Finns det möjlighet/utrymme att 
göra sådana tolkningar av den buddhistiska läran, tolkningar som legitimerar våld? Kan 
våld vara acceptabelt i buddhismen? 

 
Syftet är att utifrån ett jämförande perspektiv kunna dra en tentativ slutsats om hur buddhister 
legitimerar förekomsten av våld, vilket är förespråkat och/eller utövat av buddhister.  
   Samtidigt har jag ett annat syfte också; jag kan jag inte låta bli också försöka ge åtminstone en 
del svar på frågan om det går att dra slutsatsen att buddhismen är passande som en 
konfliktlösningsmetod baserad på icke-våld eftersom det delvis var Galtung och 
fredsforskningen som ledde mig in på uppsatsspåret.  

1.3 Metod, urval och begränsningar 
För att finna svaret på min frågeställning har jag valt att göra en jämförande fenomenologisk 
undersökning, och min teoretiska hållning är en kritisk-hermeneutisk. 
   Utmaningen var stor - att se om jag kunde hitta exempel på tillfällen, händelser eller personer i 
den asiatiska buddhistiska historien som förespråkat och utövat våld för att också se hur de 
förklarar sitt beteende. Jag ville helst inte behöva begränsas geografiskt utan kunna välja 
exempel fritt, varhelst jag hittade sådana. Det visade sig vara inte fullt så enkelt. Mycket lite 
forskning finns att tillgå i ämnet. Ingen har till exempel, vad jag hittat, på ett mer övergripande 
sätt nalkats problemet. Inledningsvis fick jag därför översiktsläsa mycket för att sedan ta ett nytt 
varv. Asiens historia och geografi är ganska omfattande. Med detta som bakgrund har jag fått 
lov att göra avgränsningar, och inte ens inom den kommer jag att kunna vara så heltäckande 
som jag hade önskat. Omfånget är för stort. Tiden räcker inte. 
   Naturligtvis kan man göra invändningar mot de exempel jag valt, eller inte valt. Men när man 
skriver en komparativ uppsats av den här typen får man ta igen det man missar i djup på 
bredden istället. Det är dock inte enkelt när man helst också vill göra en fördjupning, 
ambitionen blir lätt för stor. Ändå får jag lov att sätta en gräns någonstans, jag får lov att vara 
nöjd med de nedslag i historien som jag gjort. 
   Jag har valt att framför allt fokusera på tre länder, vilket samtidigt ger en spridning på tre av 
buddhismens huvudgrenar, dvs. theravada, mahayana, och vajrayana. Jag kommer framför allt 
att fokusera på Japan, Sri Lanka och Tibet. Japan för att det har skett, Sri Lanka för att det sker 
nu, och Tibet för att det finns risk att det kan komma att ske i än större omfattning i framtiden än 
vad det gör idag. 

1.4 Definitioner 
En grundläggande fråga är hur man definierar vem som är buddhist, och vem som avgör om 
man är buddhist, när man har en ”kyrka” (dvs. den buddhistiska sanghan) som inte är likformig i 
alla länder där buddhism finns och där ingen strikt enhetlig konsensus råder om vad ”rätt lära” 
är.  
   Jag har valt att definiera en buddhist som buddhist när han eller hon själv kallar sig buddhist. 
Jag har vidare valt att generalisera ytterligare, och säga att buddhism är allt som inte är 
kommunism19, renodlad taoism, konfucianism, kristendom, judendom, islam, shinto, 
stamfolksreligion, eller ateism, jainism eller hinduism. Möjligen har jag glömt någon. 

                                                 
19 Därmed inte sagt att en buddhist inte också kan vara kommunist. Men kommunism är inte buddhism. 
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   Vidare skiljer jag inte mellan lekmän och ”almspersons”20 därför att jag inte anser att den enes 
buddhistiska tolkning är sannare/rättare/mer äkta buddhistisk än den andres.  Är thailändska 
patriarkens uttalanden mer ”buddhistiskt sanna och legitima” än den sociale aktivisten och 
lekmannen Sulak Sivarakshas? Jag tycker inte det, och därför skiljer jag inte mellan lekmän 
eller ”almspersons”. De är alla buddhister, och deras uttalanden respektive handlingar har lika 
värde i denna uppsats.21 Med Bartholomeuzs ord: ”this study takes for granted that ”(m)oral 
reflection and reason is the activity of the whole community,” and not just the province of a 
”small group of ’experts’.22 
   Jag tar inte heller någon ställning till om personernas uttalanden är religionsfilosofiskt 
hållbara, dvs. om de är så att säga ”sant buddhistiska” följande någon form av normativ tro. Jag 
vare sig kan eller vill avgöra om de är så eller inte. För mig är det intressanta hur buddhisterna 
själva uttrycker sin buddhistiska tro, att de utför handlingar och legitimerar detta med det de 
menar är buddhistiskt. Att de i ord och/eller handling uttrycker: ”för mig är buddhism detta…, 
så här tolkar och så här uttrycker jag min buddhism…”. Det är hur de, som buddhister, 
legitimerar sin tro och sina handlingar i relation till buddhismen som är fokus för mig. Dessa 
personer och/eller grupper visar att det är just så de tror, och de hänvisar till att de uppfattar 
detta som i enlighet med läran.  
   Vad menar då jag med himsa, våld? Hur definierar man våld? Vad omfattas av begreppet? 
Galtung klassificerar våld i tre kategorier. Det han kallar direkt våld innebär att skada eller döda 
någon fysiskt och/eller psykologiskt. Utöver det finns indirekt eller strukturellt våld. Det är våld 
som är orsakat av den sociala strukturen och det är ofta tyst och osynligt. Slutligen finns 
kulturellt våld vilket är ”those aspects of culture, the symbolic sphere of our existence – 
exemplified by religion and ideology, language and art… that can be used to justify or 
legitimize direct or structural violence.”23 
   Vad gäller det kulturella och strukturella våldet så finns det i buddhistiska (asiatiska) kulturer, 
annars skulle exempelvis inte folksrättskämpen Sulak Sivaraksha kritisera samhället han och 
hans gelikar lever i. Men det är inte det våldet jag fokuserar på här, utan nu är jag intresserad av 
direkt våld. Att avsiktligen fysiskt såra eller döda en annan person.  
   Hur förklarar buddhister att man ”får” döda (skada, såra) andra människor, när läran säger att 
man inte ska döda? Och vad säger läran egentligen? 
 
 
 

                                                 
20 Termen ”almspersons” har jag hittat hos Donald K Swearer i hans bok The Buddhist World of 
Southeast Asia, s x. Jag vidgar dock termen något, till att omfatta både munkar och nunnor, oberoende av 
var i sangha-hierarkien de befinner sig.  
21 En notering jag gjort under arbetets gång är att det är vanligt att de som gör goda handlingar ses som 
buddhister men att de som gör ”dåliga handlingar” inte anses vara buddhister. Till exempel definieras 
lekmanna-kvinnan Aung San Suu Kyi som buddhist och hennes demokratiarbete i Burma anses vara 
buddhistiskt utan att direkt refereras till någon ”kanon/auktoritet”. Det får mycket av sin buddhistiska 
legitimitet pga. att det är hon, som buddhist, som utför det.  
Men om hennes granne är soldat är det som om hans identitet som buddhist är borta – trots att burmeser 
själva dessutom brukar framhålla att ’att vara burmes är att vara buddhist’. Från att vara burmesisk 
buddhist och soldat blir han ”bara” soldat. Ånyo antagligen ett utslag för en slags ”idealistiskt 
orientalistisk syn”.  
22 Bartholomeuzs, 2002 s 25 
23 Galtung, Peace by Peaceful Means, 1996, s 196ff 
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2. Religion, politik och buddhistiska kungar 

2.1 “No watertight compartments” 
I Thailand har man haft vissa problem med en del exceptionella buddhistmunkar på senare tid. 
Sprit, sex, och droger har förekommit. Men ett betydligt makabrare undantag måste Harn 
Raksajit, eller Aer som han är mer känd som, anses vara. En tidningsrubrik kallade honom 
”Thailands freakiest Buddhist monk” efter att han grillat (sic!) en död bebis för att extrahera 
”magisk olja” från den.24 
   Men det är inte sådana exempel jag fokuserar på i uppsatsen. Tvärtom är det våld jag 
analyserar inte utövat av någon ”enskild förvirrad buddhist” utan det är del av ett större 
sammanhang och oftast är dess hemvist förbunden med politik. Detta i sin tur är förenat med 
den buddhistiska kungaideologin.  
   Efter slaget och segern vid Kalinga omkring 262 f Kr lämnade den indiske kungen Ashoka 
efter sig över 100 000 döda och 150 000 i exil.25 Kung Ashoka är den som förkroppsligar det 
buddhistiska kungaidealet, han är den som efterkommande monarker vill och ofta säger sig 
efterlikna. Detta gäller genomgående i den buddhistiska världen, Burma, Sri Lanka, Thailand, 
Laos, Kina, Japan, Korea.   
   Jag har försökt förstå hur en cakravartin kan vara ett så starkt buddhistiskt ideal när det är just 
det världsliga som Buddha Shakyamuni väljer bort. Han avsäger sig ju ”världslig makt" 
eftersom detta bara innebär fler möjligheter till begär och därmed lidande, för att istället bli en 
Buddha. Jag förstår argumentet att en cakravartin ska styra världen enligt dharma så att 
omständigheterna ska vara gynnsamma även för dem som strävar efter nirvana. Men ligger det 
inte i sakens egen natur att en världslig härskare har världsliga mål i syfte och inte i att finna sin 
buddhanatur? Och i många fall torde det väl uppstå konflikter mellan den världsliga och den 
andliga sfären. Hur väljer då en världslig härskare att agera, om han som cakravartin också ska 
förkroppsliga det buddhistiska idealet att efterlikna Buddha, som ju avsade sig sin möjlighet att 
bli världshärskare? Frågor som dessa har jag bearbetat under arbetets gång. Och jag återkommer 
till detta nedan, i diskussionen, med det som jag tycker att jag har fått insikt om. Nu räcker det 
med vetskapen om att Ashoka är ett starkt buddhistiskt ideal. 
   I västerländsk tradition separerar man politik från religion. Enligt det sekulära synsättet 
blandar man inte religion med politik utan man menar att de emellan de två storheterna finns 
något som liknar vattentäta skott. De här vattentäta skotten och gränsdragningen dem emellan 
kan dock orsaka problem, att gränser inte alltid dras där man förväntar sig. Då är det vanligt att 
man hänvisa till ”kulturen” som förklaringsmodell:  
 

As pointed out by Nicholas the Western notion of ‘the political’ relies on the dichotomy between 
sacred and secular, or spiritual and temporal. In other words, the political as a secular pursuit is 
somehow opposed to the sacred or religion. When we are confronted with very different notions 
about the political, e.g. in Asia and Africa, we have difficulties explaining these notions. 
Nicholas describes a typical reaction to this: ‘Culture’ is invoked mainly to explain away 
aberrations from the expected patterns of ‘political development’ rather than treated as 
fundamental to an understanding of what politics is conceived to be by the citizens of the new 
nation.26 

 
Stuart Mewes ställer en berättigad och tänkvärd fråga: “Outside the Western world, how can we 
know whether the signs of religious resurgence in the political sphere are anything more than 
the heightening of consciousness on the part of the detached observer?”27 Frågan känns som 
liknanden den om mytbilden av buddhismen som enbart utomvärldsligt skådande. Är det vi 
                                                 
24 http://www.geocities.com/glossograph/thailand00buddhismct.html, i författarens ägo. 
25 Chowdhury, 1997, refereras till av Paige, Glenn D, Nonkilling Global Political Science, s 66. 
26 Kolås, Tibetan Nationalism: The Politics of Religion, s 52 
27 Mews, Religion in Politics: a World Guide, s vii 
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utomstående västerländska observatörer som vill att politik inte kan/ska vara del av religionen? 
Är det vi som inte vill/kan se att politiken och religionen interagerar i varandra? Eller gör de 
kanske inte det? Eller har vi olika namn för samma saker? Det här är inte alls självklarheter.  
Den komplexa interaktionen mellan religion och politik menar jag ser olika ut beroende på i 
vilken kultur man befinner sig. Gränserna för ”vad som tillhör vad” är inte nödvändigtvis 
desamma i en kristen kontext eller i en muslimsk, jämfört med om man befinner sig i 
exempelvis en buddhistisk. Både gränserna och hur man uppfattar ”innehållet” i begreppen 
religion respektive politik ser annorlunda ut i en buddhistiska kulturkrets jämfört med vad den 
gör i vår västerländska kultur.28  
   The International Network of Engaged Buddhists grundades i februari 1989 i Thailand, på 
initiativ av Sulak Sivaraksha. Man höll ett par konferenser redan året därpå. En huvudfråga som 
diskuterades vid mötena var vad som gör att engagerad buddhism är buddhistisk. Deltagarna 
kom från olika delar av världen, både Asien och Europa-USA var representerade. Kenneth Kraft 
berättar att ”the Third World/Asian members of oppressed Buddhist groups seemed to have 
little in common with the First World/Western members of privileged Buddhist groups. Some of 
the Asian wondered if the Westerners were studying the event rather than participating in it, and 
they were bemused by Westerner’s requests for more emphasis on meditation. In contrast, some 
of Westerners wondered if there was anything Buddhist about the political passions of the 
Asians, and they were alarmed by the lack of ecological awareness among the Third World 
representatives.”29 Han fortsätter: ”Cherished views get challenged repeatedly in such 
gatherings. For example, an American whose advocacy with a Burmese student who associates 
nonviolence with impotence, having seen his companions gunned down in the city and 
ambushed in the jungle.”30 
   Det är självklart att man har olika perspektiv beroende på vilka referensramar man har. 
”Socially engaged Buddhism acquires a different cast in Asian and Third World countries. 
When Buddhists are persecuted in dictorial regimes or by non-Buddhist ethnic majorities, 
‘engagement’ takes the form of a life-and-death struggle for political or cultural survival. Those 
in such conflicts typically have little interest in the theoretical implications of nonviolence or the 
latest innovations in spiritual/activist practice.”31 
   För Gandhi fanns inga vattentäta skott mellan religion och politik. När han definierar 
exempelvis ”demokrati” utgår han ifrån sin människosyn vilken baseras på hans religiösa 
uppfattning. Han sa uttryckligen ”What is political and what is religious? Can life be divided 
into such watertight compartments?… Politics free from religion stinks, religions detached from 
politics is meaningless. Politics means any activity for the welfare of the people.”32 ”I draw no 
hard and fast line of demarcation between political, social, religious and other questions. I have 
always held that they are interdependent.”33 ””Nowadays it is said that truth cannot help in trade 
and politics. Then where can it be of help? Truth is not worth a dime if it cannot be of help in all 
the fields of life, in all worldly dealings. Of what use would it be in life then?”34 
   Inte heller Aung San Suu Kyi delar in världen i dessa kategorier. Hon säger: ”I think some 
people find it embarrassing and impractical to think of the spiritual and political life as one. I do 
not see them as separate. In democracies there is always a drive to separate the spiritual from the 
secular, but it is not actually required to separate them.”35 “… politics is about people, and you 

                                                 
28 Därmed dock inte sagt att ”begreppen” (demokrati, mänskliga rättigheter, nationalism etc) inte 
existerar, de kan vara allt från olika från vårt sätt att se på dem till exakt lika. Men om de omfattas av den 
religiösa eller politiska agendan – eller kanske båda – ser inte nödvändigtvis likadan ut som i väst. 
29 Kraft, Prospects of Socially Engaged Buddhism, s 26ff. 
30 Ibid, s 28 
31 Ibid, s 24 
32 Gandhi, Collected Works, 27:203f 
33 Gandhi, Collected Works, 52:4 
34 Gandhi, Collected Works, 71:264. Sanning var en av hans senare benämningar på Gud.  
35 Clement, The Voice of Hope, s 26  
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can’t separate people from their spiritual values.”36 Samtidigt varnar hon för ett politiskt 
missbruk av religion som resultat av att man blandar religion och politik37 vilket visar att 
gränsdragningen och tolkningar inte är lätta att göra. 
   Tessa Bartholomeuzs argumenterar för att Sri Lanka har en unik typ av sekularism, vilket hon 
kallar ”buddhistisk sekularism”. Hon skriver: 
 

…the neat binary categories religious/political, that scholars have come to expect, must be called 
into question in the Sri Lankan context: the particular type of secularism that is proposed by the 
Sri Lankan constitution takes for granted that religion and politics are intertwined.38 

 
Om jag har tolkat henne rätt så kallar hon det sekulär buddhism för att man på Sri Lanka 
blandar ”västerländsk sekularism” (läs: politik) med ”österländsk buddhism”, grovt uttryckt.  
Peter Schalk å sin sida argumenterar för att den politiska buddhismen på Sri Lanka är rent 
politisk. Han skriver ”Political Buddhism refers to an activity that tries to bring Buddhism in 
agreement with ultimate political aims.”39 Han har myntat termen ‘dharmacracy’, som i princip 
för honom är synonymt med det prekoloniala ordet ’sasana’, religion i en vidare betydelse, 
jämförbart med de muslimska begreppen sharia och din. Dharmacracy är för Schalk en 
medveten blandning av religion och politik40 och en instrumentalisering av buddhismen för 
politiska syften.41 Han skriver att detta emellertid inte alltid är den uppfattning aktörerna själva 
har.42 Det beror, menar jag, på att för aktörerna finns inte samma starka eller tydliga 
motsättning mellan politik och religion. Eller att man drar gränser, tolkar gränser, annorlunda. 
Som exempel kan tas frågan om identitet i Burma. Där är buddhismen en fundamental faktor när 
det gäller att definiera etnisk och nationell identitet. ”In Burmese history, nationalism inscribed 
Buddhism as as essential and primordial element of the Burman ethos. In this way Buddhism 
became synonymous with genuine Burman ethnic identity.”43 
   Bruce Matthews skriver ”although many monks have become involved in activist movements 
of one sort or anotherm few in my opinion do so with venal intentions. Most act out of 
conscience and in good faith that they are performing both meritoriously and for the honour of 
the country.”44 Detta är även min uppfattning. 
   För många buddhister finns det ingen motsättning i att ett politiskt mål också kan vara ett 
buddhistiskt. Frågor om identitet och nationalitet är både religiösa och politiska. Naturligtvis 
handlar det i grunden om hur man definierar de olika termerna (religion, politik), vad man fyller 
dem med för innehåll.  
   Ett exempel är i Tibet. Där gör man inte vår västerländska sekulära uppdelning mellan vad 
som är politik och vad som tillhör den sakrala sfären: “What in modern Western political 
context are essentially secular political values (political freedom, human rights) are, for 
Tibetans, identified with the sacred side of the equation and symbolically opposed to the 
Chinese communist system in Tibet, which belongs to the profane side.”45 
   Om man gör en vid tolkning av Bartholomeuzs ”sekulära buddhism” och ser det som 
”interagerandet mellan politik och religion i någon form”, är detta självfallet inte något som inte 
är begränsat till Sri Lanka eller Tibet utan det finns i de andra asiatiska länderna också, i olika 
nationella skepnader. Och det är ett förhållande som går åt båda håll. Religionen kliver in och 
                                                 
36 Ibid, s 39 
37 Gravers, Questioning Autocracy in Burma. Buddhism Between Tradtionalism and  
Modernism, s 302. 
38 Bartholomeuzs, 2002, s 5  
39 Schalk, Political Buddhism among Lankans in the Context of Martial Conflic, s 227. 
40 Schalk, Articles 9 and 18 of the Constitution of Lanka as an Obstacle to Peace, s 277.  
41 Schalk, 2001, s 232 
42 Ibid s 228 
43 Gravers, s 297. 
44 Matthews, Buddhist Activism in Sri Lanka, s 285. 
45 Schwartz, Circle of Protest. Political Ritual in the Tibetan Uprising, s 73 
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agerar i politiken, och de politiska aktörerna vill få sina handlingar och åsikter legitimerade av 
religionen, ett mönster som verkar gå igen i om inte alla så i alla fall de flesta asiatiska länder.  
   I den buddhistiska kultursfären finns definitivt politiken med på den religiösa agendan. Ett 
exempel är när en buddhistmunk på Sri Lanka kliver in i det politiska livet och beslutar sig för 
att mörda landets premiärminister, det visar åtminstone hans politiska engagemang. 46 

2.2 Religion och politik 
Ett exempel på när/att religionen kliver in på den politiska arenan och gör den till sin rättighet är 
Kambodja. Där är buddhismen statsreligion, och den är strukturerad och organiserad så att den 
reflekterar den nationella administrativa strukturen, vilken den är en del av.47 
   Teoretiskt får munkarna i Kambodja inte delta i det politiska livet. Praktiskt är (har) 
situationen (varit) annorlunda. ”there is no paucity of evidence of political activity among the 
sangha members in Cambodia” skriver Harris. Ett exempel han ger är en munk som i början på 
1800-talet gjorde uppror mot sin kung och istället etablerade sig själv som kung vid det heliga 
berget Ba Phnon i sydöstra Kambodja. Ett annat exempel är revolten mot kung Norodom 1865-
66. Revolten initierades av en före detta munk, Po kambo, och han fick med sig omkring 10 000 
människor varav en del var munkar, andra var heliga män.48 Det var också buddhistmunkar som 
gick i främsta ledet i protesterna mot fransmännens styre.49 
   När Lon Nol i Kambodja kände hotet från de allt mer aktiva Röda Khmererna engagerade han 
före detta buddhistmunkar för att kontra den kommunistiska propagandan, och hans regering 
kom att bli den som därmed politiserade sanghan i Kambodja ytterligare.50 
   Ett annat exempel är Burma. Där har sanghan varit nära kopplad till den politiska sfären i och 
med att landets långa tradition av monarki legitimerats rituellt av sanghan.51 Likaså är den 
burmesiska identiteten som tidigare nämnts sammanflätad med religionstillhörighet: att vara 
burmes är att vara buddhist: “What the British encountered was a Buddhist religion that more 
than anything else defined what it meant to be Burmese. [Både majoriteten burmeser, och en del 
av de etniska minoriteterna var buddhister]. Thus at the turn of the century, as D. E .Smith has 
observed, ‘Buddhism offered a set of primary values capable of bridging all social, cultural and 
ethnic differences’… Buddhism was the common factor that held this society together, 
providing it with a world-view, a cosmology… and even a sense of identity as a people and as a 
nation.”52 Samtidigt har munkarna och nunnorna i Burma en historiskt lång tradition bakåt i att 
vara politiskt och socialt aktiva.53  
   Likaså har religionen, buddhism såväl som shinto, spelat en stor roll i Japan när det gällt att 
både förena religion och politik (seikyo itchi) 54 liksom att legitimera mycket av den politiska 
makten genom landets historia.55 
   Under Korea-kriget gav anti-amerikanska känslor upphov till att en del kinesiska munkar tog 
värvning, medan en del lekmän samlade ihop pengar till ett stridflygplan vilket fick namnet 
’Chinese Buddhist’ för att man skulle slå de amerikanska demonerna. 56 “When China entered 
the Korean war a meeting of 2, 500 Buddhist monks, nuns, and devotees meeting in Wuhan 

                                                 
46 Juergensmeyer, The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State, s 167 
47 Zago, Contemporary Khmer Buddhism, s 109 
48 Harris, Buddhism in Extremis: The Case of Cambodia, s 57 
49 Harris, Buddhism and Politics in Twentieth-Century Asia, s ix 
50 Harris, Buddhism in Extremis: The Case of Cambodia, s 63 
51 Matthews, The Legacy of Tradition and Authority: Buddhism and the Nation in Myanmar, s 28; enligt 
not 14: Once this relationship was threatened or abolished, Buddhism was in peril of losing one of its 
major functions, that of legitimating political rule. 
52 Ibid, s 26 
53 Clement, s 26 
54 Victoria, Zen at War, s 30 
55 Harris, Buddhism and Politics in Twentieth-Century Asia, s x 
56 Ibid, s 16 
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(January 20, 1951) condemned U.S. imperialism as much more murderous than fascism and 
concluded that such imperialism and Buddhism could not co-exist. Even monks and nuns went 
off to war and it was said: “To wipe out the American imperialist demons who are breaking 
world peace is, according to Buddhist doctrine, not only blameless but actually gives rise to 
merit.””57 
   Ett annat exempel på när religionen griper in i ett politiskt skeende var när munkarna i Burma 
1990 ”vände tigarskålen upp och ner”. Det vill säga, man vägrade ta emot mat och gåvor från 
alla som hade koppling till militären. I praktiken innebar det att militären exkommunicerades. 
Detta ledde till ramaskri eftersom gåvor är det sätt varpå lekmän främst kan skapa sig goda 
religiösameriter. Nu gick ju den möjligheten förlorad och konsekvensen blev att militärregimens 
legitimitet och eventuella förankring hos folket rubbades grundligt. 

2.3 Politik och religion 
Att ”illvilliga” politiker i Asien också lutar sig mot religionen för att ge legitimitet åt sina 
handlingar är Pol Pot ett exempel på.  
   Han hävdade själv att han tillbringat sex år i ett kloster, varav två år som munk. Verkligheten 
var troligen snarare att han som sexåring tillbringade ett år som novis i ett kloster. Att 
buddhismen var viktig för honom är dock tydligt. Om det sen var för den kommunistiska 
retorikens skull eller för att hans kulturarv låg honom varmare om hjärtat än vad hans 
handlingar senare kom att ge uttryck för, det är svårt att svara på. Men tidigt i sin karriär skrev 
han att ’democratic regime will bring back the Buddhist moralism because our great leader 
Buddha was the first to have taught (democracy).” 58 
   Röda Khmererna kritiserade i sann kommunistisk anda de omkring 60, 000 “icke-produktiva” 
munkarna, liksom de kinesiska kommunisterna har gjort i Tibet. Samtidigt började dess kadrar 
följa ett antal moraliska föreskrifter vilka var baserade på theravadabuddhismens tio 
munkföreskrifter, detta för att visa att man var värd mer respekt än munkarna. Och för en del 
människor, även många munkar, var detta så övertygande att de gick med i de Röda 
Khmererna.59 En del munkar organiserade sig i en organisation som kallades ”Patriotic Monks”. 
En munk berättar att: ”Before April 17, 1975, they used religion as a hook. They set up the 
Patriotic Monks Committee to work for them until their victory in 1975 when they started to 
abolish religion. They abolished religion and even abolished lives. When I first arrived at my 
village there were Patriotic Monks or head monks in charge of each district or village. Later on 
they too were disrobed. When I first arrived, there were monasteries, and Buddhist ceremonies 
were carried on. Each monastery had five, ten, twenty monks… Three months later they were 
disrobed.”60 
   En som också använde religion som del i sin propaganda var Zhou Enlai. För honom var det 
en “religiös plikt” att “frigöra Tibet”.61Militärregimen i Burma är ytterligare ett exempel på att 
religionen är viktigt politiskt sett, eftersom man ofta hänvisar till buddhismen för att försvara sin 
ideologi liksom man regelbundet söker religiös legitimering på olika sätt för sitt styre.62 På Sri 
Lanka har politiker, kanske framför allt Ranasinghe Premadasa, deltagit i meritskapande 
religiösa handlingar för att rättfärdiga och legitimera sina handlingar.63 Även för den koreanske 
ultra-konservativa nationalisten och diktatorn Park Chungee var det viktigt att visa att han var 
en god buddhist. ”As a nationalist he sought to capitalize on Korea’s glorious past as a Buddhist 

                                                 
57 http://www.mind.net/rvuuf/pages/roles.ht, 2003-09-23 
58 Harris, Buddhism in Extremis: The Case of Cambodia, s 65 
59 Ibid 64; Detta var i början på 1970-tal, då Röda Khmererna fortfarande ”tog hänsyn till” den 
kambodjanska befolkningens starka religiösa känslor och man försökte undvika öppen förföljelse. 
Buddhisterna behövdes fortfarande som del av propagandan. 
60 Boua, Genocide of a Religious Group, s 228ff 
61 Shakya, The Dragon in the Land of Snows, s 24 
62 Harris, Buddhism and Politics in Twentieth-Century Asia, s viii 
63 Bartholomeuzs, 2002, s 60  
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nation, and was responsible for renovating many Buddhist monuments and sanctuaries.”64  
Buddhismen fick ofta stöd på direkt order av presidenten själv vars relation till den organiserade 
buddhismen resulterade i något som liknar den japanska imperialistiska buddhismen: ”Among 
the many ills that resulted from this relationship was that Buddhist monks were drafted… into 
the nation’s armed forces.”65… “… the continuation of the draft system… This practice, which 
involves monks learning to maim and kill… “66 
   Det sägs ofta att när diktatorer, despoter, militära ledare och liknande personer utövar någon 
religiös handling att denna har ett manipulativt syfte bakom. Som om det görs enbart i 
propagandasyfte. Men kanske bör man vara lite försiktig med sådana tolkningar för det är ju inte 
säkert att man känner personens motiv. Det är ju trots allt så att dessa människor kan vara mer 
eller mindre privatreligiösa och gör dessa meritskapande handlingar i enlighet med en faktisk 
religiös övertygelse, att de faktiskt uppfattar sin handling som i enlighet med tron och inte alls 
nödvändigtvis på grund av att de har ett politisk-retoriskt dolt syfte. Eller så har de både-och. 
Det ena behöver inte nödvändigtvis utesluta det andra. 

2.4 ”Specialfallet” Tibet 
Religionens och politikens sammanflätande i Tibet förkroppsligas tydligt i åtminstone 
tolkningen av och kring den nuvarande Dalai Lamas gestalt. Han presenteras som i sig 
förenande både den andliga och den världsliga makten, de är integrerade delar i hans 
gestalt/ämbete. Under den brittiska epoken i Asien var det också vanligt att man såg honom som 
en guda-konung.  
   På 1200-talet blev Sa-skya-skolans främste företrädare, Sakya Pandita, utsedd av mongolerna 
till att vara Tibets politiska härskare. Så långt tillbaka sträcker sig buddhismens direkta 
inflytande över det politiska styret i Tibet. Under ett par tre århundraden därefter förekom olika 
stridigheter om makten mellan olika adelsfamiljer. På 1600-talet infördes det nuvarande 
styrelseskicket av den den femte Dalai Laman.67 Från den tiden har Dalai lamorna haft politisk 
makt i det som numera ingår i den Autonoma Regionen Tibet men inte alltid i det som brukar 
benämnas det etniska Tibet. Tibet har alltså bestått av det man kanske kan kalla olika statsstater 
vilka ofta legat i krig med varandra. Men det har inte varit alla Dalai Lamor som de facto utövat 
politisk makt, många dog tidigt och under den tid det tog innan han blev myndig fanns 
interrimsregenter. De kanske viktigaste Dalai Lamorna i religionspolitiskt hänseende är den 
trettonde och den fjortonde, det vill säga den nuvarande Dalai Lama.  
   Gelugpa-styret uttryckte sin religionspolitiska ideologi med termen chos srid gnyis ’bel (chösi 
nyitrel) vilken Goldstein översätter med ”religiösa och politiska affärer förenade med varandra” 
och han berättar att munkarna vid de tre Gelugpa-klostren kring Lhasa (Ganden, Sera, Drepung) 
uttryckte detta genom att säga att ”Ganden Photrang (dvs. den tibetanska regeringen) är 
religionens överhuvud och religionens beskyddare.” ”This commitment to Tibet as a religious 
state and to the universality of religion as the core metaphor of Tibetan national identity” visar 
hur tibetanerna, enligt Goldstein, integrerar religion och politik i sin samhällsordning.68 
   Ett annat sätt att uttrycka samma sak på, det vill säga att politiken baseras på och legitimeras 
av religionen, reflekteras i de tibetanska begreppen chos srid gnyis ldan och chos rgyal. Det 
första innebär, enligt Kolås, det duala religiösa och sekulära systemet hos regeringen och det 
andra är ett uttryck för kungen som religionens beskyddare och benefaktor. Alltså det tibetanska 
uttrycket för dharmaraja. I Tibet är det Dalai Laman som omfattar det politiska systemet genom 
att han anses vara en dharmaraja (en aspekt av cakravartin). Så Tibet “continued the universal 
Buddhist paradigm of statehood, but collapsed the two functions of patron of religion and head 

                                                 
64 Sørensen, Buddhism and Secular Power in Twentieth-century Korea, s 138. 
65 Ibid, s 139 
66 Ibid, s 141 
67 Hammar, Buddhism och politik i Tibet och bland tibetaner i exil, s 195f. 
68 Goldstein, A History of Modern Tibet, s 2  
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of religion into one69 –the role of the Dalai Lama. The Dalai Lama was understood as chos rgyal 
in the dual role of political leader an earthly manifestation of Tibet’s protector deity Chenrezig, 
the Buddha of Compassion.”70 
   Om man splittrar upp begreppet chos srid gnyis ldan säger Kolås att srid vanligen översätts 
som ”politik” medan chos betyder ”religion”. Om man använder de två tillsammans (som 
termen chos srid) kan srid översättas med ”undertakings for the materialistic world” och chos 
som ”undertakings for the spiritual world”. På detta sätt implicerar termen en särskillnad mellan 
det andliga och det världsliga, samtidigt som det betonar dess inbördes förening.  
   Chos srid gnyis ldan uttrycker alltså kombinationen av ett religiöst och ett sekulärt system, 
och den ideala administrationen i landet sågs som balans mellan två typer av tjänstemän; 
munkar och ”lay noble officials”, en uppdelning som kan sägas spegla ”the accommodation of 
power between the two sections of estate holders, the monasteries and the aristocracy. The third 
major landholder was the government itself. At every level of administration, the duality of 
monk clerics and nobles was reflected. The ministers of the cabinet thus included both lay and 
monk officials. At the top of the hierarchy, the Dalai Lama bridged a gap between clerics and 
nobles.”71 
I detta sammanhang är det dock viktigt att komma ihåg att klostren i Tibet har under långa tider 
varit rika och mäktiga landägare, med politisk makt. Inom klostren finns en stor hierarki med 
allt ifrån höga lamor, oftast tillhörande adeln, till fattiga tjänarmunkar. Historiskt har denna 
struktur varit den styrande och rådande i politiska livet i Tibet snarare än att det varit ett 
teokratiskt samhälle där Dalai Laman varit en Ashoka/cakravartin-gestalt. De allra flesta Dalai 
lamor har dött vid ung ålder så den faktiska politiska makten har legat hos interrimsregenterna 
och Kashag. Så Dalai Lama som cakravartin bör ses med nyanserade ögon. Det som finns för 
ögonen idag är inte alltid så det varit. 

2.5 Nymodigheter, eller? 
Asiatiska buddhister visar med sina handlingar att de agerar i frågor vi skulle klassificera som 
politiska. Och de exempel jag kommer att anföra nedan tillhör de religionspolitiska arenan. 
   Att munkar anser att de har rätt att delta i det politiska livet kan man märka i alla de som 
agerat i olika självständighetsrörelser liksom i rörelser mot krig och förtryck. Det finns otaliga 
exempel på att ”On the surface such involvement may seem antithetical to the traditional role of 
the Theravada monk … [but]… as suggested the monkhood has never been isolated from 
politics or from society.”72 
   Ett exempel är buddhisterna i Vietnamn som gick samman för att sätta stopp för kriget. Thich 
Quang Ducs självbränning var hans sätt att visa för omvärlden hur det vietnamesiska folket 
upplevde krigets fasor, liksom hur de upplevde sin egen oförmåga att kunna påverka vare sig 
ena eller andra sidan. Som Thich Nhat Hahn säger, buddhisterna ville inte ta ställning för eller 
emot för någon sida (kommunister, amerikaner), de ville bara få slut på kriget.  
   Ian Harris skriver att ”There is plenty of evidence… of significant Buddhist involvement in 
anti-colonial movements of protest, particularly since the Second World War. Similarly, new or 
revamped Buddhist organizations with a strongly nationalist, reformist, social-activist, 
therapeutic or reactionary-fundamentalist character are much in evidence throughout the 
twentieth century.”73 
   Det finns de forskare som menar att dagens ”politiska buddhism” skulle kunna benämnas 
”protestantisk buddhism”. Med det menar man att den uppstått som en reaktion gentemot de 
kristna kolonisatörerna, framför allt britterna, dvs. att den fått sin nuvarande form dels som en 
                                                 
69 Patron of Religion – head of religion; det finns ett annat dualistiskt par också: munk-sanghan ska vara 
rådgivande åt monarken (som är sanghans beskyddare). 
70 Kolås, s 52f 
71 Ibid, s 53f 
72 Swearer, 1995, s 109 
73 Harris, Buddhism and Politics in Twentieth-Century Asia, s 19 
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reaktion mot men också, paradoxalt nog, som en efterhärmning av delar av protestantismen, 
exempelvis dess organisation och prästerskap och sociala engagemang.74 
   Dessa forskare säger att buddhismen i denna form (med ett aktivt politiskt fokus) inte har en 
helt rak traditionslinje bakåt, utan har reformerats istället för att, som man inom traditionen 
menar, fått en förnyelse (renässans). 
   Andra forskare ser annorlunda på saken. Stephen Batchelor skriver vad gäller så kallad 
(socialt) engagerad buddhism att “While many of these movements drew upon the values of 
ideologies that were not explicitly Buddhist (such as nationalism, democracy, liberalism, 
socialism), their roots lay in Buddhist traditions with long histories of social and political 
engagement. In this sense, Engaged Buddhism in Asia is merely the renewal of a dimension that 
had either lain dormant or been suppress during the colonial period.”75 Han skriver vidare att 
“when Europeans came to ‘construct’ Buddhism during the heyday of colonialism, it was no 
longer the force it had been. This was in part due to the isolationist and defensive policies 
adopted by many Asian countries in response to the military, technological and economic 
superiority of the West. These policies (which in many cases were strongly supported by 
Buddhist leaders) tended to make Buddhism conservative, introvert and increasingly powerless 
as a force for change.” 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
74 Detta påminner i hög grad om det Jaffrelot skriver om hindunationalismen i sin bok The Hindu 
Nationalist Movement in India, New York, 1996. 
75 Batchelor, The Awakening of the West, s 360 
76 Ibid, s 360 



 15

3. Japan 

3.1 Grunden 
På hösten 1940 invigdes ett tempel i staden Atami i Shizukoa-distriktet. Det tillägnades 
Kanzeon Shogun Bodhisattva och vid dess formella invigning höll general Matsui ett tal: 

 
The China Incident (of 1937) has resulted in massive lost [sic] of life through the mutual killing 
of neighboring friends. This is the greatest tragedy of the last one thousand years. Nevertheless 
this is a holy war to save the peoples of East Asia… Invoking the power of Avalokiteshvara, I 
pray for the bright future of East Asia.77 

 
Medkänslans bodhisattva Avalokiteshvara har av Rinzai Zen tilldelats shoguns grad, sålunda 
förvandlad till en krigsfigur av högsta rang.78  
 
Japan stängde dörren mot omvärlden på 1500-talet efter att kristna jesuiter och europeiska 
handelsmän börjat verka i landet. Inte förrän in på 1800-talet öppnade man landet igen.79 
   I augusti 1894 anfaller Japan Kina, vilket är inledningen på det sinojapanska kriget. Målet var 
att få makten i Korea och så småningom hela Kina.80  
   Regeringsmaktens och krigsmaktens imperialistiska visioner under en stor del av första halvan 
av 1900-talet löper parallellt med den japanska buddhismen. Eller kanske bör man vända på 
ordningen; den japanska buddhismens historia är intimt förbunden med, och ger legitimitet åt, 
Japans imperialistiska strävan bland dess asiatiska grannländer från 1900-talets början och 
framåt.  
   Nishi honganji-grenen inom shin-skolan var en av de första som kommenterade det 
sinojapanska kriget.  
 

Since the occurrence of the recent emergency in Korea, the head of our branch has been deeply 
concerned about the situation, acting on the truth of repaying one’s debt to the country through 
absolute loyalty to it. This is in accordance with the sect’s teaching that the law of the sovereign 
is paramount… Believing deeply in the saving power of Amida Buddha’s vow, and of rebirth in 
his western paradise, we will remain calm no matter what emergency we may encounter, for 
there is nothing to fear… We must value loyalty [to the sovereign] and filial piety, work 
diligently, and, confronted with this emergency, share in the trials and tribulations of the 
nation.81 

 
Från och med nu börjar de japanska buddhisterna att förespråka ”den kejserliga vägen” (kodo), i 
samklang med övriga samhället.  
   Shin-prästen Inoue Enryo blev en av de första och främsta talesmännen för ideologin. År 1893 
skrev han att ”due to the existence of the imperial household, Japan, its land, and its people 
were, like the emperor himself, all ”sacred and holy”.”82 I Japan var lojalitet till kejsaren och 
“filial piety” ett och detsamma till skillnad mot i väst och i Kina, menade han. Det var så 
eftersom alla japaner är ättlingar till den kejserliga familjen. ”The imperial family was the ‘head 
family’ of all Japanese, making the emperor and his subjects all part of ‘one large family.’”83 

                                                 
77 Victoria 1997, s 142  
78 Ibid, s 142; “after the war General Matsui was sentenced to death by the International Military Tribunal 
for the Far East, for his role as commander of the Japanese forces involved in the December 1937 Rape of 
Nanjing.” 
79 Bechert and Gombrich, The World of Buddhism, s 228 
80 Victoria 1997, s 19 
81 Utsaga i tidskriften (Honganjiha) Honzan Rokuji, 31 juli, 1894, citerad i Victoria, 1997, s 19f 
82 Enryo, Chuko Katsu Ron, 1893, s 61ff, citerad i Victoria, 1997, s 19 
83 Ibid, s 19; cf. Kitigawa, Religion in Japanese History, s 231 
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   Japans seger över Kina innebar inte det resultat Japan hade förväntat sig, pga. den så kallade 
Tripartite Intervention of 1895. Japan tvingades ge upp Liaotunghalvön och man ansåg att 
interventionen var en förödmjukelse för landet och därför ville man bygga upp sin krigsmakt 
ytterligare. Militären behövde stöd vilket de buddhistiska ledarna insåg. Fram till krigsutbrottet 
1904 började därför de buddhistiska lärda fokusera på den teoretiska sidan av relationen mellan 
krig, buddhismen, och landet.84 En av dem som kom att bli ledande i denna diskussion var D. T. 
Suzuki, som 1896 var 26 år gammal. Han skriver då:  
 

… religion should, first of all, seek to preserve the existence of the state.85 
 
… the purpose of maintaining soldiers and encouraging the military arts is not to conquer other 
countries… Rather they are done only to preserve the existence of one’s country and prevent it 
from being encroached upon by unruly heathens… Therefore, if a lawless country comes and 
obstructs our commerce, or tramples on our rights, this is something that would truly interrupt 
the progress of all humanity. In the name of religion our country could not submit to this. Thus, 
we would have no choice but to take up the arms… we would simply punish the people of the 
country representing injustice in order that justice might prevail…. This is what is called 
religious conduct… This is what is called “religion during a [national] emergency.” This religion 
doesn’t necessarily have to be described by [the words] “Buddha” or “God”. Rather, if one 
simply discharges one’s duty according to one’s position [in society], what action could there be 
that is not religious in nature? 86 

  
Dessa tankar fanns dock redan hos Suzukis egen zen-mästare, Shaku Soen. ”It was Soen who 
demonstrated just how easy it was to put Suzuki’s theory into practice.” 87 Soen deltog själv i 
ryskjapanska kriget som buddhistpräst. Och hans egen förklaring till det var: 
  

I wished to have my own faith tested… but I also wished to inspire, if I could, our valiant 
soldiers with the ennobling thoughts of the Buddha, so as to enable them to die on the battlefield 
with confidence that the task in which they are engaged is great and noble.88 

 
Soen skrev också:  

 
There is but one great spirit and we individuals are its temporal manifestations. We are eternal 
when we do the will of the great spirit; we are doomed when we protest against it in our egoism 
and ignorance. We obey, and we live. We defy, and we are thrown into the fire that quencheth 
not… Let us, therefore, not absolutely cling to the bodily existence, but when necessary, 
sacrifice it for a better thing. For this is the way which the spirituality of our being asserts itself. 
This being the case, war is not necessarily horrible --- war is certainly hellish… But if it is 
unavoidable, let us go into it with heart and soul…  Mere lamentation not only bears no fruit, it 
is a product of egotism, and has to be shunned by every enlightened mind and heart.89 

 
Men Soen var inte den enda buddhistiska prästen som deltog i kriget. Alla de främsta 
buddhistskolorna skickade präster till armén. Inte heller var Soen den enda buddhistiska ledaren 
som rättfärdigade kriget och menade att det var i enlighet med den buddhistiska etiken. Inoue 
Enryo, som jag nämnde ovan, var en mycket uppskattad prästlärd under Meijiperiod och han 
uttryckte sin åsikt så här strax innan kriget bröt ut: 

 

                                                 
84 Ibid, s 21f 
85 Suzuki, “Shin Shukyo-ron” i vol 23, i Suzuki Daisetsu Zenshu, 1969, s 134, citerad i Victoria, 1997,  
s 23 
86 Ibid, s 24f 
87 Ibid, s 25f 
88 Soen, Sermons of a Buddhist Abbot, s 203 
89 Ibid, s 211-214 
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The peoples of China and Korea are also Orientals, the same “Mongolian” race as ourselves. 
Thus, these golden-(hued) peoples are our brothers and sisters, for we are one family. Our 
religions, too, have been one from the beginning. Therefore, putting Russians to death in order to 
save our family members is not only our duty as citizens, but as fellow Buddhists… 
The reason that Buddhism is still in existence in our country today is due to the protection 
offered by the emperors down through the ages, starting with Prince Shotoku. Buddhism would 
not exist (in Japan) without the devotion of the imperial family. When looked at from this 
viewpoint, it is only natural for Buddhists to fight to the death in order to repay the debt of 
gratitude they owe to the Buddha and the emperor.90 

 
Även zenskolan delade dessa åsikter. En av japans mest välkända moderna sotozen-mästare och 
lärda, Sawaki Kodo skrev om sitt deltagande i kriget:  
 

My comrades and I gorged ourselves on killing people. Especially at the battlefield of Baolisi 
temple, I chased our enemies into a hole where I was able to pick them off very efficiently.91 

 
Något senare, år 1942, skrev han: 
 

The Lotus Sutra states that ”the three worlds” [of desire, form and formlessness] are my 
existence and all sentient beings therein are my children.” From this point of view, everything, 
including friend and foe, are my children. Superior officers are my existence as are their 
subordinates. The same can be said of both Japan and the world. Given this, it is just to punish 
those who disturb the public order. Whether one kills or does not kill, the precept forbidding 
killing [is preserved]. It is the precept forbidding killing that wields the sword. It is this precept 
that throws the bomb.92 

  
Det Kodo skriver här, “that killing and bomb-throwing are done independently of the 
individual’s will” kom att bli den allmänna uppfattningen inom zen, inklusive Suzukis. “If these 
violent acts are performed independently of the human will, there can of course be no individual 
choice or responsibility in the matter. It may well be said that in this instance Zen truly 
‘transcends reason’” skriver Victoria.93 
   Shin-prästen Osuga Shudo förklarade hur tro på Buddha kunde göra skillnad på slagfältet: 
 

Reciting the name of Amida Buddha makes it possible to march onto the battlefield firm in the 
belief that death will bring rebirth in paradise. Being prepared for death, one can fight 
strenuously, knowing that it is a just fight, a fight employing the compassionate mind of the 
Buddha, the fight of a loyal subject. Truly, what could be more fortunate than knowing that, 
should you die, a welcome awaits in the Pure Land (of Amida Buddha)?94 

 
En av de främsta krigshjältarna var general Nogi Maresku, befälhavare för the Third Army. Han 
var elev till rinzaizen-mästaren Nantembo och hade bland annat lärt sig koan-tekniken av sin 
lärare. Det berättas att Nantembo förevisade för en annan general hur Nantembo, såsom varande 
zenlärare, skulle ha betett sig om tretusen soldater stod framför honom eftersom generalen själv 
tvekat i hur han som general borde ha agerat utifrån ett zenperspektiv. ”Nantembo thereupon 
threw Kodama [the general] to the ground, jumped on his back, and, slapping his buttocks with 
a stick, shouted ‘Troops, forward march!’”95  

                                                 
90 Enryo, Enryo Kowa Shu, 1904, s 299ff, citerad i Victoria, 1997, s 29f 
91 Kodo, Sawaki Kodo Kikigaki, 1984, s 6, citerad i Victoria, 1997, s 35 
92 Sawaki, “Zenkai Hongi o Kataru”, i tidskriften Daihorin, januari 1942, s 107, citerad i Victoria, 1997,  
s 35f 
93 Victoria, 1997, s 36 
94 Shudo citerad i Satoshi, Otera no Kane wa Naranakatta, 1994, s 131f, citerad i Victoria, 1997, s 31-35 
95 More, “Monastic Tradition and Lay Practice from the Perspective of Nantembo”, i Zen Buddhism 
Today 12, mars 1996, s 81,  citerad i Victoria, 1997, s 36 
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   Det här var ett exempel på Nantembos träningsmetoder, som verkar ha fungerat väl även på 
General Nogi för enligt Nantembo nådde general Nogi upplysning, och detta bekräftades av 
sotozen-mästaren Iida Roin. Nogi utsågs därefter av sin lärare att bli dennes dharma-
efterträdare.96 Att Nogi utsågs till denna position var kanske inte så konstigt då det enligt 
Nantembo ”was no bodhisattva practice superior to the compassionate taking of life.”  
   ”I have no doubt,” said Nantembo, ”that Nogi’s great accomplishments during the Sino-
Japanse and Russo-Japanese wars were the result of the hard training he underwent. The ancient 
[Zen] patriarchs taught that extreme hardship brings forth the brilliance [of enlightenment]. In 
the case if General [Nogi] this was certainly the case… All Zen practitioners should be like 
him… A truly fine serious and fine military man.”97 
   De zenbuddhistiska ledarna menade ganska naturligt att det var zen som låg bakom Japans 
krigsframgångar. Nukariya Kaiten, som senare blev president för det sotozenanknutna 
Komazawa-universitetet, skrev 1913: “It is Zen that modern Japan, especially after the Russo-
Japanese War, has acknowledged as an ideal doctrine for her rising generations.”98 För honom 
var zen detsamma som bushido, samurajernas krigarideal: ”[Zen is now] looked upon as an 
ideal faith, both for a nation full of hope and energy, and for a person who has to fight his own 
way in the strife of life. Bushido, or the code of chivalry, should be observed not only by the 
soldier in the battlefield, but by every citizen in the struggle for existence. If a person be a 
person and not a beast, then he must be a samurai… at the same time full of the spirit of self-
sacrifice.”99 Den Kaiten menade förkroppsligade detta samurajideal var ovan nämnda general 
Nogi.100 
   Redan 1905 hade Soen emellertid uttryckt samma tankegångar: ”Fortunately, Japan had just 
won the war… It was impossible to explain Japan’s string of military victories in terms of 
military equipment and logistics… [It] was due to the samurai spirit, the Spirit of Japan, 
nurtured by the country over the past two thousand years.”101  Och “To sacrifice the self, seen 
from the inside, is centered around the abandoning of what Buddhism calls the small self, so as 
to serve the greater cause.” 102 
   Här ser vi också att för Soen var det inte fråga om vart “the spirit of self-sacrifice” skulle 
riktas emot. ”On the one hand, those imbued with this spirit ought ‘to work for justice and the 
common good.’ On the other hand, they should also ‘serve the State’.”103 Så nationen och det 
som är rättvist är samma sak. 
   Japan hade också en intensiv missionsverksamhet i Kina och Korea både under och efter 
krigsslutet.104 Presidenten för Rissho-universitetet (förbundet med Nichiren), Shimizu Ryuzan, 
förklarade 1934 anledningen till missionen: 
  

The underlying principle of the spirit of Japan is the enlightenment of the world with truth. Just 
as our brother Manchurians have come to follow us with affection, so also must we lead all the 
nations of the world into righteousness and establish heaven on earth, where brotherly love and 
worldwide peace shall prevail and where all men shall be Buddhist saints. This is the true ideal 
of the spirit of Japan.105 

 

                                                 
96 Ibid, s 36f  
97 Ryomin, Nantembo Zenwa, 1985, s 244f, citerad i Victoria, 1997, s 37 
98 Citerad i Nukariya, Religion of the Samurai: A Study f Zen philosophy and Discipline in China and 
Japan, s xiii-xvi, 1913, citerad i Victoria, 1997, s 58 
99 Ibid, s 58 
100 Ibid, s 58 
101 Citerad i Yokoyama, “Two Addresses by Saku Soen”, The Eastern Buddhist (New Series) 26/2, 1993, 
s 14, citerad i Victoria, 1997, s 59 
102 Ibid, s 59 
103 Ibid, s 60 
104 Ibid, s 63 
105 Ibid, s 64 
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Parallellt med att kodo bukkyuo, den kejserliga buddhismen, tar form106 fortsätter de olika 
skolorna att ge sitt stöd till Japans krigshandlingar. Varje skola hade t ex sina egna tidskrifter för 
att mobilisera anhängarna att ställa sig bakom kriget.  
   Det var framför allt från zenhåll man ”put forth a doctrinal understanding of the relationship 
between Buddhism and war which was compatible with Japan’s national polity, an 
understanding that enabled institutional Buddhism to directly support Japan’s war efforts.”107 
Detta skedde i och med boken The Buddhist Way of War (Bukkyo no Senso Kan) som skrevs av 
två sotozen-lärda, professor Hayashiya Tomojiro och Shimakage Chikai. De hänvisade i sin tur 
till ett uttalande av en pan-buddhistisk organisation vid namn Myowa Kai som bland annat 
uttalade sig så här:  

 
In order to establish eternal peace in East Asia, arousing the great benevolence and compassion 
of Buddhism, we are sometimes accepting and sometimes forceful. We have no choice but to 
exercise the benevolent forcefulness of “killing one in order that many may live” (issatsu tasho).  
This is something which Mahayana Buddhism approves of only with the greatest seriousness… 
We believe it is time to effect a major change in the course of human history, which has been 
centered on Caucasians and inequality among humanity. To realize the true happiness of a 
peaceful humanity and construct a new civilization, it is necessary to redirect the path of world’s 
history’s advance from this false path to the true path. Rooted in this sublime view of history, the 
mission and responsibility of Mahayana Buddhists is to bring into being true friendship between 
Japan and China.108 
 

På detta tema fortsatte de två författarna och skrev: 
  

In general it can be said that Chinese Buddhists believe that war should absolutely be avoided no 
matter what the reason. Japanese Buddhists, on the other hand, believe that war conducted for a 
[good] reason is in accord with the great benevolence and compassion of Buddhism.109 

 
Författarna menade att buddhismen vare sig är god eller dålig/ond, eftersom det enligt 
buddhistisk etik inte finns någonting som har en egen natur, och däri inkluderar man även krig. 
Detta menade författarna ledde till att: 
 

The reason that Buddhism hasn’t determined war to be either good or bad is that it doesn’t look 
of war itself but rather to the question of the war’s purpose. Thus, if the war has a good purpose 
it is good, while if it has a bad purpose it is bad. Buddhism doesn’t merely approve of wars that 
are in accord with its values; it vigorously supports such wars to the point of being a war 
enthusiast.110 

 
Furokawa Taigo var en annan författare som också ansåg att deltagande i krig var passande. Han 
skrev att den tidiga buddhismen visserligen inte hade haft den åsikten utan att detta var något 
som växt inom mahayana, eftersom tillvaron hårdnat i samhället och att det därmed fanns behov 
av att bevara dharman med våld om så krävdes. Det var alltså först i och med Mahayana som 
“rätten” att döda för att bevara dharman sanktionerades. Därmed ansåg han givetvis att det fanns 
rättfärdiga krig, och ett var det mot Kina.111 
   1938 skrev huvudabbotten i Eiheiji, sotozen-mästaren Hata Esho (1862-1944) en artikel vari 
man kunde läsa att: 
 
                                                 
106 Det är inte så att detta bildar en separat skola utan det är ett sätt att tolka buddhismen på ett sätt som 
alla buddhistskolorna gör. 
107 Victoria, 1997, s 86 
108 Hayashiya och Shimakage, Bukkyo no Senso Kan, 1937, s 1, citerad i Victoria, 1997, s 87 
109 Ibid, s 87 
110 Ibid, s 88  
111 Ibid, s 92 
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Buddha Shakyamuni, during his religious practice in a former life, participated in a just war. Due 
to the merit he acquired as a result, he was able to appear in this world as a Buddha. Thus, it can 
be said that a just war is one task of Buddhism. Likewise, achieving the capitulation of the 
enemy country may also be counted as the religious practice of a Buddhist.112 

 
Från sent 1800-tal hade zenskolan sagt sig vara ”den asiatiska andlighetens hjärta”, det vill säga 
att man var mer än en bland alla andra buddhistiska traditioner. Parallellt med detta hävdade 
man att Japans krigsframgångar var resultat från ”the allegedly ancient code of Bushido, the 
Way of the Warrior.” Talesmän för zen identifierade bushido som just den ”essence of 
Japaneseness” som man menade var zen självt. Från dessa tankar utvecklades “imperial-state 
Zen” (kokoku Zen).113 Enligt dessa tankegångar passade zen utomordentligt väl in i det 
imperialistiska styrets planer som del i träningen av militärer. “The power that comes from Zen 
training can be called forth to become military power” skrev Shaku Soen.114 Även Suzuki tar 
upp detta med Zen och dess ”lämplighet” för Japans strävan: 
  

The sword is generally associated with killing, and most of us wonder how it can come into 
connection with Zen, which is a school of Buddhism teaching the gospel of love and mercy. The 
fact is that the art of swordsmanship distinguishes between the sword that kills and the sword 
that gives life. The one that is used by a technician cannot go any further than killing, for he 
never appeals to the sword unless he intends to kill. The case is altogether different with the one 
who is compelled to lift the sword. For it is really not he but the sword itself that does the killing. 
He had no desire to do harm to anybody, but the enemy appears and makes himself a victim. It is 
as though the sword performs automatically its function of justice, which is the function of 
mercy. 115 
 
The sword comes to be identified with the annihilation of things that lie in the way of peace, 
justice, progress, and humanity.116 

 
Hata Esho, sotozenmästare och Eiheiji’s huvudabbot, klargjorde sitt ställningstagande angående 
Japans deltagande i andra världskriget i tidskriften Sansho: 
 

On December 8 Buddha Shakyamuni looked at the morning star and realized perfect 
enlightenment while seated under the bodhi tree. One year ago, on this very day, through the 
proclamation of the imperial edict to annihilate America and England, our country started afresh 
toward a new East Asia, a great East Asia. This signifies nothing less than the enlightenment of 
East Asia.117   

 
1942 skrev sotozenmästaren (senare även han huvudabbot för Eiheiji) Yamada Reirin en bok 
om zen. Han inledde den med att poängtera att kejsare Kimmei på 500-talet accepterade att 
buddhismen kom till Japan därför att han förstod att den kunde vara till nytta för honom. Och 
där tog Reirin vid och fortsatte med sina egna spekulationer om huruvida buddhismen 
fortfarande kunde vara till nytta. Han skrev: 
 

Japan has now plunged into the most serious situation it has faced since the beginning of its 
history. The question is whether or not Buddhism can now be of service to the emperor. In both 
quality and quantity, it is necessary for Buddhism to provide such excellent service. All 
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Buddhists, regardless of sectarian affiliation, must come forward to do their great duty in support 
of imperial rule.118 

 
Dr. Kurebayashi Kodo, sotozenlärd, skrev 1937 att alla Japans krig sedan det sinojapanska utan 
tvekan var rättvisa eftersom de var påverkade av ”den buddhistiska andan” (the Buddhist spirit). 
Han skrev vidare att Japans handlingar i Kina var uttryck för medkänsla: 
 

Wherever the imperial military advances there is only charity and love. They could never act in 
the barbarous and cruel way in which the Chinese soldiers act… In other words, brutality itself 
no longer exists in the officers and men of the imperial military who have been schooled in the 
spirit of Buddhism.119 

 
Det finns ytterligare en gren inom zenbuddhismen vars “wartime words and actions are worthy 
of consideration. This lineage, though relatively small in number, has been quite influential in 
spreading its interpretation of Zen in the West, especially in the United States. The founder of 
this group was Zen Master Daiun Sogaku. Philip Kapleau [is] a prominent descendent of this 
lineage.”120 “Daiun was also one of the most committed Zen supporters of Japan’s military 
actions. If, as Kapleau claims, Daiun “revitalized” Zen, he did so by creating something he 
called “war Zen” (senso Zen) as early as 1915, at the time of Japan’s entry into World War I.”121 
   Daiun tyckte att det var självklart att Japan krigade eftersom “if you look at all phenomena in 
the universe you will see that there is nothing which is not at war.” 122 Allt i tillvaron är strävan 
och krig. Buddha själv besegrade demoner på sin väg till upplysning. Därför är det enligt Daiun 
helt omöjligt att känna Buddhas lära “without plunging into the war arena.”123 År 1934 skrev 
han: 
 

The Japanese people are a chosen people whose mission it is to control the world. The sword 
which kills is also the sword which gives life. Comments opposing the war are the foolish 
opinions of those who can only see one aspect of things and not the whole.  
Politics conducted on the basis of a constitution are premature, and therefore fascist politics 
should be implemented for the next ten years… Similarly, education makes for shallow, 
cosmopolitan-minded persons. All of the people of this country should do Zen. That is to say, 
they should all awake to the Great Way of the Gods. This is Mahayana Zen.124  

 
Och år 1939 skrev han: 
 

[If ordered to] march: tramp, tramp, or shoot: bang, bang. This is the manifestation of the highest 
Wisdom [of Enlightenment]. The unity of Zen and war of which I speak extends to the farthest 
reaches of the holy war [now under way].125 

 
När krigslyckan började vända för Japan gjorde de buddhistiska ledarna sitt yttersta för att 
mobilisera civilbefolkningen. Daiun bidrog med en artikel vari han skrev: 
 

If you see the enemy you must kill him… It is said that if you kill someone it is fitting that you 
see his blood. It is further said that if you are riding a powerful horse nothing is beyond your 
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reach. Isn’t the purpose of the zazen we have done in the past to be of assistance in an 
emergency like this?126  
 

En av Daiuns elever, Yasutani Haku’un, sotozenmästare och Philip Kapleaus lärare, publicerade 
1943 en bok, vars syfte var att berätta om zenmästaren Dogens lära på ett lättfattligt sätt. Däri 
berör han bland annat ahimsa-föreskriften, han skriver: 
 

What should the attitude of disciples of the Buddha, as Mahayana bodhisattvas, be towards the 
first precept that forbids the killing? For example, what should be done in the case in which, in 
order to remove various evil influences and benefit society, it becomes necessary to deprive 
birds, insects, fish, etc. of their lives, or, on a larger scale, to sentence extremely evil and brutal 
persons to death, or for the nation to engage in war?  
Those who understand the spirit of the Mahayana precepts should be able to answer this question 
immediately. That is to say, of course one should kill, killing as many as possible, One should, 
fighting hard, kill everyone in the enemy army. The reason for this is that in order to carry 
[Buddhist] compassion and filial obedience through to perfection it is necessary to assist good 
and punish evil. However, in killing (the enemy) one should swallow one’s tears, bearing in 
mind the truth of killing yet not killing.  
Failing to kill an evil man who ought to be killed, or destroying an enemy army that ought to 
destroyed, would be to betray compassion and filial obedience, to break the precepts forbidding 
the taking of life. This is a special characteristic of the Mahayana precepts. 127 

 
När det gällde Taiwan och Korea så skrev han så här: 
 

In making China cede the island of Taiwan, and, further, in annexing the Korean peninsula, our 
Great Japanese Imperial Empire engaged in the practice of a great bodhisattva, a practice that 
reveals itself through compassion and filial obedience.128 

 
Strax innan krigsslutet skrev Masunaga Raiho (1902-81), lärd Sotozenpräst, en serie artiklar 
under titeln ”The Source of the Spirit of the Special Attack Forces”. Där skrev han bland annat: 
 

The source of the spirit of the Special Attack Forces lies in the denial of the individual self and 
the rebirth of the soul, which takes upon itself the burden of history. From ancient times Zen has 
described this conversion of mind as the achievement of complete enlightenment.129 

 
Genom att likställa kamikazepiloternas självmordsanda med den buddhistiska upplysningen 
hade Masunaga fört zen till den militära extremen.130 

3.2 Historisk tillbakablick 
Brian Victoria skriver att han valde just den perioden i den japanska buddhismens historia 
(1869-1945) som han gjorde för sin analys, inte för att han anser den representativ för 
buddhismen i Japan utan snarare för att den inte är det. Han menar att det just är sådana 
situationer som är intressantast att studera därför att det är just i extrema situationer, då sekulära 
etiska system håller på att förlora sin auktoritet, som religioners social-etiska värden sätts på 
prov och visar om de är hållbara eller ej. Det är just i ”kriser” som religionen ska testas för att se 
om den uppfyller de behov människorna har.131 
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   Är då den japanska buddhistiska historien, såsom den beskrivits av Victoria, ”unik”? Den 
kanske är unik så till vida att den omfattar hela det buddhistiska etablissemanget men 
buddhistmunkar har tagit till våld långt tidigare i Japan. 
   I slutet av 900-talet levde tusentals munkar på Hiei-berget. Dessa tendai-munkar var eftersökta 
pga. sina förmågor att utföra ritualer som gav långt liv och rikedom för de som beställde dem. 
Detta medförde att de som var riktigt kunniga i dessa ritualer kunde få viktiga positioner vid 
hoven som ”skyddsmunkar” (guardian monks) både åt andra präster och åt kejsare. 132 
   Men en del av tendai-munkarna skapade problem. Ryogen, överhuvud för tendai-skolan och 
tillika abbot för Hiei-klostret, skrev år 970 att man har problem med hotfulla munkar: 

 
Monks who cover their heads (and faces) and disrupt the Dharma are banned (from Mount 
Hiei)…. In recent years, when the sun sets in the west and the darkness of night comes, the halls 
for the practice of nenbutsu and the lecture halls are filled with mobs of monks who cover their 
faces and heads… forcibly enter the buildings. With rough words and curses, they harass monks 
who try to restrain them. Those cultivating religious practice fled (…)… and people who come 
to the Dharma were frightened by them and rushed away. Such serious disturbances of the 
Dharma had never been observed (in years past). 133 
 

För att komma tillrätta med detta problem beslutar Ryogen att: 
 

(Any monk) who arms himself… should be arrested and surrendered to the authorities. Arms are 
carried by warriors who live in the secular world; but scriptures are studied by practitioners who 
have renounced the secular world. A warrior… may study the scriptures. But a person who has 
renounced the world must have nothing to do with arms….    
According to reports, some monks have formed cliques or gangs; they have forgotten their 
indebtedness (to other sentient beings) and harm others. They carry swords underneath (their 
robes).. Carrying bows and arrows, they trample the sacred grounds (of Enryakuji). They assail 
and wound (other monks) as they please. They are no different from butchers. They are filled 
with violence and evil, just like drunken elephants.134 

 
Liksom i andra delar av den buddhistiska världen uppstod i Japan stridigheter mellan olika 
skolor och fraktioner. En av dessa våldsamma dispyter på 900-talet rörde abbotskapet över 
tendai-klostret, och stridande parter var sanmon och jinmon-skolorna. Ett århundrade senare var 
de båda grenarna beroende av beväpnande krigarpräster, sohei. Ursprungligen var dessa 
krigarpräster icke-ordinerade legosoldater men senare var det ordinerade präster som övertog 
rollen och både folk och de styrande var rädda för deras hänsynslösa handlingar.135 
   Omkring 1200-talet var fenomenet med buddhistiska krigarpräster mycket utbrett. Flera av de 
mer framstående templen hade sina egna arméer. Harris berättar att Enryakuji-templet 
uppskattningsvis hade omkring 4 000 sohei på 1500-talet. Ett annat framstående tempel, 
Negoroji, var en av de främsta producenterna av vapen och dess sohei fungerade dessutom som 
soldater.136 
   Även Hosso-klostret Kofukuji liksom Shingon-klostret på Koya-berget hade krigarmunkar, 
för att nämna några ytterligare.137 
   Under Kamakuraperioden (1192-1333) uppstår nya skolor inom buddhismen, en är shinshus 
honganji-gren. Den centraliserade strukturen i skolan medförde på 1400-talet att sekten fick 
kontroll över ett stort antal lekmän fördelade på ett stort geografiskt område. Efter en konflikt 
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mellan lekmännen och de lokala myndigheterna sa huvudprästen, Rennyo Kenju, till folket att 
de skulle försvara buddhismen utan rädsla, för slutligen skulle de räddas av Buddha 
Amitabha.138  
   Avslutningsvis kan också nämnas att en sotozen-präst, Takeda Hanshi, arbetade som politisk 
agent för japanerna i Korea under 1890-talet och han var involverade i den konspiration som låg 
bakom dödandet av drottning Min.139 
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4. Sri Lanka 

4.1 Lite om bakgrunden 
 

What is striking about these South and Southeast Asian cases of religious activism is how 
consistently they aim at political targets in order to solve religious problems or to bring about a 
consolidation of religious identities and values.  This connection with politics also occurs in the 
Middle East… In India and Sri Lanka, however, the magnitude of the movements is staggering. 
In sheer numbers, India’s Bharaitya Janata Party is probably the largest movement of religious 
nationalism in the world. The level of violence in the movements is intense; the number of 
political assassinations in the name of religion in South Asia rivals or exceeds that in the Middle 
East.140 

 
Borgerkrigen mellom singaleser og tamiler på Sri Lanka er en av de verste religiøse og etniske 
konfliktene i verden idag.141 

 
Hur lätt är det inte att glömma bort att teori inte nödvändigtvis är detsamma som verklighet. 
Fernando skriver om theravadabuddhismen på Sri Lanka att:  
 

Of all the Theravada countries, Sri Lanka can claim to primacy because it was there that the Pali 
scriptures and their commentaries were produced and preserved, and the entire Theravada 
tradition is based on these scriptures… (However) Theravada philosophy… and Theravada 
Buddhism in Sri Lanka as lived by the Sri Lankan people… are not (necessarily) the same.142 

 
   Under kung Parakrama Bahu I, på 1100-talet, hade Ceylon/Sri Lanka sin stora glansperiod. 
Han gick helt Ashokas fotspår; han krigade mot Burma och södra Indien och han skickade 
munkar att missionera i både Thailand och Kambodja. Men efter hans regeringstid vände 
Ceylons framgångar. En kinesisk armé invaderar och landet hamnar under kinesiskt styre under 
40 år. År 1505 kommer portugiserna. Och år 1796 kommer britterna.143 Och därmed tar 
kolonialmakten över den makt som kungen tidigare haft. 
   Under britternas styre försvagades buddhismen och sanghan på olika sätt. Man förlorade flera 
av sina viktigaste funktioner och relationer,144 man förlorade erkännande, man förlorade 
privilegier och man förlorade den symbiotiska relationen till kungen som man tidigare haft.  
   En uppfattning bland många singaleser var att tamilerna hade erhållit fler framstående 
positioner under britternas styre och det bidrog till att skapa fientlighet från singalesernas 
sida.145 I en artikel publicerad 1898 i Teosofiska Samfundets tidskrift, Sarasavi Sandaresa, 
argumenterar författaren för att Ceylon (Sri Lanka) bör ha en fungerande armé. Han alluderar 
till Mahavamsa och kriget mellan singaleser och demalas (tamiler) som beskrivs däri. ”… given 
that the article was published by a newspaper whose purpose it was to promote Buddhism, it can 
be assumed that the writer – as well as the publisher – supposed that maintenance of an army 
was not contrary to Buddhism.146 
   Redan innan Sri Lanka blev självständigt 1948 hade många börjat fundera på hur nationens 
identitet skulle se ut, när den väl var skild från kolonialmakten. Man vände sig då till 
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buddhismen.147 ”The Ceylonese found that their distinctiveness in the world was largely due to 
their notable association with Theravada Buddhism. The Ceylonese, when he asked who he was, 
found that the only untainted influence he could return to was Buddhism.”148 
   År 1956 var det 2 500 år sedan Buddhas födelse, upplysning och död (Buddha Jayanti), och 
detta firades naturligtvis med stora festligheter över hela den buddhistiska världen, inte minst på 
Sri Lanka. 
   För att ta hand om förberedelserna kring firandet bildades All Ceylon Buddhist Congress. 
Kongressen beslöt samtidigt att man skulle undersöka buddhismens dåvarande status och det 
resulterade i rapporten ”The Betrayal of Buddhism“. Slutsatsen man drog var att buddhismen 
under kolonialismen förlorat sin gamla roll och funktion, och att man därför behövde återge 
buddhismen dess rätta plats i samhället.149  
   Rapporten fick stor genomslagskraft. Många buddhistiska lekmän och munkar tog till sej 
rapportens rekommendationer och gjorde dem till valfrågor.150   
   Men rapporten hade föregångare, den uppstod inte i ett vakuum. En av de allra tidigaste och 
mest inflytelserika ideologerna i processen att ”återupprätta” buddhismen, liksom att ”återge” 
munkarna det man menade var deras rätta plats i samhället var Anagarika Dharmapala. Och en 
av hans förebilder var Frälsningsarmén med dess soldater151. Han skriver: 
 

Buddhists should… resolve to establish (an army of their own known as) a Roar of Liberation 
Army (Vimukti Ghosaka Samudava)… The Buddhists are under orders to sound the drums of the 
Dhamma. Buddhists are under orders to blow the conch of dhamma, to raise the flag of the 
dhamma.152 

 
Om detta skriver Seneviratne “ It is noteworthy, however, that the army is legitimized in 
relation to the “orders” that the Buddha himself gave, and Dharmapala Buddhicized the military 
regalia – the drum, the flag, and the conch, which recall the Buddhist “regalia” like the relic and 
the monk himself militarized in the Mahavamsa account of the campaign of Duttagamani, 
giving us a clue to the thin line in religion between piety and warriordom, and the easy 
transferability of the drums of the doctrine to the drums of war.”153 
   Sanghan ”militariseras” alltså av Dharmapala, han kallar den en “andlig armé” och han menar 
att Buddha skickade ut missionärer som en slags trupp. Detta ska dock inte tolkas som att han 
ser denna armé som bokstavligen militant, i den mening att man får/bör använda våld, 
(tendensen till) den tolkningen kommer senare. 
   Huvudagenten och drivkraften i det nya buddhistiska samhälle som Dharmapala såg framför 
sig var “munken” som ersättare för kungamakten eftersom denna funktion försvann under 
kolonialisternas styre. ”Dharmapala actually gave them a role in society that was altogether new 
and revolutionary, contrary to claims that they always played that role. This claim, originating 
in Dharmapala, was best articulated by the Vidyalankara monks in their efforts to justify 
political activity.” 154 
   Vidyalankara pirivena är ett av två buddhistiska lärosäten som tar över Dharmapalas 
stafettpinne, Vidyodaya pirivena är den andra. Dessa två buddhistiska universitet i Colombo, 
var identiska vad gäller ”curricula and overall organization, and both were the offspring of the 
same intellectual ancestry. The typical student in each was an able and hardworking monk who 
came from the village and adapted with great success to the busy political and commercial 
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capitol Colombo.” Men de kom att gå åt diametralt olika håll. Vidyodaya var de konservativa, 
Vidyalankara rebellerna, “foreshadowing the youth violence that became a pervasive factor of 
the national life since the 1970s.”155 Man kan alltså säga att det var Vidyodayamunkarna som 
accepterade Dharmapalas ekonomiska, pragmatiska budskap, medan det var 
Vidyalankaramunkarna som övertog dess ideologiska, rasistiska aspekter.156  
   Yakkaduve Pragnarama och Walpola Rahula var Vidyalankaragruppens ideologer. 1946 gav 
gruppen ut The Declaration of the Vidyalankara Pirivena. Samma år utkom också The Heritage 
of the Bhikku, författad av Rahula. Det är ett arbete som mer än något annat influerat 
theravadabuddhismen på Sri Lanka.157 Och det är dessa två verk som bildar ideologisk bas och 
rättfärdigande för “den politiska munken”.158 “The Heritage [is a] justification of and a charter 
for monks to involve themselves in social activism (politics robed in social service). It is an 
attempt to restore to the monk his alleged precolonial status by telling him to rearm himself for 
a society that has progressed while he has languished. (not 12; he could not openly advocate 
politics, he used the term “social service” as a cover.)”159 Det är alltså här och nu “den politisk 
munken” föds. 
   I mitten av 1940-talet börjar allt fler munkar få utbildning och det växer fram en munk-
medelklass vilka hörde Vidyalankaramunkarnas budskap om ”social service”, dvs. läs ”politiskt 
engagemang”. Det är de som blir bärare av Vidyalankaramunkarnas ideologi. Det är här som 
delar av dagens politiskt aktiva munkar och delar av det senare våldet har sina rötter.160  
   Publicerandet av “The Declaration dramatized and launched what we can now discern as the 
second aspect of the Dharmapala program, namely the nationalist agenda, and in a more 
proximate sense precipitated a national controversy concerning the participation of monks in 
political activity.”161 
   The Declaration of the Vidyalankara Pirivena provocerande många i den politiska eliten – här 
kom någon och hävdade att munkens rätta roll var som delaktig i politiken – som exempelvis 
D.S. Senanayake, J.R. Jayawardene, och D.S. Senanayake och de försökte få 
Vidyalankaragruppen att dra tillbaka sin proklamation.162 
   På detta svarade Yakkaduve i ett uttalande att Vidyalankara inte hade för avsikt att publicera 
något man senare tänkte dra tillbaka, utan man vidhöll att: “We hope from this campaign to 
make Sri Lanka a dharmadvipa, to enrich Buddhism, and to make people free of suffering and 
disease and make them whole; and to make monks a category of people who do not simply exist 
(doing nothing) but who work selflessly for the good of religion and its adherents.” Det är ett 
uttalande som pekar på den exklusivistiska naturen i Yakkaduves definition av befolkningen 
som singalesiska buddhister. ”The implicit failure to recognize other people recalls the 
Mahavamsic conception of non-Buddhists as non-people.”163 
   The Declaration of the Vidyalankara Pirivena var också en “krigsdeklaration”, riktad mot det 
elitistiska konstitutionalistiska etablissemanget, skriver Seneviratne. ”Until now there was some 
hope among the elite that the errant monks would in the end befriend them. But with The 
Declaration, a line was drawn in the sand. Behind the thin veil of social service, monks were 
going to take arms against the elite, and behind the thin veil of defending Buddhism, the elite 
was trying to resort to every possible means to stop the monks.”164 
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   Vidyalankaramunkarnas opponenter försökte på olika sätt “derobe” de politiska munkarna, 
och/eller att få dem arresterade. Som motvikt till detta startade Vidyalankaramunkarna Lanka 
Eksat Bhiksu Mandalaya. Dess syfte var att stabilisera och bredda den politiska agendan inom 
Vidyalankara, och att uppmuntra de buddhistiska munkarna oberoende av nikaya-tillhörighet 
(traditionell sekt-tillhörighet) att delta i det politiska livet.165 
   Redan Dharmapala hade refererat till ”land, nation, och religion”, och det är ett tema som 
Yakkaduve tar över. Det han i sin tur avser är Sri Lanka ”as a territorial unit, the Sinhala ethnic 
group, and Buddhism. The union of the three terms in this usage makes the territory of Sri 
Lanka one that belongs exclusively to the Sinhala Buddhist ethnic group. As the conflict has 
progressed, the religious factor has become attenuated to the extent that Sinhala Christians are 
included in the group to whom Sri Lanka belongs, even though in given contexts the supremacy 
of Buddhism is ambiguously asserted.”166  
   En het debatt på den tiden var den om att “buddhism var förrådd” och en av de främsta 
debattörerna var Rahula. Han menade att resultatet av de kristna guvernörernas ”insikter” om att 
det fanns ett nära samband mellan sanghan och befolkningen gjorde att britterna hade beslutat 
att ”försvaga buddhismen” för att därefter kunna kristna befolkningen och få kontroll och styra i 
lugn och ro. För detta ändamål ”utbildade” de ”quislingmunkar” som skulle infiltrera framför 
allt sanghan men även bland lekmannabuddhister, i syfte att försvaga munkarnas ställning.  
   Innan kolonisatörerna kom och invaderade hade de srinlankesiska munkarna, enligt Rahula, 
deltagit i politiken, ”settling court and succession disputes, sometimes actively selecting a 
candidate and conferring kingship on him, and even marching to war as in the time of 
Duttagamani. ”Custodians of freedom” on every occasion of both danger to both nation and 
religion, the monks came forward to save and protect them.”167 
   Men så kom kolonisatörerna och ”the image of the Buddhist monk as a public leader engaging 
in social and political activities had been obscured, deliberately so, by Western colonialists and 
their accompanying Christian missionaries. By imposing a particular type of Christian 
monasticism upon Buddhist clergy, restricting the clergy’s activities to individual purification 
and temple ministries, the colonial administrators dispossessed the bhikkus of their influence on 
the public life of their people, and actually succeeded in instituting a tradition of Buddhist 
recluses, to the near exclusion of other types of clergy.” Detta enligt Rahula, tolkat av Edmund 
F Perry.168 
   Rahula har i sk engagerad buddhism-kretsar en positiv klang, man brukar anse att hans 
historiska härledning till att buddhistiska munkar ”alltid” agerat socialt är trovärdigt 
forskningsarbete och hans historiesyn brukar också ses som mycket trovärdig. Seneviratne visar 
dock en annan sida hos Rahula. Seneviratne menar att Rahulas bok The Heritage of the Bhikku 
framförallt är ett “value-imbued, activist document than the scholarly treatise it is often 
mistaken to be. Its “facts” are primarily derived from the Mahavamsa… the work is a response 
to the political and ideological position that monks should not participate in “politics”… (it is) 
also a manifesto, a call to action.”169 Seneviratne berättar att Rahula klargör att i strävan efter 
det världsliga målet är allt annat är irrelevant. På ett av de områden som han vill att munkar ska 
vara aktiva och agera, det villl säga att försvara landet och religionen, accepterar han, på samma 
sätt som Mahavamsas författare, till och med våld.170  Och vidare: “in The Heritage and in The 
History it suits Rahula to be an advocate of a Buddhism that glorifies… ethnic exclusivism and 
Sinhala Buddhist hegemony; militancy in politics; and violence, war and the spilling of blood in 
the name of “preserving the religion”. We may observe here that this duality is pervasive in the 
Sinhala Buddhist culture and constitutes a bifurcation of Buddhism into the noble religion to be 
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idealized, boasted about to the world, offered flower and incense… but not to be lived by; and a 
ritualism to be resorted to as the practicing religion… The purpose of this religion is merit 
making, but increasingly in recent times… that purpose has expanded to involve the successful 
achievement of specific mundane goals, which include the cancellation of demerit acquired in 
actions like fraud and murder routinely committed in political and economic competition and 
the act of governance.”171  
   Bartholomeuzs delar Seneviratnes uppfattning. Hon i sin tur skriver om Rahula att “In making 
these claims, the Venerable Walpola Rahula called into focus and helped to perpetuate the 
sangha’s promotion of Buddhist just war, linked as the ideology was to the claims of Sri Lanka 
as the Buddhist promised land.“172 Hon skriver också: “Moreover, enshrined in Rahula’s 
rhetoric about the island and its Buddhist mission was a Buddhist justification for violence. In 
his reflections on a Mahavamsa story about Buddhist enlightened beings, or arhants, who 
assuage a king’s grief for having taken life in protecting Buddhism, Rahula promoted a 
Buddhist just-war theory”.173  
   Rahula har skrivit om kriget som omnämns i Mahavamsa174 att man krigade under parollen 
”inte för riket men för buddhismen”. Han menade att ”to fight against a foreign invader for 
national independence became an established Buddhist tradition since freedom was essential to 
the spiritual as well as the material progress for the community.”175 Detta krig skedde straxt före 
vår tideräknings början. Om krig betydligt senare, närmare bestämt mot britterna på 1800-talet, 
skrev han: “The Sinhalese detested living under British subjugation. Bhikkus abhorred it 
particularly because it was both a non-Buddhist and a foreign government. On several occasions 
patriotic Sinhalese rebelled against the British with the noble intention of liberating their 
country and religion. These rebellions were usually inaugurated under the leadership of bhikkus. 
The rebellion of 1818… was indeed headed by bhikkus… The rebellion of 1834 also began with 
the assistance of Buddhist monks… Thus, even in the 19th century, as in the past, patriotic 
Sinhalese laymen and the clergy fought together, sacrificing their lives in the cause of freedom 
and religion.”176  
   Det har funnit fler sammanlutningar för radikala buddhistiska munkar, en av de första var den 
tidigare nämnda The Lanka Eksath Bhikku Mandalaya som grundades 1946 och vars uppdrag 
var att se till att sanghans politiska rättigheter tillvaratogs. De blev viktiga föregångare för 
munkar att engagera sig politiskt, speciellt inför valet 1956 när man gav uttryck för en 
singalesisk buddhistisk nationalism.177 
   Övertygade om buddhismens och den singalesiska kulturens förfall bildades också partiet 
Eksath Bhikku Peramuna (EBP; United Front of Bhikkus) av munkar, vilket starkt bidrog till att 
sprida den singalesisk-buddhistiska nationalismen. Ett annat parti var Mahajana Eksath 
Peramuna (MEP), även det bestående av politiska buddhistmunkar och lekmän.178 
   Inför valet 1956 lovar Vidyalankaragrenens munkar att stödja den kandidat som strävar mot 
singalesisk-buddhistisk hegemoni. S.W.R.D. Bandaranaike accepterar och inledde därmed en 
period bestående av etnisk politik som nästan orsakade ett sammanbrott i den sociala 
strukturen.179 “Prime Minister Solomon Bandaranaike, a polished Oxford-educated orator, 
swept into power on the nationalistic slogan “Sinhala Only”…”180 
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   En av de buddhistnationalistiska ideologerna bakom ”Sinhala Only” var Rahula.181 Och det är 
“Sinhala Only” som ligger bakom ”the subversion of democratic institutions… terror, anomie, 
and the violent call for a separate state.”182  
   I och med att Bandaranaike övergav den nationalistiska pluralismen till förmån för ”Sinhala 
Only” tog den srilankesiska nationalismen en annan, blodigare, riktning.183 “After 1956, the 
monk-politician, once benign, led to a series of developments that ultimately turned the nation 
into a land of corruption, murder, and war. It was not the case that the movement only started 
after the politicians got interested in rural life. Contrarily, it was the politicians who jumped on 
the bandwagon when the monks, inspired by Dharmapala, had already launched the 
program.”184 
   Med hänvisning till återupprättandet av den buddhistiska kulturen och med löfte om 
singalesiskan som officiellt språk vann alltså Bandaranaike och Sri Lanka Freedom Party valet 
1956. Hans parti fick ovärderlig hjälp från politiskt aktiva munkar vilka arbetade för att 
mobilisera den buddhistiska befolkningen mot UNP och för Bandaranaike och MEP.185 Så fort 
man vunnit valet backade Bandaranaike dock eftersom han och hans parti också ville tillgodose 
den tamilska minoriteten. Problemet då blev att man stötte sig med stora delar av den politiska 
buddhistiska fraktionen.186 En viktig person i det här avseendet var Mapitigama Buddharakkhita 
Thero. Bandaranaike dödas 1959187 av en buddhistmunk i en konspiration som nämnde 
Buddharakkhita Thero låg bakom eftersom han bland annat var missnöjd med i hans ögon den 
långsamma takten i Bandaranaikes strävan att göra buddhismen till statsreligion.188  
   År 1958 hade de buddhistiska ledarna kämpat för att man inte längre skulle kunna dömas till 
döden på Ceylon och man vann. I och med mordet på Bandaranaike återinfördes dödsstraffet 
och den munk som dödade honom dömdes till döden.189 
   “By improving the status of the Buddhists and spurring a cultural revival, he [Bandaranaike] 
had… unleashed the communal and religious extremists whose backing had contributed to his 
victory. Buddhist extremists wanted Bandaranaike to move further and make Ceylon a 
theocratic state, with state policies subordinated to religious dogma… The Sinhala-only 
campaign had alienated the Tamil minority… The Tamils demanded that their language be the 
official language in their areas of the country… Every move Bandaranaike made to conciliate 
differences was attacked by the Buddhist militants.”190 Både tamiler och singaleser vände sitt 
missnöje mot regeringen.  
   Dödandet av Sri Lankas premiärminister 1959 måste ses som ett tydligt exempel på hur en 
buddhist ”like their counterparts in other religious traditions, have been able to justify violence 
on moral – or, rather, supramoral – grounds”.191 
   En munk uttalade sig 1956 i tidskriften Bauddha Peramuna:  
 

To save this dharmista (righteous) land we have to launch a dharma yudhaya. Its leaders are 
Buddhist monks; we (other monks) should join them.192  
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Ett år senare uttrycks uppmaningen till krig ännu tydligare:  
 

Buddhism has always been a tolerant religion… Although tolerance is advocated, at this time of 
emergency when it is attacked in various ways, Buddhists cannot be tolerant… Buddhists have 
to fight to save their lives.193 

4.2 Våldet börjar 
Efter att Bandaranaike gett efter för pressen på att säga upp överenskommelserna med tamilerna 
i april 1958 dröjde det inte länge förrän det blev kraftiga sammandrabbningar mellan singaleser 
och tamiler.194 Tamilerna var avskydda av singaleserna eftersom många av dem hade 
framträdande positioner i samhället. Samtidigt var singaleserna rädda för tamilerna för att “the 
Sinhalese may have constituted the overwhelming majority of the population, but when they 
looked northeast across the Palk Strait, they saw 50 million Tamils in India’s southern state of 
Tamil Nadu whom they perceived as potentially menacing.”195  
   1956 bröt våldet ut i Gal Oya Valley och drygt ett hundratal tamiler dödas.196 Våldsamheterna 
två år senare var dock betydligt värre. För ett tag hade det verkat som om de tamilska ledarna 
och Bandaranaike hade nått en överenskommelse. Då ökade buddhistiska munkgrupper som 
exempelvis Eksath Bhikku Peramuna och Sri Lanka Sangha Sabha sina påtryckningar mot 
Bandaranaike och det man tyckte var hans eftergifter åt tamilernas krav.197 Och våldet bröt ut på 
nytt. I Polonnaruwa gick arbetare ut och våldtog, plundrade och slog tamilska arbetare och 
tjänstemän. Våldet spreds också till de närliggande städerna där människor brändes levande. 
Klimax nåddes i Polonnaruwa när singaleser i stora grupper beväpnade sig med knivar, svärd, 
och klubbor, och dödade dussintals tamilska arbetare. Vittachi berättar:  
 

On the night of May 25, one of the most heinous crimes in the history of Ceylon was carried out. 
Almost simultaneously, on the Government farms at Polonnaruwa and Hingurakgoda, the thugs 
struck remorselessly. The Tamil laborers in the Polonnaruwa sugar cane plantation fled when 
they saw the enemy approaching and hid in the sugar cane bushes. The goondas wasted no time. 
They set the sugar cane alight and flushed out the Tamils. As they came out screaming, men, 
women, and children were cut down with home-made swords, grass cutting knives, and katties, 
or pulped under heavy clubs. “At the Government farm at Hingurakgoda, too, the Tamils were 
slaughtered that night. One woman in sheer terror embraced the two children and jumped into a 
well. The rioters were enjoying themselves thoroughly. They ripped open the belly of a woman 
eight months pregnant, and left her to bleed to death. First estimates of the mass murder on that 
night were frightening: 150-200… This estimate was later pruned down to around 70.”198 

 
På 60- och en lång bit in på 70-talet var det förhållandevis lugnt på Sri Lanka. De krafter som 
hade arbetat för att ”återupprätta” buddhismen hade i hög grad uppnått sina mål.199 Men sedan 
flammar våldet på nytt upp igen och det beror framför allt på att tamilerna drar upp frågan om 
Eelam, en separat hinduisk stat,200 eftersom man dels börjat få sämre utsikter till högre tjänster 
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inom förvaltningen, dels hade singaleser börjat kolonisera traditionellt tamilska området och 
tamilerna kände sig allt mer trängda.201 
   “By the late 1970s, small bands of armed Tamil teenagers began to demand total 
independence from Sri Lanka, and they had become convinced that violence was the only way 
this was going to happen. While most Tamils didn’t approve of their violent means, they did 
approve of their message, and soon the largest mainstream Tamil party changed its name and 
began calling for total independence – Tamil Eelam… A group of these armed “boys”… 
ambushed and killed 13 Sinhalese soldiers in July 1983… When it was over, several thousand 
Tamils had been killed or injured [av soldater] and over 100, 000 had fled to India. “202 
Tamilerna dödade de singalesiska soldaterna som hämnd för att singaleserna innan dödat två 
gerillamän och genomfört en gruppvåldtäkt på en tamilsk flicka från Jaffna. Det är efter det som 
den stora pogromen börjar, och ögonvittnen ser på hur vare sig polisen, militären eller 
regeringen gör något för att stoppa det som sker.203 
   Den accepterade berättelsen är att det som sätter igång det hela är just bakhållet samt dödandet 
och lemlästandet av de 18 soldaterna vid Tinneveli långt inne på tamilskt område. Bakhållet var 
”the work of Tamil insurgents belonging to the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).” Det 
var första gången så pass många singalesiska soldater dödats vid ett och samma tillfälle.  
   När kropparna förts till Colombo från Jaffna bröt våldsamheter ut i många städer, men det tog 
lång tid innan polisen/militären agerade. Tambiah skriver att ett iögonfallande drag i 1983 års 
upplopp var just våldet som folkmassorna stod för, vilket var mycket noga organiserat. Folk var 
beväpnade med olika typer av vapen och man tillfogade tamilerna även stora materiella skador. 
De som deltog bland singaleserna var framför allt män från Colombo och dess förorter. Det var 
arbetare, affärsmän, studenter, det var arbetslösa och arbetare, och ”It would be a mistake to 
exclude from the list of participants those whose involvements were less “visible” but important 
in the initiation, the organization, and the direction of the riots. Certain Sinhala politicians and 
their local managers and bosses, entrepreneurs of organized crime and smuggling, small 
businessmen (the mudalalis) and their henchmen… We cannot leave out of account the role of 
some militant Buddhist monks in inciting crowd action, sometimes as active witnesses and 
orators… Finally, it has been well attested that many members of the police force and security 
forces stood by during the 1983 riots… “204 Ögonvittnen har berättat:  
 

Shops, banks, offices and restaurants in the capital’s crowded city centre and main streets being 
burnt while the police looked on. Thousands of houses ransacked and burnt, sometimes with 
women and children inside. Good squads battering passengers to death in trains and on station 
platforms and, without hindrance, publicly burning men and women to death on the streets! 
Remand prisoners and political detainees in the country’s top prison being massacred.205  

 
Regeringen medgav att 350 personer dödades, tamilerna gjorde uppfattningen att dödsantalet 
var omkring 2000. Men den största omedelbara tragedin var, som Tambiah skriver, att mellan 
80 000 och 100 000 tamiler blev hemlösa och samlades i ”flyktingläger”, sk ”care and welfare 
centrers.”206 
   1985 tog militanta tamiler det ödesdigra steget att för första gången attackera singalesiska 
civila. Detta skedde vid det heliga Bodhiträdet i staden Anuradhapura. Därefter blev civila, 
munkar och buddhistiska tempel allt oftare måltavla för attacker. Man tog helt enkelt efter hur 
den singalesiska armén agerat då den hade dödat hinduiska präster och förstört tempel. De 
tamilska rebellerna gjorde detsamma som man själva utsatts för, “thereby making a statement 
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that they were prepared to indulge in the same kind of violence against civilians, bystanders, 
and nonmilitary targets as the armed forced did.” För att kunna skydda sig fick den singalesiska 
civilbefolkningens ”home guards” vapen av regeringen, och uppmanades att själva ta itu med 
problemet eftersom armén inte själva klarade av att besegra de militanta tamilerna.207 
   Det har naturligtvis inte varit svårt att engagera singaleserna i kampen mot tamilerna. Den 
tamilska gerillan hade ju attackerat buddhistiska tempel och dödat munkar, så att se förövarna 
som mlecca’s (”barbarer”) var inga svårigheter. Och framför allt efter 1983 års våldsamheter har 
den singalesiska armén haft stort stöd från befolkningen. Liksom från den buddhistiska sanghan. 
”With some notable exceptions, the majority of monks explicitly or privately supported and 
condoned the Sinhalese army’s killing of Tamil guerillas and had not felt the moral imperative 
to object to the tribulations imposed in Tamil civilians.”208 
   Problemet med våldet mellan tamiler och singaleser gjorde att premiärminister J.R. 
Jayewardene 1987 gjorde en överenskommelse med Rajiv Gandhi om att ta in indiska trupper, 
eftersom Indien var mycket oroad över att Sri Lankas regering inte fick bukt med problem och 
erbjöd sig därför att skicka militär assistans. De indiska trupperna blev fler och fler, till slut över 
60 000, och bland den singalesiska befolkningen spreds rädsla för att detta var en trojansk häst, 
dvs. början på en invasion från Indien. Rädslan blev inte mindre för att man i indisk TV vid 
samma tid visade Ramayana, berättelsen om hur Lanka invaderas av Rama och hans armé. 
   Samtidigt försökte den srilankesiska regeringen vara så neutral och sekulär som möjligt när 
man konfronterades med den kommunalistiska konflikten.  
   Hela detta scenario bidrog starkt till ökningen av militanta buddhistiska singaleser.209 En 
mängd olika organisationer och rörelser var aktiva, bestående av både munkar och lekmän, dels 
för att stödja kriget mot tamilerna men också för att protestera mot tendenser inom regeringen 
att förhandla fram fred med separatisttamilerna.210 
   En av dessa grupper var det buddhistnationalistiska partiet Janatha Vimukhi Peramuna (JVP). 
De fick på 1980-talet allt mer stöd från den singalesiska befolkningen, delvis för dess antipati 
mot regeringens pakt med den indiska militären.211 “Taken as a whole, the new movement…was 
in many ways a Sinhalese Buddhist revolt. Leaders of the movement would recall Sri Lanka’s 
glorious past, and they regarded the secular, democratic government of Colombo to be an 
enemy of Buddhism and an obstacle to social progress. But although the new JVP was more 
Buddhist in its rhetoric than its previous incarnation had been, it was perhaps even more savage 
in its actions. Hundreds some say thousands, of villagers were killed.”212 
   Vidare skriver Juergensmeyer att “[Their] images of an ideal society… often recall a glorious 
Buddhist past. They [dvs. JVP] regard the secular, democratic government of Colombo to be an 
enemy of Buddhism and an obstacle to social progress.”213 
   1987 skjuter anhängare till JVP214 mot president Jayewardene. Skotten missar så man kastar 
handgranater istället, vilket får till följd att en medlem i kabinettet dödas och 17 andra skadas.  
Några månader senare skjuts en filmstjärna och tillika politiker till döds, Vijaya 
Kumaranatunga. Senare samma dag sprängs två bomber i ett hindutempel i närheten medan 
prästerna reciterar kvällsbönen. 17 dödas genast, 13 skadas svårt. JVP sägs ligga bakom båda 
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attentaten, även om Reuters reporter säger att polisen inte vet vem som utfört dåden.215 “The 
government was clearly the enemy in what amounted to a Sinhalese holy war.”216 
   1988 bojkottade JVP valet och ”vowed not to relax their activities until all their demands – 
including the demand for a Sinhalese Buddhist state – were met. On January 10-26, 1989, eight 
candidates for parliamentary seats were dragged from their homes and killed by JVP 
supporters.”217   
   I mitten av 1989 inledde JVP sin mest aktiva och brutala fas. “Increasingly, young Buddhist 
monks who had secretly supported the movement came out in the open. On April 7, over 200 of 
them demonstrated in front of the Temple of the Tooth… They were assaulted by the police… 
(maybe) 100 monks were killed.”218 
   JVP har attraherat många, fr a unga, munkar. Vid Peradeniya-universitetet i Kandy är många 
medlemmar i the Student Action Committee, JVP:s politiska supportgrupp.  
   Fler ledare i de buddhistiska munkordnarna har försökt få de yngre att inte frestas att använda 
våld, samtidigt som allt fler av de äldre munkarna också ställer sig bakom JVP:s politik.219  
   Juergensmeyer berättar om en äldre munk han pratat med:  
 

The young monks in the rural areas were especially vulnerable to the appeal of the JVP and 
particularly impatient. “They don’t listen to us,” one of the bhikkus I interviewed said, referring 
to the admonition of the older monks to keep quiet and not be involved in movements for radical 
change. There was a certain pride in his voice as he spoke about these firebrands. He explained 
that the concerns behind movements such as the JVP were valid, even if not all their means 
could be approved… It was reasonable, from this point of view, for emotionally and socially 
concerned monks to join in the revolution: they “struggle for dhamma” in their own way. 
Politicians, according to the bhikku, “are not interested in Buddhism” but “only in themselves. 
220 

 
I juni 1989 dödades ett flertal människor när polisen stoppade en JVP-sponsrad demonstration. 
Ett par dagar senare utlyste president Premadasa undantagstillstånd och man arresterade 
omkring 3 200 misstänkta JVP-sympatisörer. En knapp vecka senare utsattes han för ett 
bombattentat när han besökte en religiös festival. JVP var delaktiga i mordförsöket.221 
   Fram till 1989 var munkarnas deltagande i den militanta politiken förbundet framför allt med 
JVP. Det var det parti som i större utsträckning än de andra sökte mobilisera de buddhistiska 
munkarna som en väsenlig grupp i partiet. Sent 1980-tal hade munkarna blivit en väl integrerad 
del inom JVP. De våldsamma militanta handlingarna utfördes officiellt inte av partiet direkt 
utan av det som alla kände igen som partiets beväpnade del, Deshapremi Janatha Viyayaparaya 
(DJV). ”The engagement in militant violence by the JVP… [had as its] chosen targets… the 
security forces of the government, its administrators, and local as well as national political 
agents of the UNP – all Sinhalese in identity.” Det fanns också många framstående munkar som 
hade behov av att offentligt distansera sig från de militanta munkarna. Detta såg dock många 
JVP-munkar som ett “förräderi” och de “became condoners of, even collaborators in, acts of 
violence against senior monks… [i vissa fall t o m] they passively, perhaps even collaborated in, 
the assassination of recalcitrant (motsträvig) senior monks by the JVP/DJV executioners.”222 
   Ytterligare våld förekom efter valen. Slutligen vann Premadasa kriget mot JVP och rörelsen 
krossades.  ”The government confronted the militants directly on the militant’s own terms. It 
fought terrorism with terrorism…. He [Premadasa] survived a bomb attack on his life at a 
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religious festival. The JVP was implicated in the attempt. For the rest of 1989 and throughout 
the first half of 1990, the army was unleashed to use whatever means it wished… By the middle 
of 1990, the JVP had effectively been crushed.”223 
   1998 sade utrikesministern i ett tal till the commissioning parade of the Sri Lanka Military 
Academy: “we are fighting ultimately to build a lasting peace in our country.” “In Minister 
Kadirgamar’s view, the goal for peace is a just cause for war.”224 
   Historiskt sett är inte heller Sri Lankas historia utan våld. Carl-Martin Edsman skriver att 
“Flera av de mest frejdade konungarna på Sri Lanka har varit allt annat än fredsfurstar. 
Parakramabahus skoningslösa krigföring och hårdhet mot krigsfångarna under 1100-talets 
senare hälft har gått till eftervärlden.”225 Ett exempel är också den mordkonspiration som kung 
Kirti Sri Rajasinghe utsattes för år 1760. Ett rykte spreds att han var en tamilsk heretiker 
eftersom han smort in aska på sin panna. Det tolkades som tecken på ett shivaitiskt utövande 
och tillräckligt graverande för att två välkända och framstående munkar skulle delta aktivt i 
konspirationen. Den ena var sangharajan Saranamkara och den andre en mahanayake vid namn 
Tibbotuvave Buddharakhita, båda munkarna hade skrivit flera vetenskapliga verk på både 
sanskrit och pali och ansågs som förebilder för den prästerliga eliten inom sanghan.226 
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5. Tibet 

5.1 Ett tibetanskt perspektiv 
I november 1950 tillfrågas statsoraklet Gadong hur man ska hantera situationen när den 
kinesiska People’s Liberation Army (PLA) hotar att invadera Lhasa:  
 

What course of action, violent or non-violent, should be adopted in order to protect and 
perpetuate the religious and political system of Tibet? 227 

 
I en (kris)situation som denna vet man inte om man ska tillgripa våld eller inte.  
 
Sedan kinesernas ockupation av Tibet har den tibetanska exilregeringens officiella policy varit 
att man inte ska använda eller förespråka våld. Dalai Lama överger inte sin tilltro till ickevåld:  
 

Violence is immoral. If the Tibetans take the path of violence, the Chinese will resort to 
increasingly expeditious measures. Basically, I think violence is an inhuman act… Very often, 
instead of eliminating one problem, violence creates more problems. Look at us: there are six 
millions of us and over a thousand millions of them! To plan on using violence would be very 
stupid.228 

 
Men det är inte alla tibetaner som ser saken på samma sätt. Både bland exiltibetaner och de som 
lever i Tibet hörs röster som är för våld och i vissa fall t o m terror. 229 
   1950 gick de första kinesiska trupperna in i nordöstra Tibet. När generalguvernören där 
informerade Lhasa om anfallet bad han om förstärkning. Han berättade för Lhasa att han hade 
både khampaledarnas och munkarnas i Dargyeklostrets stöd.230 Han föreslog att 500 munkar 
skulle beväpnas, vilket krävde sanktion från en högre religiös auktoritet. Den som tog på sig 
ansvaret var Trijang Rinpoche, Dalai Lamas yngre lärare, och han godkände förslaget.231 Strax 
därefter invaderade Kina Chamdo.232 
   Faran för att kineserna skulle fortsätta till Lhasa var överhängande. Det är i detta allvarliga 
läge som statsoraklet Gadong tillfrågas om hur man ska hantera situationen: ”What course of 
action, violent or non-violent, should be adopted in order to protect and perpetuate the religious 
and political system of Tibet?”233 Man enades om att det inte var säkert för Dalai Lama i Lhasa 
så han lämnade tillfällig staden.234 Innan han återvände hade man förhandlat med kineserna och 
det sk 17-punktsavtalet accepterades, ett år efter att kineserna hade invaderat landet. Därefter 
var Tibet en del av Kina.235 Dalai Lama återvände till Lhasa.  

                                                 
227 Shakya, s 48; ”Tibetans have always consulted State Oracles when faced with making a difficult 
decision, a device that ensures neither the Kashag nor individuals are held directly responsible for 
unpopular or dangerous decisions.” 
228 Donnet, Tibet: Survival in Question, s 177. Aung San Suu Kyi är av samma uppfattning; “If you want 
to establish a strong tradition of democracy in the country one of the basic principles of achieving it is 
that you bring about political change peacefully through consulting the will of the people via the ballot 
box and not through force of arms. If you want democracy you must demonstrate its principles; you need 
to be consistent in politics”, “I’m afraid that if we achieve democracy in this way we will never be able to 
get rid of the idea that you bring about necessary changes through violence..” Clement, s 106 och 152. 
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    Det finns tibetaner som kritiserar den tibetanska regeringens handlande år 1950. Man tycker 
att regeringen inte vidtog tillräckliga åtgärder för att försvara landet när kineserna anföll. Man 
skulle ha försvarat landet till vilket pris som helst. En som är kritisk är Phuntsok Wangyal, 
Director of the Tibet Foundation i London, tidigare munk och han var själv med i 
motståndsrörelsen i sin hemort i Kham. Han säger att: 
 

Obviously the Tibetan Government made mistakes. First and foremost, they did not oppose the 
Chinese when they entered Tibet… I’m convinced that even though the Tibetans were not 
trained militarily, they were prepared to fight. Unlike Westerners, almost all Tibetans had 
weapons, the majority at any rate. Very primitive weapons, to be sure, but weapons nonetheless 
and they were used to fighting, sometimes fiercely and often in a naïve way. Once their mind 
had been made up to fight, they would lay down their life if need be. So if the Tibetan 
government had said: ‘The country is in danger. Everybody has to fight. There is no choice’ the 
entire country would have taken up arms.236 

 
Kineserna ville börja tömma Kham och Amdo, dvs. nordöstra Tibet, på vapen. Man var 
bekymrad over hur stor tillgången var på vapen, och det faktum att alla män var beväpnade med 
antingen ett svärd eller ett skjutvapen. Folket i Kham och Amdo var ”förtjusta i” skjutvapen och 
efter andra världskriget och inbördeskriget i Kina hade mängder av billiga vapen strömmat in i 
Amdo och Kham. Amnesti lovades till dem som lämnade in sina vapen men det fanns ingen 
som helst möjlighet till att khampas gav upp sina vapen.237 
   Åren 1955-56 försvårades tillvaron i Amdo och Kham när kommunisterna började 
“kollektivisera” befolkningen. Detta ledde till allt fler sporadiska uppror, vilka i sin tur senare 
ledde till allvarligare konfrontationer och slutligen till att hela Tibet revolterade och att Dalai 
Lama lämnade landet. Revolten var inte organiserad och det fanns inget egentligt ledarskap. 
Revolten uppstod bland folket i östra Tibet och karaktäriserades av spontana och lokala attacker 
mot de kinesiska kadrarna och deras arbetsplatser. När en kader kom till en by för att 
”kollektivisera” befolkningen attackerades de och i många fall dödades de.238 
   Den första större beväpnade revolten bröt ut i Chamdo 1956-57. En av de utlösande faktorerna 
var att PLA (Peoples Liberation Army) var beordrad att avväpna khampas och konfiskera de 
vapenlager som fanns gömda i klostren. Reaktionen från khampas blev omedelbar. Som de 
krigare de var, och vars främsta ägodel var geväret, spreds uppropet till revolt snabbt. Tusentals 
khampas förenades i kampen att attackera den kinesiska armén varhelst man stötte på den. Över 
hela östra Tibet vållade khampas dödliga förluster bland kineserna.239 
   En av khampa-tibetanerna som stred mot kineserna var Phuntsok Wangyal. Vid den tiden var 
han novis vid Derge-klostret, inte femton år fyllda. Han berättar:  
 

In the past, Derge Gompa had twice been destroyed in combat with the Chinese, burned and 
demolished… In early 1958, some of us decided to leave the monastery and fight. At that time 
we had no guns, it was not allowed… When we fought, we did it well: by the time we reached 
the Yangtze rive, the border of the “autonomous region”, everyone of us had his own weapon. 
Some even had machine-guns.240 

  
Efter att kineserna slagit ner revolten terroriserade man kloster och byar. Man torterade 
tibetanska munkar och abbotar. Många munkar brändes levande, andra skickades till 
arbetsläger. Barn tvingades skjuta sina föräldrar och munkar och nunnor tvingades kopulera 
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framför kinesiska soldater. Hela byar utplånades. Trots allt detta, eller på grund av allt detta, 
lade inte gerillan ner sina vapen utan man gick samman ännu mer.241 
   I Kham bildades tidigt en gerilla som gick under namnet ’Four Rivers, Six Ranges’ (Chu-zhi 
Gang-drung). I den formen gjorde man under många år gjorde väpnat motstånd mot kineserna 
och man fick kontakt med CIA vilka gav både utbildning och vapen under perioder.242 
   Wangchen, som Goldstein-Kyaga intervjuat, berättar att han gick med i gerillan när han var 19 
år, på den tiden var han munk i Sera-klostret.  
 

I saw many relatives and friends being killed when the Chinese took Tibet. When I came to the 
Sera monastery, I learned of the guerilla. After having met them in Lho kha in south Tibet, I was 
inspired by them and decided to join them. Actually, I am a peaceful person, who feels 
compassion for other people, but regarded it as necessary to defend my country.243 

 
Nyheten om att khampas gjort uppror triggade amerikanska intressen i Tibet och CIA bidrog 
under olika faser med att bygga upp det hemliga gerillanätverket.244  
   Våldet och revolterna i Khamdo fann snart väg till Lhasa, delvis pga. att många Kham-bor 
flytt till Lhasa. De kulminerade med Dalai Lamas landsflykt. 
   Monlam-ceremonin var år 1959 extra viktig eftersom Dalai Lama skulle slutföra sin geshe-
examen då. Han hade hört talas om att en dansgrupp kommit tillbaks från Kina, och ville gärna 
se den. Men eftersom det inte fanns utrymme för sådant i palatset Norbulinka föreslog han att 
föreställningen kunde ske i det nybyggda auditoriet i PLA:s huvudkvarter.245 
   Att Dalai Lama skulle besöka kinesernas militära huvudkvarter kom som en överraskning för 
de tibetanska ämbetsmännen. Ovetande om att det var Dalai Lama själv som gett förslaget 
börjades rykten spridas om att kineserna hade för avsikt att kidnappa honom och man försökte 
förmå honom att inte besöka den kinesiska förläggningen.246 Men han ville inte avstå från 
föreställningen. Så istället spreds ryktet vidare ut bland folket för att på så sätt förhindra 
honom.247 
   1959 var Dalai Lama 25 år gammal, en ålder som enligt tibetansk uppfattning innebar risk för 
stora svårigheter för både Dalai Laman och landet. Med detta i åtanke var det lätt att övertyga 
folk om att Dalai Lama var i fara. Folk strömmade till Norbulinka i tusental och de gav uttryck 
för både sin ilska mot kineserna liksom mot den styrande tibetanska eliten vilken de tyckte hade 
förrått Dalai Lama. Folkmassorna blockerade vägen till och från Norbulinka.  
   En av de första som drabbades av folkmassans våld och stenar var Sampho, en av de högsta 
tibetanska ämbetsmännen i the Tibet Military Commission. En annan inflytelserik ämbetsman 
som attackerades var Khunchung Sonam Gyamtso. Hans döda kropp drogs genom hela centrala 
Lhasa av den uppretade mobben.248 
   Demonstrationen utvecklades snabbt till ett nationellt uppror riktat mot ministerrådet Kashag 
och den politik man fört gentemot kineserna. Folkets missnöje med att man varit allt för 
undfallande fick här sitt utlopp. Oförmögen att blidka kineserna eller att få stopp på upproret 
tappade Kashag auktoritet. Istället började man fundera på Dalai Lamans säkerhet. Så medan 
Lhasa var i kaos beslutade Kashag inne i Norbulinka att man inte skulle kunna skydda palatset 
utan att man ville flytta Dalai Lama ut från staden. Samtidigt var man rädd att han skulle falla i 
kinesernas händer vilket hade varit ett mycket effektivt sätt att få slut på allt tibetanskt 
motstånd.249  
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   I och med att situationen förvärrades i Lhasa, konsulterade Kashag och Dalai Lama Nechung-
oraklet som sade att det inte längre var säkert i palatset. 30 mars år 1959 gick Dalai Lama i 
landsflykt. Många kvarvarande soldater och frihetskämpar gav upp sina vapen, dock inte alla. 
Revolten var ett folkuppror, vare sig (Kham-)gerillan eller CIA eller någon annan låg bakom 
eller var beredda på att folket skulle agera.250 
   Dagarna direkt efter Dalai Lamas flykt 1959 kastades Lhasa in i en våldsam krigsfas. Under 
tre dagar slogs Lhasaborna mot den kinesiska armén. Lama Tashi Palden var en av dem som var 
närvarande och han säger: ’I saw a good thirty Chinese die. We were very happy! All the more 
as we discovered the body of a high-ranking Chinese officer among the dead’.”251  Åren därefter 
dog tusentals tibetaner. 
 

They have not only been shot, but also beaten to death, crucified, burned alive, drowned, 
vivisected, starved, strangled, hanged, scalded, buried alive, disemboweled, and beheaded’, in 
the words of the Dalai Lama. After examining a considerable amount of congruent testimony, 
the International Commission of Jurists concluded in an official report that China was guilty of 
engaging in genocide in Tibet. While this catastrophe ravaged the Land of Snow, Tenzin Gyatso 
arrived safely in India… Between eighty and one hundred thousand Tibetans followed him in 
exile.252 

 
För de tibetaner som var kvar återstod det värsta. Kulturrevolutionen inleddes 1966.253 
   Det Mao ville radera ut var “de fyra gamla”, det vill säga gammalt tänkande, gammal kultur, 
gamla vanor och gamla seder. I hans ögon var det i Tibet som de mest arkaiska strukturerna 
fortfarande fanns. Alltså måste man ta till olika ”metoder” för att ”få bukt på problemet”. Det 
första Röda Gardet kom till Lhasa 1966 och kulturrevolutionen blev verklighet också i Tibet. 
   Jokhang och Ramoche templen i centrala Lhasa blev de första målen för Röda Gardet. Lama 
Ribhur Tulku, bevittnade förstörelsen av Jokhang. 
 

It was the twentieth day of the sixth Tibetan month (6 August) in 1966. Several hundreds of the 
Chinese and Tibetan Red Guards in their late teens or early twenties suddenly burst into the 
Jokhang, in the company of some Chinese cadres. There were several hundred chapels in the 
temple. Only two were spared. All the others were thoroughly looted and soiled. Every single 
statue, holy scripture and ritual object was smashed or taken away… Only the statue of 
Sakyamuni Buddha at the entrance of the Jokhang escaped their fury. The rampage went on for 
almost a week. Then the Jokhang was turned into barracks for Chinese soldiers. They used a 
corner of the temple as a toilet.254 

 
Röda Gardet hade ett bål på vilket de slängde alla reliker de fann. Jokhang hade använts som 
magasin för de kulturella skatter som tibetanerna räddat undan från andra kloster och tempel 
vilka kineserna plundrat och skövlat. I dagar lät Röda Gardet bålet brinna. Unika artefakter 
brändes till aska. En stor staty med elva huvuden och tusen armar föreställande Tibets 
beskyddare, medkänslans Buddha Chenrezig, slogs i spillror. När man var klar med Jokhang 
and Ramoche, fortsatte de till Norbulinka, så till övriga delar av Lhasa.255 
   Ribhur Tulku fick vara med om 35 sk “struggle sessions” (thamzing), förnedrande tillfällen då 
han skulle “göra avbön” framför folket. Han är rinpoche, vilket är en äretitel som ges till lärda 
eller på annat sätt förtjänstfulla lamor liksom till inkarnerade lamor.  
   Donnet frågade honom hur han känner inför kineserna, om han hatar dem eller om han känner 
medlidande med dem, i enlighet med Buddhas lära. Han svarar: 

                                                 
250 Ibid, s 200ff 
251 Donnet, s 36f 
252 Ibid, s 38. 
253 Ibid, s 66 
254 Ibid, s 77f 
255 Ibid, s 78 



 40

 
Of course I hate them. After living through such a harrowing time, how could I fail to hate them? 
Compassion is not at issue here. They destroyed our culture and our civilization. There is 
nowhere they can hide from our culture. Compassion for them is out of the question… As a 
matter of fact, I decided to leave Tibet because the hatred in my heart was getting to be more 
than I could bear.256  

 
I september 1987 besökte Dalai Lama USA, och han fick ett varmt välkomnande av den 
amerikanska kongressens House Committee on Foreign Affairs. Detta upprörde den kinesiska 
regeringen. Senare i september började affischer dyka upp runtom i Lhasa. Kina anklagades för 
att kränka de mänskliga rättigheterna i Tibet. Sex dagar efter Dalai Lamas uttalanden i 
Washington sprang 26 buddhistmunkar – till kinesernas och turisters totala överraskning – runt 
Jokhang med en tibetansk flagga i händerna, skanderandes ‘Tibet vill ha självständighet!’ och 
‘Kina ut ur Tibet!’. För detta krävs, som Donnet skriver, en riktigt stor portion mod eftersom en 
handling som denna är något Kina jämstället med förräderi. 
   Mindre än en vecka senare, den 1 oktober 1987, firade man i Kina Folkrepublikens 38:årsdag. 
Tidigt på morgonen samlades hundratals tibetaner på platsen framför Jokhang. Folk 
circumambulerade kring templet. Där var turister och där var pilgrimer. Rätt som det var rusade 
ett förtiotal munkar ut från Jokhang med små tibetanska flaggor i händerna, ropandes slogans 
mot kinesernas närvaro i Tibet. Den här gången reagerade polisen direkt. Ett par minuter senare 
hade demonstranterna dragits in på polisstationen. Tusentals tibetaner samlades därefter framför 
polisstationen. Stenar haglade över huset. Ett hundratal poliser anlände som förstärkning. 
Atmosfären tätnade. Polisen stod ansikte mot ansikte med tusentals kvinnor, män och barn som 
alla skrek ut sitt hat mot allt kinesiskt, ett hat som hade eldats upp ytterligare av arresteringarna.  
När polisen arresterat de demonstrerande munkarna och några lekmän, efter att de först har 
blivit slagna, samlades en folksamling bestående av 2 000 – 3 000 personer utanför 
polisstationen. Kvinnor och barn började kasta stenar på poliserna. Sedan satte folkmassan eld 
på en del polisfordon. När brandbilar och fler poliser kom till platsen drevs de tillbaks av stenar 
som haglade genom luften. Polisstationen sattes i brand. Hela Jokhangområdet var i 
upprorsstämning. Medan många tibetaner flydde fanns andra som slog poliser, även civilklädda 
poliser. Poliserna sköt och blodbadet var ett faktum. I affärerna i området trakasserades kineser 
av tibetaner. Hela det tibetanska området omfattades av upproret.257  Våldet ökade i omfattning 
efter den andra demonstrationen 1 oktober efter att lekmän dragits in i konflikten.258  
   Inför 1988 års Monlamfirande i Lhasa var kineserna förberedda på eventuella utbrott av 
nationalism av tibetaner. I mitten av februari började tusentals pilgrimer strömma in i Lhasa, i 
mitten av månaden var de omkring 20 000. Stämningen var lugn. Många, framför allt khampas, 
hade stoppats utanför staden och fick inte komma in. Kineserna hade positionerat ut speciella 
”anti-riot units” veckor i förväg för att förhindra upprorsstämningar. 6 000 aktiva poliser fanns i 
staden.  
   Allt var lugnt fram till näst sista dagen. Omkring halv nio på morgonen hade hundratals 
munkar samlats framför Jokhang liksom över 25 000 pilgrimer. Då går några munkar till de 
kinesiska myndighetspersonerna och ber dem hålla sitt avtal. Kineserna har lovat frisläppa 
fångar i utbyte mot att tibetanerna håller sig lugna. Men de kinesiska myndighetspersonerna blir 
rädda och flyr. Det blir startsignalen. Några av de yngre munkarna griper en mikrofon och 
börjar skrika ” ‘Free Tibet! Free Tibet!…Down with the Chinese oppression!… Long live the 
Dalai Lama!” Detta gör man trots att man vet att man videofilmas av kinesernas säkerhets-
styrkor, och trots risken att drabbas av bestraffning. 
   Snart regnar stenar över poliserna som finns i mängd runt templet. Munkarna börjar 
cirkumambulera runt templet och tusentals tibetaner gör dem sällskap. Från Jokhangs tak 
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slänger munkar stenar på polisens fordon och på de tv-reportrar som skulle bevaka Monlam 
Chenmo-ceremonierna. Donnet skriver att i det läget hade ingen makt på jorden kunnat få stopp 
på folket. Polisförstärkning anländer. 2 000 beväpnade poliser kommer och möter runt 6 000 
tibetaner. Kinesiska affärer plundrades och brändes. Många polismän blir slagna och lynchas.259 
“At nightfall, Lhasa still echoed with AK-47 gunfire. The whole of the Tibetan quarter had risen 
up against the Chinese. In the middle of a crowd, a twenty-year-old monk fired a stone with all 
his strength at a plain policeman in full flight. Further on, an even younger monk lobbed a stone 
at the security forces before crumpling to the ground with a bullet right between his eyes.. 
Young and old, every Tibetan in the street was caught up in the revolt, helped by women who 
piled up the stones. Far from being an isolated handful, as Peking maintained, the monks were 
actively supported by thousands of Tibetans.”260 
   Fram till 1989 förespråkade Tibetan Youth Congress våld, t o m terrorism, i kampen mot 
kineserna. Det är en organisation med tusentals anhängare.261 Tashi Namgyal, Tibetan Youth 
Congress’ generalsekreterare under en period säger att:  
 

In our opinion, we should fight to the bitter end until we regain our independence. This is what 
the Tibetan Youth Congress thinks, and this is what the Tibetans thinks. To talk to the Chinese is 
a fruitless exercise. What we have to do is fight for what is rightfully ours. We have to fight, not 
talk!... The Dalai Lama’s proposal is bad. He says he is the Buddha of Compassion. Well, I am 
not. The Dalai Lama wants happiness, not only for the Tibetans but for all beings… But we just 
can’t see things in the same way. Let’s be quite frank. We can’t say: since the Dalai Lama 
doesn’t hate the Chinese, we won’t either. We simply cannot. On the contrary, we hate the 
Chinese. They invaded our country. Why should we let them sleep in peace? 

 
Donnet frågar:  

 
Are terror tactics a combat opinion in Tibet? Tashi Namgyal chooses his words carefully, but his 
attitude is unequivocal: terrorism is acceptable. ‘We don’t believe in terrorism. We don’t believe 
in killing innocent people. Our motivation is shaped by our objective: the total independence of 
Tibet. If we kill Chinese, no one should accuse us of being terrorists: no Chinese who comes to 
Tibet is innocent.’ 262 

 
Och Tashi Namgyal skulle inte tveka att stödja aktivister som utför bombdåd mot kineser i 
Tibet:  
 

…with no hesitation. That would make things difficult for the Chinese. In this context any means 
are justified, absolutely. Look, if the occupation of Tibet by the Chinese is justified and the 
Chinese, as you know, use every method of torture against the Tibetans, then I can only reply 
‘Yes’. Every type of struggle against them is justified!263 

 
Tibetan Youth Congress beslöt dock 1989 att inte använda våld och terror, troligtvis har Dalai 
Lama lyckats övertyga dem om att åtminstone vänta och se tiden an för att se om 
ickevåldsmetoden kunde ge resultat. 
   Men situationen i Tibet verkar inte göra att framför allt den yngre befolkningen föredrar 
måttfullhet. En motståndsrörelse i Tibet, The Tiger-Leopard Youth Association, har sagt sig 
vilja ge upp sin ickevåldspolicy om det internationella samfundet fortsätter att ignorera Tibets 
svårigheter. Man har skrivit ett uttalande till FN:s generalsekreterare vari står att läsa: 
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Our non-violent methods have been taken as a sign of weakness. We are determined to regain 
our freedom, and the recent vote at the United Nations clearly shows us that without bloodshed, 
sabotage and aggressive acts, we will not gain publicity, sympathy and support…  Hijacking and 
sabotage are tactics used by Palestinians, and still world bodies supply them. Now we feel that if 
these acts of aggression brings results, why should we not do the same? The world believes in 
these acts. 264 

 
Även i Dalai Lamas närmaste omgivning finns de som inte håller med honom utan är kritiska. 
En av dem är Phuntsog Wangyal, som tidigare varit representant för Dalai Lama och, som jag 
tidigare skrev, Director för The Tibet Foundation in London. Han menar att eftersom Kina redan 
har uttalat dödsdomen över Tibet är frågan snarast om den tibetanska nationen ska dö fort eller 
långsamt. På grund av det tycker han att tibetaner ska slåss för total självständighet. Han säger 
till Donnet, som intervjuat honom, att:  
 

… violence and terrorism are justified. There is not a trace of hesitation in his voice… “if the 
people inside Tibet decide the best way is for each person to struggle individually for the 
country, they will have my unqualified support!… Even if they resort to terror tactics? ‘Oh yes, 
definitely yes! Look, we have to be realistic. People always say terrorism is a very bad thing. 
Killing is very wrong. But nobody tries to find out why a person has been led to become a 
terrorist. What reasons impel him to resort to violence? You must ask yourself these questions! 
When the causes vanish, the violence will vanish as well…. What are the reasons that incite 
these people to choose violence? It is the suffering that the Chinese inflict upon us! Let me tell 
you that the Chinese will not leave voluntarily. No colonial power has ever yielded on its own 
initiative without being unequivocally invited to go by the oppressed peoples themselves.’265 

 
När Donnet säger att stödet för Tibet bland västerländska länders regeringar kan vara lättare att 
både få och bibehålla om det exiltibetanska ledarskapet vidhåller ickevåldstänkandet, reagerar 
Phuntsog Wangyal med ilska: 
 

International support? What a joke!… People talk about international support. Have we used 
violence in Tibet since 1959? And where is the international support? There is none. And in 
1950, what international support did we get? None at all! Zero! Today, unless we manage to 
attract attention to our Tibetan cause, if we remain non-violent, we will again get nothing. When 
Arafat kills and terrorizes, governments invite and welcome him. He has succeeded in obtaining 
assistance and sympathy for the Palestinian people. Kindly try to understand what I am saying: I 
am only putting the question of whether terrorism is heretical or not. Look at the mujahidin 
fighting in Afghanistan. When they come to London, they have dinner at 10 Downing Street. 
When the Dalai Lama visits, he speaks of peace, love and compassion. So what happens: no one 
will see him. Why? Not because they think he is not a respectable person. Quite on the contrary, 
everybody admires him. But the Dalai Lama is harmless. He is not likely to cause any problems. 
So there is no need to worry about him.266 

 
Även Dalai Lamas yngre bror, Tenzin Chogyal, tillhör dem som kan tänka sig att använda våld 
för att få kineserna att lämna Tibet. Han säger till Donnet:  
 

The situation is like this: someone has broken into another person’s house without having been 
invited. That undesirable person should leave. That would solve the problem… It is extremely 
unlikely that the Chinese will simply move back… The Dalai Lama has made the proposal with 
which you are familiar; he has manifested a compassionate attitude. He is peaceful, reasonable… 
we have to try to bring some pressure to bear on them [kineserna], and the only pressure they 
recognize is violence. I am talking like a radical. I am too old now to be a member of the Tibetan 
Youth Congress, but I still think we should do something. We have to make blood flow.’... 

                                                 
264 Ibid, s 190 
265 Ibid, s 188f 
266 Ibid, s 189 



 43

‘There are things we have to do without the knowledge of the Dalai Lama. He must not be told. 
He is above violence. But as you know, we live in a sad world. I hit you, you hit me, we both 
feel pain. That is what it takes to get the message across. It seems to me that the Chinese only 
understand the language of violence. Didn’t they say that power comes out of the barrel of a 
gun? Very well then! Let us confront each other at that level!267 

 
Goldstein-Kyaga frågade en tjänsteman i den exiltibetanska regeringen om huruvida han trodde 
att Tibet skulle kunna bli fritt utan användandet av våld. ”[He] looked around with a guilty 
smile on his face. He crouched down a little, as if someone behind him ready to reprimand him, 
and said: “I think that violence is necessary to liberate Tibet.”268 
   Dawa Norbu, assistant professor vid Jawaharlal Nehru University, säger att han visserligen är 
rädd för våld men att det kan komma att behövas när situationen kräver.”269 
   Gelek Rinpoche säger: ”We cannot just be a doormat. As Buddhists, we cannot hurt a fly, but 
if the fly is hurting sentient beings, we have to stop it”.270 
   En annan kritiker mot allt för rigid ickevåldsstrategi är Lhasang Tsering, föreståndare för 
Amnye Machen Institute, och tidigare ordförande of the Tibetan Youth Congress. Han menar att 
våld kan vara nödvändigt, dock inte för våldets egen skull:  

 
Violence could be necessary. We have a justification to use it. I would prefer to use peaceful 
means if the Chinese would come to the negotiation table. But there are certain realities. China 
will never give us freedom. The basic lesson is that all countries have to take their freedom. I 
don’t say that violence has to be used to achieve independence. Latvia managed without the use 
of violence; they grabbed the opportunity. But I think that we should use whatever means 
necessary. My criticism is not against nonviolence. Nonviolent struggle means to do something. 
Here they don’t do anything. Don’t talk about nonviolence, act! I am a (sic) Buddhist and I try to 
live according to Buddhist principles. I don’t think that the future is predetermined. According to 
Buddhism, everything is impermanent and changing. I see no reason why everything else in the 
world should change, but (sic) only the occupation of Tibet by China remains permanent. But, 
Tibet will stay occupied if you don’t do anything. You will not obtain Nirvana unless you strive 
for it. The same goes for freedom.271  

 
Jamyang Norbu, ledare för Amnye Machen Institute vid the Tibetan Centre for Advanced 
Studies i Dharamsala och tidigare ledamot i Tibetan Youth Congress och har i många år arbetat 
med exilregeringen. Han kan inte se en annan lösning än ett fritt och självständigt Tibet, och 
tycker att man ska använda alla metoder tillgängliga för att uppnå detta.272 
 

Even if it is impractical to use violence now, I don’t believe in making non-violence a moral 
statement. It assumes some kind of patron to do the fighting for you. When the Dalai Lama 
escaped, he was protected by the guerilla. They controlled the south of Tibet, therefore he could 
escape through the south. He got the Nobel Peace Prize. But many of the Tibetan soldiers who 
were ready to sacrifice their lives didn’t get any medals or pensions.273 
  

Tsering Tsomo, ordförande för The Women’s Association, är principiellt emot användandet av 
våld men hon inser att det verkar vara våld som ger resultat: 
 

Ideally, the struggle has to be done without violence. But our opponents are so strong, and they 
don’t hesitate to use violence. It would be good if we could obtain independence without 
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violence and it would also constitute an example for the rest of the world…. It is not good to say 
that violence is important, as a Buddhist, I couldn’t, but it seems to be the only thing which 
makes headlines. Headlines might change public opinion so that governments react.274 

 
Bland de flyktingar som Goldstein-Kyaga intervjuat tycker hon att det verkar som 
uppfattningarna skiljer sig mellan munkar/nunnor respektive lekmän. De flesta munkar och 
nunnor förespråkar ickevåld. Lekmän däremot verkar mindre benägna att kompromissa. De vill 
ha självständighet så fort som möjligt och är mer villiga att använda våld för att nå det målet. En 
av flyktingarna, Tenzin, var redo att använda våld: 
 

They speak of human rights in Voice of America…. We are fed up with that…. We have given 
up nonviolence. Almost all people I met are pro-violence. Among monks and nuns there are not 
so many who are ready to use violence, but except for them almost everyone is pro-violence. All 
of us are desperate. We have resigned. Nothing has happened, no solution. The time is very 
scarce.275 

 
En ung nunna, som nyligen kommit från Tibet, sa: 
 

Personally, I believe that since we have waited so long for independence and it could not be 
obtained with nonviolence, there is need of some violence also. But if there is a chance to 
liberate ourselves without violence, we should use it. I think that it is justified to kill a few 
persons to save many, but the best thing is to avoid killing.276 

5.2 Det finns alltid en historia bakom 
Det vore frestande att tro att våld tillhör undantagen i Tibet, exempelvis att situationen som 
uppstod i samband med den kinesiska ockupationen varit så pass exceptionell att det så att säga 
”rättfärdigar” att ”fridsamma buddhister” tvingas (mentalt och/eller faktiskt) ta till våld. 
   Nu är det emellertid inte så. Våld är inte undantag i den tibetanska kulturhistorien. Jamyang 
Norbu, Shakya Tsering och Ronald D. Schwartz konstaterar samma sak fast på lite olika sätt. 
Jamyang Norbu säger:  
 

There are two sides of Tibetan culture, one nonviolent and one violent. One has to accept both 
sides. Tibet is a violent society. It is just propaganda, that it is peaceful. We live in a hard 
country with bandits and no policemen. If someone steals your yak, you shoot him.277 

 
Shakya i sin tur skriver: 

 
Both [the Chinese and Tibetan] are part of political myth-making, in which… powerful symbols 
are invoked to justify and legitimize the claims of the proponents. For the Chinese it has been a 
political necessity to paint a dark and hellish picture of the past in order to justify their claim to 
have ‘liberated’ Tibet… For the Tibetans, particularly for those who experienced firsthand the 
oppression of the past four decades, regaining the past has become a necessary act of political 
invocation, which allows them to escape from a reality which has deprived them of their future. 
They find meaning and identity in glorification of the past, when the land of snows was the 
exclusive terrain of the Tibetan people.278 
 

Jamyang Norbu beskriver det så här: 
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A lot of Tibetans are really frightened about doing anything, because they feel Westerners would 
disapprove. People fight for their freedom. Why shouldn’t Tibetans fight for theirs? /…/ You can 
only survive in Tibet if you are independent… It is a hard place; it is hard to be a nomad… 
There’s an element of violence there. You have to hunt and you have to keep away wolves; there 
are bandits in that sort of area; there’s no law in your immediate neighborhood. So, if someone 
tries to take your flock of yak, you give them. 
These are the real Tibetans; these are the ones who created all the monasteries, who paid the 
taxes.279 

 
Schwartz slutligen skriver:  
 

…diaspora Tibetans have managed to portray themselves to Western sponsors and benefactors 
as a deeply religious people with a spiritual gift for the world, as a non-violent people, and as 
hapless victims of oppression deserving aid and support.280 

 
År 762 gör kung Trisong Detsen enligt legenden buddhismen till statsreligion i Tibet. År 767 
grundas det första klostret, Samye, av Padmasambhava. Detta brukar ses som buddhismens 
symboliska seger i Tibet.281 Likt Ashoka var kung Trisong Detsen en stor krigare och under 
hans styre nådde den Tibetanska makten sin höjdpunkt.282 
   Under 600-800-talen ligger Kina och Tibet mer eller mindre konstant i krig med varandra.283  
Ett fredsfördrag som skrivs år 822 brukar ses som det tibetanska rikets höjdpunkt. Det är under 
den här perioden som de karaktäristika som definierar Tibet som nation konsolideras, dvs. delad 
etnicitet, språk, kultur, religion och territorium. Det är nu den kollektiva identiteten skapas, ”att 
vara tibetan”. Men “peace, for an empire founded upon military expansionism, soon resulted in 
decline.”284  
   År 839 blir Glang-dar-ma kung .Enligt traditionen dödas han tre år senare av en buddhistmunk 
eftersom han ses som ett hot mot både sanghan och buddhismen i landet - han har tidigare själv 
låtit döda sin bror, även han buddhistisk kung.285  
   När buddhismen börjar växa sig allt starkare i landet, från 800-talet och framåt, “övertog” de 
olika klostren och skolorna klanernas fraktionalisering och förde den vidare. Rivalitet uppstod 
mellan de olika skolorna i takt med att deras makt, inflytande och rikedomar ökade. Öppna 
strider mellan klostren förkom och vid slutet av 1100-talet låg många kloster i ruiner pga. 
strider. 286 Ye-shes-’od, en av buddhismens starkare förespråkare vid den här tiden, var 
bekymrad över den moraliska nivån bland munkarna: ”In particular, he attacks those tantrists 
and ’village abbots’ who… even perform magic rites to kill human beings – and still claim to 
’follow Mahayana’. Probably these accusations were not unjustified.”287  
   Innan de buddhistiska lamorna började styra landet på 1200-talet var Tibet ett stort rike som 
ofta låg i krig med sina grannar. Så även om kungarna kallades ”religiösa kungar” låg de ofta i 
krig med varandra.288   
   Även Dalai lamorna har haft arméer och skyddsvakter, till exempel det nuvarande Kusung 
Magmi, livvaktsregementet.289  
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   Under senare delen av 1500-talet stärktes gelugpaskolans position i landet i takt med att 
mongolernas stöd till dem fördjupades. Det var under den här perioden som Sonam Gyatso, den 
tredje inkarnationen av Drepungs gelugpaabbot, förlänades titeln ”Dalai” och blev därefter känd 
som Dalai Lama. Samtidigt innebar det fördjupad opposition från de andra buddhistiska 
skolorna gentemot gelugpa. En rivalitet som pågått en tid var den mellan gelugpaskolan och 
Karmapas skola i Tsang. Den utvecklades till en öppen konfrontation när den fjärde Dalai 
Laman dog. 1618 attackerade Tsang Lhasa ”to avenge insults suffered at the hands of the 
Mongol attendants of the Fourth Dalai Lama. This provoked the Gelugpa to seek more Mongol 
patrons and more military assistance.”290  
   Den femte Dalai Laman vände sig till Gushri Khan, hans mongoliske benefaktor, och dennes 
armé i striden mot karmapaskolan. Efter ett kort krig besegrades Tsangs kung och 1642 blev den 
femte Dalai Laman Tibets härskare.291 
   Den 13:e Dalai Laman föddes 1876, och blev erkänd som Dalai Lama tre år senare. Han hann 
dock enbart komma till makten så försökte Demo Rimpoche, interrimsregenten, återta makten 
genom ”buddhistisk svart magi”. Demo Rimpoche och några medhjälpare arresterades och han 
dog medan han satt i husarrest. Det sägs att han dog genom drunkning, att man sänkte ner 
honom i en stor kittel fylld med vatten och lät honom vara under vatten tills han drunknade.292 
   Fram till den 13e Dalai Laman skyddades Tibet och Dalai lamorna militärt av mongolerna och 
manchuerna. Men den 13e Dalai Lama insåg att Tibet behövde kunna försvara sig självt militärt 
för att behålla sin självständighet. Därför lät han börja bygga upp den tibetanska armén, 
eftersom man kände av hotet från Kina. 
   ”De Tre Sätena”, dvs. de tre stora klostren, hade år 1951 inofficiellt ca 10 000 munkar 
(Drepung), 7 000 i Sera och 5 000 i Ganden. Detta kan jämföras med den tibetanska armen i 
Lhasa som då bestod av ca 1 000 – 1 500 personer. Omkring 10-15 procent av munkarna i dessa 
tre kloster var sk. dobdos (Ldab ldob) eller krigarmunkar. “These monks had a distinctive 
appearance (style of hair, manner of tying their robes) and belonged to clubs that held regular 
athletic competitions. They also typically engaged in ritualized combat with weapons according 
to code of chivalry, and often acted as bodyguards for the monastery. The presence of 20, 000 
monks in and around Lhasa, thousands of whom were this-worldly, aggressive, fighting monks, 
traditionally afforded the three monasteries tremendous coercive leverage vis-à-vis the 
government, whose army in the pre-1913 period they dwarfed.”293 Dessa munkar ses som 
klostrens ryggrad, de utför större delen av allt manuellt arbete i klostren, de agerar under 
klosterpolisernas befäl liksom i förekommande fall som livvakter. När de når medelålder, 
omkring 40 år, har de ofta vuxit ur sin roll som Ldab ldob och antar mer traditionella roller i 
kloster. De flesta blir liksom övervägande delen munkar sådana som inte läser heliga texter men 
väl lever efter klosterlöften, ett mindre antal blir munkar som studerar avancerade texter och det 
finns de som blivit abbotar i kloster liksom ’upplysta’ (Grup thob).294 Tibetaner anser enligt 
Goldstein inte att Ldab ldob är de värsta sorters munkar. Detta menar han beror på att tibetaner 
högaktar ’nonattachment’ och ärlighet och dessa ideal stämmer in på Ldab ldob. Den värsta 
munken är inte den vars yttre beteende är dåligt utan snarare den som hycklar. Goldstein 
berättar om en modern mongolisk munk som nått den högsta kloster-akademiska nivån (Lha 
ram pa) och som också älskade att spela tärning, röka, retas och berätta pornografiska skämt, 
och hade ett grovt språk i allmänhet. År 1960 utsågs han till abbott och andlig ledare för det 
största tibetanska flyktinglägret för munkar i Indien av den nuvarande Dalai Lama. Detta visar 
att krigarmunken har sin roll inom det tibetanska klosterväsendet.295  
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   Mellan det att den 13e Dalai Laman dog 1933 fram till 1950 när den fjortonde Dalai Lama tar 
över styrs landet av två regenter, Reting Rimpoche fram till 1941 och Taktra Rimpoche till 
1950. Som så ofta i den tibetanska historien innebär även denna interrimsperiod sedvanliga 
politiska intriger och maktkamper.296 Den här gången inleds detta med den sk. Lungshar-
konspiration.  
   Lungshar var en av de främsta kandidaterna till interrimsregentsposten. Han anklagar sin 
främsta konkurrent, Kumbela, för att ha legat bakom den 13e Dalai Lamans oväntade död297 
men trots att Kumbela döms298 och Lungshar vinner striden, så får han ändå inte den 
maktposition han eftersträvar. Istället vals Reting Rimpoche.299 Med detta är Lungshar inte nöjd 
utan han vill reformera statsskicket och det hela lutar med att de som är emot honom får honom 
arresterad och anklagad, i nåt som kan liknas vid högförräderi.300 
   Lungshar döms, och normalt skulle dödsstraff ha varit det rätta för ett brott av denna typ. Men 
man är rädd att han i så fall skulle kunna bli en hämndlysten ande och försvåra processen att 
hitta den nästa Dalai Laman, eller t o m skada denne efter att han fötts. Så istället får han det 
näst värsta straffet: stympning, i hans fall ska man ta ut hans ögon. Året är 1934.  
   Det här var ett så pass ovanligt straff, och det var så länge sedan det utförts att det inte fanns 
någon som hade sett det utföras tidigare. Däremot fanns ett speciellt oberörbart kast (ragyaba) 
som sa sig kunna utföra det eftersom deras föräldrar hade talat om hur man skulle gå till väga.  
   ”The method involved the placement of a smooth, round yak’s knucklebone on each of the 
temples of the prisoner. These were then tied by leather thongs around the head and tightened 
by turning the thongs with a stick on top of the head until the eyeballs popped out. The prisoner 
was heavily doped with a drug called langchen nyochu (“the water that makes an elephant 
mad”) during his process. (Lungshar later told his son that the medicine did not work well and 
that the pain was excruciating.) The mutilation was terribly bungled. Only one eyeball popped 
out, and eventually the ragyaba had to cut out the other eyeball with a knife. Boiling oil was 
then poured into the sockets to cauterize the wound… Perhaps his greatest pain, however, came 
from his fear that this was also happening to his sons. He had been told only that his two sons 
were getting punishments similar to his… He had taken a sacred vow to fast until death if they 
had been blinded.”301   
   Historien kring de politiska intrigerna och mord tar dock inte slut i och med att Lungshar 
döms, utan problemen i mellanperioden innan den 14e Dalai Lama tillträder sin post fortsätter i 
liknande spår. Innan regenten Reting abdikerar år 1941 har han utsett sin efterträdare, Taktra. 
Men ett par år senare beslutar Reting, hans nevö och två lamor från Seraklostreta att lönnmörda 
regent Taktra. En munk från Drepung vidtalas, och tanken är att han ska kasta en handgranat 
mot Taktra på en festival. På något sätt blev dock Taktra förvarnad och kom aldrig till 
festivalen. Ett nytt försök görs, med en brevbomb, men även det misslyckas.  
   Istället arresteras Reting och det visar sig att han har mer på sitt samvete än mordförsöken. 
Han och hans medhjälpare har bett Kina om militär och politisk hjälp för att avsätta Taktra. 
Kashag och regent Taktra hade bevis på både den planerade revolten mot regenten och att 
Tibets politiska status var hotad. För om Reting återfick makten med hjälp av kinesisk militär 
vore Tibet underordnat Kina.  
   Reting arresteras därför men dör i fängelset innan man hinner bestämma vilket straff han bör 
få. Reting Rimpoche var nära förbunden med Seraklostrets munkar, vilka var mycket lojala mot 
honom och mycket uppretade när han arresterades. De var emot både regeringen och sin egen 
abbot, en mongolisk geshe som Taktra installerat som abbot i klostret. När regeringen skulle 
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konfiskera Retings egendomar bad munkarna abboten ingripa och stoppa regeringen men han 
gjorde ingenting. Följden blev att munkarna stärktes i sin övertygelse om att deras abbot stod på 
Taktras sida och att han måste dödas. Sera Che-college gjorde uppror: en stor grupp ilskna och 
beväpnade dobdo-munkar dödade både klostrets föreståndare, två av dennes munktjänare, 
liksom abboten, som blev nedstucken med både knivar, en yxa och ett svärd.  
   En inkarnerad 18-årig lama utsåg sig själv till munkarnas krigsledare. Den han ansågs 
inkarnera var Tamdrin, den främsta av Sera-klostrets skyddsgudomligheter, så det var inte svårt 
för de andra att acceptera honom som deras ledare. Munkarna höll ett möte där man beslutade 
att Sera-klostret skulle stödja Reting och kämpa mot Taktra. Ett femtiotal munkar erbjöd sig att 
gå till Lhasa och döda en av Taktras närmaste rådgivare. Stridigheter utbröt både i Lhasa och 
vid Sera-klostret men Kashag och Taktra fick med militär hjälp slut på upproret. 
Samtidigt med detta fängslades Reting och medan man funderade över vilket straff han skulle 
få, dog han. 302 
   Ett betydligt färskare exempel på att våld förekommer är när tre personer i Dalai Lamas 
närmaste omgivning brutalt mördas av det som den indiska polisen misstänker kan vara 
anhängare till den tibetanska buddhistiska gudomligheten Dorje Shugden.  
   Historien går tillbaks till 1600-talet då en av kandidaterna till inkarnationen av den femte 
Dalai Laman var Tulku Drakpa Gyatsen. Han blev dock inte utvald utan ansågs vara en annan 
viktigt persons inkarnation. Därefter levde han i Drepung-klostret tillsammans med den utvalde 
Dalai Laman. När Drakpa Gyatsen prematurt dött uppstod olika rykten varav ett var att han 
mördades av sina fiender. I alla fall säger hans moderna anhängare att så var fallet. Det skulle 
vara anledningen till att han därefter valde att bli gudomen Dorje Shugden, och som denne 
beskydda den doktrinära renheten inom Gelugpatraditionen.303 
   Dorje Shugdens anhängare menar att han, till skillnad från flertalet andra orakel som 
exempelvis Nechung-oraklet, är en Buddha och inte en världslig (samsarisk) gudomlighet 
enbart. En av hans främsta anhängare är en av den nuvarande Dalai Lamans två närmaste lärare, 
Tri-jang, och Dalai Lama inkluderade själv böner till Shugden under många år. Men i mitten av 
1970-talet förmedlade Nechung-oraklet till Dalai Lama att han inte tyckte om detta utövande 
och att han ville att man inte offentligt skulle dyrka Shugden. I motsats till Shugdens personliga 
anhängare ansåg Dalai Lama inte att Shugden var en Buddha utan en världslig gudomlighet och 
Dalai Lama gjorde ett uttalande där han sa att det inte var bra för Tibet att dyrka Shugden. Att 
ritualer till Shugden utfördes med eld från lampor gjorda av mänskligt fett och med en veke av 
människohår spelade ingen roll för Dalai Lama. ”The Dalai Lama regularly offers initiations 
into the worship of wrathful deities and does not make a major decision without consulting the 
ferocious warrior-deity who speaks through the Nechung oracle.”304 Dalai Lamas uttalande 
skapade dissonans inom gelugpaskolan, där Shugden hade många anhängare även högt upp i 
hierarkin.  
   Dalai Lamas motstånd mot Shugden-dyrkan hårdnade 1996. Då gjorde Dalai Lama offentliga 
uttalanden mot Shugden-kult, bland annat mer eller mindre hotade han med att han inte skulle 
leva länge till om man inte upphörde med Shugden-dyrkan vilket skapade stark oro inom delar 
av gelugpa-skolan. Munkarna vid sex stora Gelugpakloster ombads skriva under ett uttalande 
som innebar att man mer eller mindre bannlyste ”tvivelaktiga gudomar” och den tibetanska 
exilregeringen bad Seraklostrets abbot att rapportera namnen på de munkar som fortsatte dyrka 
Shugden.  
   En av dem som inte följde Dalai Lamas dekret var Geshe Kelsang Gyatso, en Seramunk som 
bodde i England där han etablerat The New Kadampa-traditionen. Kadampa-skolan var 
ursprungligen den första buddhistiska monastiska sekten som etablerades i Tibet på 1000-talet. 
Tsong kha pa sägs ha kallat sina anhängare ”de nya kadampa” för att därmed poängtera den nära 
relationen till den ursprungliga sekten. Namnet Gelugpa kom att användas först efter Tsong kha 
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303 Lopez, Prisoners of Shangri-La, Tibetan Buddhism and the West, s 187ff 
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pas död. När då Kelsang Gyatso kallar sin sekt The New Kadampa är det ideologiskt känsligt: 
det han därmed säger är att han och hans anhängare representerar grundarens, Tsong kha pas, 
tradition, och att man följer en mer autentisk ursprunglig tradition än Dalai Lama och gelugpa-
etablissemanget.  
  Kelsang Gyatso är anhängare av Dorje Shugen och han instruerade sina engelska lärjungar i 
The New Kadampa att dyrka Shugden som en central rit. På grund av Dalai Lamas 
ställningstagande och uttalande 1996 kritiserade i sin tur Kelsang Gyatsos anhängare Dalai 
Lama för att vara intolerant.  
   Konflikten inom gelugpatraditionen trappades upp. År 1996 uteslöt munkarna vid Sera-
klostret i Indien formellt Kelsang Gyatso, vars klostertillhörighet är just detta kloster. Ett halvår 
senare, februari 1997, hittades Geshe Losang Gyatso knivmördad tillsammans med två elever, 
vardera hade de mottagit 15 – 20 hugg. Losang Gyatso var en av Dalai Lamas närmaste och 
hade samma åsikt i Shugden-frågan som denne.305 Kelsang Gyatso har sagt att morden inte kan 
ha gjorts av hans anhängare och att han fördömer dem. Och polisen vet i skrivande stund ännu 
inte vem som utfört dåden.  
   Oavsett om det är sektmedlemmar i The New Kadampa eller inte som dödat de tre i Dalai 
Lamas närmaste omgivning, finns otvivelaktigt en konflikt inom gelugpatraditionen och jag 
kommer att återvända till detta nedan, se punkt 6.6.2. 
   Tibets historia från 800-talet och framåt kan som på de flesta håll i världen karaktäriseras som 
en långvarig kamp om makten, där buddhismen strax efter sitt intåg i landet också klev in i 
striderna. Det tibetanska klosterväsendet är ett resultat av ”århundraden av strider, krig, och 
intriger, liksom uppriktiga reformer och religiös innerlighet och glöd.”306 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
305 Lopez, s 191ff; Clifton, Tony. “Cult Mystery Did an obscure Tibetan sect murder three monks close to 
the Dalai Lama?”, Newsweek, april 28, 1997, s 25. 
306 Goldstein, 1964, s 126 
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6. Diskussion 

6.1 Inledning 
 
   Därmed har vi kommit till frågan om hur buddhisterna legitimerar sina åsikter och handlingar 
när det gäller utövande av våld. Hur förklarar man detta inifrån traditionen? Vad säger man? 
Och hur ser kontexten ut? 
   Jag har valt att igen diskutera land för land, och därefter dra ihop trådarna. Jag tror och hoppas 
att resonemanget blir tydligare på det sättet. 

6.2 En tibetansk intifada? 
När kineserna invaderade Amdo och Kham och började ”kollektivisera” befolkningen ledde 
detta som vi sett till väpnade uppror. Från början saknade man en gemensam ledare. Det som 
istället förenade var just villigheten att slåss mot kineserna och detta gjorde man för att försvara 
sitt land, sina kloster och sina lamor.307  
   Revolten i Kham var en konsekvens av att två totalt olika världsbilder möttes. Shakya ger sin 
tolkning:  
 

The Tibetans saw the reforms first and foremost as an attack on their value system… they were 
united in their belief in Buddhism and in their support for the religious institutions and could not 
envisage any reform that would mark the end of these religious institutions, which formed the 
center of their world view. As noted earlier, despite the inequality and exploitation that existed in 
Tibetan society, there was no peasant uprising against the injustice that prevailed in the 
traditional system.308 

 
Ryktet som spreds, om att kineserna hade tänkt kidnappa Dalai Lama och vilket blev upptakten 
till att Norbulinka belägrades och Dalai Lama slutligen gick i landsflykt, föddes ur tibetanernas 
egen rädsla. 
 

… the masses held the Tibetan elite responsible for what they saw as the ’betrayal’ of the Dalai 
Lama and their faith… Once the crowd had been prompted by the rumor that their leader was in 
danger, there was no way the Kashag or any Tibetan leader could influence the people.309 

 
Rädslan kom dock inte som från en klar himmel utan hade självklart gradvis byggts upp från det 
att kineserna ockuperade landet 1949. Detta hot mot landet kunde inte ha kommit vid en sämre 
tidpunkt. Tibets ledare Dalai Lama hade inte hunnit etablerat sin politiska ställning, han var 
endast fjorton år gammal. Under tiden innan en Dalai Lama blir myndig och tar på sig sin 
officiella politiska position styrs landet traditionellt av en interrimsregent och dessa 
övergångsperioder har alltid anses vara en känslig tid inom det politiska systemet. Under just 
den här interrimspolitiska perioden var den styrande eliten, vilken bestod av aristokratin och de 
religiösa institutionerna, utsatta för lite speciella omständigheter. Samhället höll på att återhämta 
sig från den sk. Reting-konspirationen jag nämnde tidigare, vilken innebar att ex-regenten 

                                                 
307 Shakya, s 173. Han skriver: “The Khampas were primarily concerned with the reforms carried out in 
their homeland. They felt that the problems of the Lhasa Government were nothing to do with them. Their 
separatist viewpoint was shared by the Tibetan Government, who did not concern itself with the events in 
eastern Tibet… The Khampas did not have a shared concept of fighting for a country. It was only after 
the establishment of the ‘Four Rivers, Six Ranges’ that the Khampas began to form a united and effective 
opposition to the Chinese… it marked an important stage in the formation of pan-Khampa identity.”  
308 Ibid, s 143 
309 Ibid, s 193 
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Reting Rinpoche försökte återta makten från nästa regent, Taktra. Den maktkampen hade nästan 
fört landet till inbördeskrig. När kineserna invaderade var Tibet i ett mycket sårbart tillstånd.  
   Faran för att kineserna skulle fortsätta från Kham till Lhasa var överhängande. Det är i detta 
allvarliga läge som statsoraklet Gadong tillfrågas hur man skulle hantera situationen: 
 

What course of action, violent or non-violent, should be adopted in order to protect and 
perpetuate the religious and political system of Tibet? And who should bear the responsibility 
for the political and religious system of Tibet? 310 

 
Oraklets svar är så pass oklart att man måste “ställa det mot väggen” och ställa frågan en gång 
till. Svaret då blir “If the All-knowing and all-seeing Guru assumes responsibility for the 
religious and political system, then the Dharma, Tibet and all beings would benefit.”311  
   Det vill säga, om Dalai Laman tar på sig rollen som Tibets beskyddare, när han omfattar både 
cakravartin och Avalokiteshvara i sin roll, så finns möjlighet att världsordningen bevaras. Och 
oraklets svar bekräftar också äktheten eller legitimiteten i Dalai Lamas roll som 
Avalokiteshvara. 
   Men världsordningen fortsätter att utmanas. När kulturrevolutionen pågick som värst i Tibet 
förstörde Röda Gardet unika religiösa föremålen i templen och klostren. Material togs från 
templen och klostren och användes för att bygga stall och offentliga toaletter av istället. Heliga 
dharma-texter användes som toalettpapper. Detta gjordes i inget annat syfte än att både vanhelga 
och förnedra.312 Och som jag skrev tidigare slogs en stor staty föreställande Tibets beskyddare, 
Medkänslans Buddha Chenrezig, i spillror.313 Det säger sig självt att för tibetaner är det som 
sker en minst sagt svår situation att handskas med, och som för vissa motiverar användandet av 
våld mot det som är ett hot mot religionen, folket, hela världsordningen. 
   Grunden för det tibetanska motståndet ligger alltså i religionen.314 När världsordningen är 
hotad - vilket den blev i och med kinesernas annekterande - tar en del av tibetanerna till vapen 
och våld för att skydda såväl dharman som Dalai Laman, som förkroppsligar både dharman och 
Avalokiteshvara.  
   Situationen i Tibet är inte fullt så annorlunda som den på Sri Lanka, sett utifrån aktörernas 
egna perspektiv. I båda fallen ser munkarna det som deras ”plikt” att agera politiskt. Schwartz 
skriver om de tibetanska munkarna att de anser att deras munklöften legitimerar dem att agera 
politiskt, så som man ”alltid gjort”. ”Here they claim to be acting in the general interests of the 
community and appeal to universalistic values (e.g. freedom, independence, human rights). The 
equation that they draw between religiously motivated action and political action is a product of 
the current situation of Buddhism, where following two decades of systematic destruction, 
Buddhism has been reduced to its starkest and simplest terms. In the absence of specialized 
ritual services that monks traditionally performed in Tibetan society, the ethical features of 
Buddhism have assumed a special prominence.”315 
   Här ser man likheter med de srilankesiska munkarna vilka menar sig ha skyldighet att överta 
delar av kungens traditionella roll när det gäller socialpolitiska delar i samhället. 
   Jag är naturligtvis inte ensam om att vara rädd för att det kan finnas risk för att våldet släpps 
löst när den nuvarande Dalai Laman inte längre finns som ledare. Från att ha levt förhållandevis 
avskilt från omvärlden har man konfronterats med kineser vilka betett sig allt annat än 
”gentlemannaaktigt”, och kinesernas brutalitet kan ha gett smak på våld som del i motståndet 
mot dem – som ett exempel på att ’what goes up must come down’, eller karma, kanske. 
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   I fler av de asiatiska länderna verkar misslyckanden med att uppnå politiska mål utan våld 
leda till otålighet med ickevåldsmetoder. Trots att Tibets exilregering håller fast vid den 
officiella ickevåldsideologin, så finns framför allt bland lekmän en tro på att ett visst mått av 
våld kan vara nödvändigt för att nå en förändring. Hittills har våldet inte fått större utrymme, 
troligtvis mycket beroende på tibetanernas starka vördnad för Dalai Lama men kanske också för 
att ingen självklar ledare för en ickepacifistisk hållning har stigit fram, och naturligtvis också för 
att man inser att Tibets chanser i ett beväpnat krig vore små.316 Ändå ökar risken för våld och 
Melvyn Goldstein, som är en av de främsta historikerna vad gäller Tibet, säger att Dalai Lama 
har ett problem.  
 

The Dalai Lama has several options… Tibet is being transformed in a manner the Dalai Lama 
and his followers abhor, and if that continues for any length of time, the transformation will 
likely be difficult to reverse… An alternative direction is escalation – encouraging (or even 
organizing) violent opposition in Tibet… This option would also be extremely difficult for the 
Dalai Lama to sanction given his commitment to nonviolence, but it may be difficult for him to 
prevent, even if he is personally opposed it. His own failure to force China to moderate its 
policies when the character of Tibet is so obviously being altered could lead more militant 
Tibetans to declare his civil disobedience approach a failure and turn to more violent approaches 
on their own. The crux of the matter is that Tibetans are unlikely to sit by for much longer 
watching Beijing transform their homeland with impunity. …There were three bombings in 
Lhasa in 1996, the last a large blast that damaged a government office building and neighboring 
hotels and shook buildings half a mile away.317 

 
Situationen i Tibet är labil och frågan är om/hur länge tibetanerna står ut med att se på hur Kina 
förstör landet ytterligare. Något som Dalai Lama naturligtvis önskar vore att Kina ändrar sin 
politik. Men om man inte gör det så finns en risk för det Goldstein kallar ”a Tibetan-style 
intifada”. Som han säger: ”‘Nationalistic emotions coupled with desperation and anger make a 
powerful brew. And there Tibetans inside and outside Tibet who are intoxicated with the idea of 
beginning such a campaign focused on violence – in their way a “war of conscience”, a Tibetan-
style intifada.’”318 

6.3 Krig för fred 
Bartholomeuzs berättar att när hon intervjuade Piyadassi, en av Sri Lankas främsta missionärer i 
modern tid, frågade hon honom om de militära inslagen i Cakkavattisikhanadasutra. Han 
svarade: 
 

Here the king might have to use the army and force. Well the Buddha never interfered in these 
matters (of the state) and surely he would have known that even righteous kings would have to 
defend themselves if attacked. You have to defend yourself. These are difficult questions. If 
someone goes to kill my mother, I’m going to stop him. So this could be a condition in which I 
am forced to kill. But still killing is killing and saving is saving. Killing cannot be justified in 
Buddhism, but a king defending the country and Buddhist can (be justified); the Buddha never 
got involved in these matters.319 

 
En liknande förklaring ger också en annan munk, Madihe Pannasihha, som säger att en kungs 
första skyldighet är gentemot sitt folk men eftersom inte alla människor är rättfärdiga måste 
kungen ibland ta till våld, och även kriga. Samtidigt menar Pannasihha att cakravartins armé i 
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sutran är till för beskydd; “the text teaches that violence has a specific purpose, and is to be 
guided by non-violence.”320 Våld ska alltså styras av ickevåld. 
   En annan munk sade att: “Buddhism has always been a tolerant religion… Although tolerance 
is advocated, at this time of emergency when it is attacked in various ways, Buddhists cannot be 
tolerant… Buddhists have to fight to save their lives.”321 
   Att buddhismen är en ickevåldsreligion är något de flesta buddhister på Sri Lanka hävdar. 
Samtidigt menar man att i vissa situationer är det befogat, kanske t o m ”påbjudet”, att använda 
våld. Som en annan munk säger:   
 

As monks, we never advocate war. However, the person who says “no” to a war when it is an 
invasion is a fool or harbors slavish ideas. Before 1505 (when the Portuguese colonized the 
island) the Sinhalas never provoked a war. It was always provoked by outsiders. All that we did 
was to fight for our rights and our inheritance. Even Duttagamani’s war killed many people. 
Killing people is certainly taking life. Even though the monk Theraputtabhaya [a former monk in 
Duttagamani’s army] understood this, he nevertheless disrobed and sacrificed his life for the 
liberation of the race. Why? He did this because he loved his race. He sacrificed something small 
to save something great.322 

 
En man vid namn D. G. Kulatunge skrev i en artikel 1958 att “Buddhism and war are 
contradictory in terms. Like oil and water they do not mix: that explains why Buddhism has 
never had any wars in its long history of 2,500 years or more. The only wars we Buddhists are 
engaged in are wars against evil, wars against vice and wars against defilements of the mind.”323 
   Det är alltså skillnad mellan krig och krig. Krig som försvar, av Sri Lanka och av religionen, 
ses inte som krig i karmiskt negativ bemärkelse. Deltagande i krig och dödande rättfärdigas och 
accepteras av den srilankesiska buddhistiska traditionen när syftet är att försvara Sri Lanka och 
dharma. Det ses inte som krig utan försvar. 
   På det buddhistiska Sri Lanka är den främsta texten vad gäller diskussionen om religion, 
politik och krig, inte någon kanonisk sutra utan krönikan Mahavamsa324. Den fungerar som 
helig text för de troende och är för de buddhistiska singaleserna levande historia. Den här 
relationen till det förgångna ger auktoritet mellan religionen och landet i nuet.325   
   Mahavamsa berättar om kung Duttagamanis krig mot damilas, tamilerna, och deras kung 
Elara. Han går till striden med sin armé, däribland finns också en hel del buddhistmunkar. Krig 
får alltså legitimitet redan här, i och med att munkar (vilka förkroppsligar dharma) deltar.326  
   När kriget är över drabbas dock Duttagamani, liksom Arjuna innan striden i Mahabharata, av 
samvetsbetänkligheter. Han har dödat så många i kriget, den tamilske hindukungen Elara och 60 
000 soldater, men åtta arhants tröstar honom och med orden: 
  

Only one and a half human being have been slain here by thee, O lord of men. The one had come 
unto the (three) refuges, the other hade taken unto himself the five precepts. Unbelievers and 
men of evil were the rest, not more to be esteemed than beasts. But as for thee, thou wilt bring 
glory to the doctrine of the Buddha in manifold ways; therefore cast away care from the heart, O 
ruler of men.327 

 
Texten säger alltså att, att döda en och en halv person medför färre negativa karmiska 
konsekvenser än dödandet av de 60 000. Detta för att, att döda icke-buddhister ger färre 
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karmiska konsekvenser än om det hade varit buddhister. Och slutligen, extra väsentligt är att de 
buddhistiska kriterierna för ett ”rättfärdigt krig” här framläggs av upplysta personer, levande 
symboler för dharman och för föreskriften om icke-dödande; arhants.  
   Det är läsningen av Mahavamsa på detta sätt som ligger bakom den singalesiska politiska 
buddhismen. “According to contemporary readings of the Mahavamsa, some Sinhalas maintain 
that they are the Buddha’s chosen people, and that the island of Sri Lanka is the Buddhist 
promised land... Sri Lanka is a sacred island because the Buddha, by word and by deed, 
declared it to be so. According to the Mahavamsa, the Buddha made three magical trips to Sri 
Lanka, each time colonizing another area of the island, in preparation for the formal 
introduction of Buddhism two centuries after his death.”328 På detta sätt tilldelas den 
singalesiska befolkningen en etniskt exklusiv rätt att befolka ön. 
   Syftet med kriget är primärt inte för ärans skull utan för att försvara dharma mot de man 
uppfattar som fiender, dvs i detta fall tamilerna.329 När Duttagamani närmar sig Elara innan 
striden börjat, har han placerat en Buddha-relik i sitt spjut. Detta ger honom både beskydd och 
rätt att inleda striden eftersom han gör det i syfte att ”bringa ära till dharma i det land som tre 
gånger helgats av Buddha”, om vilket det också berättas i Mahavamsa.330 Man skulle därmed 
kunna hävda att det är reliken på Duttagamanis spjut som gör handlingen sakral, och det är 
Buddhas resor till Sri Lanka som gör platsen helig.  
   Följden av detta blir att trots att den historiska Buddha är död så anser man i srilankesisk 
buddhistisk tradition att hans reliker representerar eller de facto förkroppsligar honom. Och när 
det gäller reliker så är det en helig plikt att skydda en Buddha-relik medan att förstöra en 
Buddha-relik är något som kan medföra att man återföds i det buddhistiska helvetet.331  
   Den tolkning man skulle kunna dra av detta är att för srilankesiska buddhister är Sri Lanka 
den funktionella ekvivalenten till en relik. Ön Sri Lanka ”är den levande Buddhan”. Därmed blir 
de srilankesiska buddhisternas inställning till krig och våld mot de ”hotfulla andra” lättare att 
förstå. 332 Tamilerna är för singaleserna kaoskrafterna som hotar världsordningen. Att då dela av 
en del av Sri Lanka, ön som ”är Buddha” och som buddhisterna ser sig som beskyddare av, som 
de tamilska separatisterna vill, vore att skända en Buddha-relik sett ur det singalesiska 
perspektivet. Så för att försvara Sri Lanka, dharma och Buddha går man ut i krig. Och rätten att 
strida, liksom rätten att använda våld för att skydda och försvara sig, kallas i singalesisk 
buddhistisk tradition för dharma yudhaya.333  
 

What is dharma yudhaya? Any battle that protects the truth is dharma yudhaya. Fighting for a 
fair and just society is dharma yudhaya. The historical class conflicts were dharma yudhayas. 
All conflicts that fight against different and wrong theories to establish the truth are dharma 
yudhaya.334 

 
Så stod det i tidskriften Lanka Naadaya år 1927, en tidskrift som var representative för den 
lankesiska brittiska koloniala periodens användning av begreppet. 
   Dharma yuddhaya kan ses som ett buddhistiskt rättfärdigande av mer konventionella militära 
krig, och är förbundet med just uppfattningen om Sri Lanka som ett heligt buddhistiskt land.  
   Det var framför allt efter våldsamheterna 1983 som bilden av tamilerna som fiender till Sri 
Lanka som dharmadvipa målades upp i media. Berättelsen om den rättfärdige kungen 
Duttagamani och inkräktaren Elara, tamilernas kung, ställdes i fokus och historien berättades 
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som om den vore ”faktisk verklighet” av både religiösa och politiska ledare. Och våldet som 
följde rättfärdigades genom hänvisningar till Mahavamsa och dess ”fakta”. Berättelsen blev 
historia och fick nutida betydelse, och kriget mot tamilerna blev ett dharma yuddhaya. 335 
   Tamilerna är alltså det som de singalesiska buddhisterna upplever som hotande mot den 
buddhistiska världsordningen. Det är de som förkroppsligar kaoskrafterna vilka hotar att 
ödelägga både landet och religionen. Den singalesiska identiteten betonas också med att man är 
de som beskyddar Buddhas lära.336 Och det är den mytiske kungen Duttagamani som är den som 
legitimerar rätten att utöva våld, i singalesernas ögon är han en Ashoka-kung, en cakravartin-
kung med rätt att kriga. 
   Det var Dharmapala som på 1800-talet började glorifiera det singalesiska folkets historia. 
”There exists no race on this earth today that has had a more glorious, triumphant record of 
history than the Sinhalese... who alone have a Mahavamsa.”337 Likaså betonade han Sri Lankas 
heliga uppdrag: ”Ceylon, the home of the Dhamma, sacred to the Buddhists, hallowed by the 
touch of the blessed feet of the all-compassionate Lord, has become the beacon light to future 
humanity.”338 Genom sina ställningstaganden bidrog han till att ”seal Sri Lanka’s fate as a 
Buddhist ’promised-land’”339 något som senare utvecklades av olika fundamentalistiska 
ideologer, fundamentalistiskt så tillvida att man hänvisar till religionen som källa till identitet, 
liksom att Sri Lanka är dharmadvipa, och baserar detta på Mahavamsa.340 En av dessa ideologer 
var den tidigare nämnda Rahula. 
   På samma sätt som han hävdade att munkar hade både rätt och skyldighet att delta i det 
politiska livet, hävdade Rahula att det fanns ett buddhistiskt rättfärdigande för våld och krig. ”In 
his reflections on a Mahavamsa story about Buddhist enlightened beings, or arhants, who 
assuage a king’s grief for having taken life in protecting Buddhism, Rahula promoted a 
Buddhist just-war theory.” Rahula skrev om kriget i Mahavamsa: 
 

Working for the freedom and uplift of the religion and the country was recognized as so 
important and noble that the Sinhalese in the 5th century A.D., both laity and Sangha, seemed to 
have believed that the arhants themselves had accepted the idea that even the destruction of 
human beings for the purpose was not a very grave crime. What is evident from this is that the 
bhikkus at that time considered it their sacred duty to engage themselves in the service of their 
country as much as in the service of their religion.341  

 
I och med det han skrev om Duttagamani och Mahavamsa rättfärdigade Rahula buddhistiska 
kungars våld och krig. Och resultatet av det blev att han därmed bidrog till att “perpetuate the 
sangha’s promotion of Buddhist just war, linked as the ideology was to the claims of Sri Lanka 
as the promised land… he paved the way for other monks to vocalize their opinions.”342 Under 
1990-talet var han en av de främsta förespråkarna av “a war for peace.”343 
   Det var strax före premiärminister Bandaranaike dödas som både lekmän och munkar i allt 
större utsträckning började hänvisa till en del buddhistiska berättelser, framför allt Mahavamsa, 
för att legitimera sitt ställningstagande och sina handlingar i kampen för att ”återge buddhismen 
dess rätta plats i samhället”. I texterna fann buddhisterna argument för det etiskat acceptabla i 
att använda våld. Texterna användes som del i försvaret av den singalesiska kulturen, det 
singalesiska folket, och buddhismen, mot allt det som upplevdes som fientligt.  
                                                 
335 Ibid, s 87f 
336 Brekke, s 114f 
337 Dharmapala citerad i Guruge, Ananda, Anagarika Dharmapala: Return to Righteousness, som i sin tur 
är citerad i Bartholomeusz,1999, s 175. 
338 Ibid. 
339 Bartholomeuzs, 1999, s 175 
340 Ibid, s 176 
341 Rahula citerad i Bartholomeuzs, 1999, s 180. 
342 Bartholomeuzs, 2002, s 78f 
343 Schalk, 2001, s 229 
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   1957 bad en munk i tidskriften Bauddha Peramuna Bandaranaike att läsa Mahavamsa och 
lyssna till dess budskap. Munken skrev ”Duttagamani conquered by the sword and united the 
land (Sri Lanka) without dividing it among our enemies (i.e. the Tamils) and established Sinhala 
and Buddhism as the state language and religion.”344 
   Munkens val av text tydliggör hur han tycker att Bandaranaike misslyckats med att försvara 
och beskydda singalesiska buddhisters intressen. Och han var inte ensam om att tycka att 
Bandaranaike svek den singalesiska buddhistiska befolkningen liksom att alludera till 
Mahavamsa. “In sum, in the late 1950s, both politicians and monks exploited the Duttagamani 
narrative to promote their view that Bandaranaike was not working in the best interests of the 
Sinhala Buddhists. Though he had the support of the sangha as he campaigned in 1956… his 
1957 change of heart… enraged many monks and laity alike.”345 Det är därför Bandaranaike 
dödas, man tycker inte att han ser till de buddhistiska intressena tillräckligt. Han skyddar inte 
dharman/landet. Alltså dödas han. Medan Duttagamani fortsätter att vara förebild för hur en 
buddhistisk statschef får och ska agera. 
   1977, strax efter att J. R. Jayewardene valdes till premiärminister, tillskrev buddhistmunken 
Pandita Dampelle Gunasiri Thera Jayewardene samma legitima rätt att styra, att kriga, och att 
uppnå fred som Duttagamani hade. Själv reflekterade Jayewardene på liknande sätt när han 
funderade över sin inställning till att använda våld. Han ”contextualized his right to declare war 
within the framework of dharma, which, he argues, teaches non-violence”: 
 

I feel you cannot attain Nirvana by killing people. One cannot attain Paradise by killing people. 
Both Buddha and Christi emphasized this (but)… You cannot sit while a snake comes and bites 
you. You must deal with that snake. The JVP is like that. The State must protect its citizens… 
You cannot allow (the JVP) to kill innocent people.346 

 
Jayewardene argumenterar sålunda att om man är en dharmista-ledare, en rättfärdig ledare, så 
kan man komma att behöva använda våld för att skydda landet och dess invånare.  
   År 1998 vände sig ledarna (mahanayakas) för alla de buddhistiska ordnarna till regeringen för 
att berätta att man ville att regeringen skulle fortsätta kriget mot separatisttamilerna.347 En 
Srilankesisk munk tyckte att det under nuvarande omständigheter, med de hotfulla tamilerna i 
närheten, var bättre att man gick med i armén än i sanghan: 
 

In an age where the country and the race is being destroyed it is a greater or more noble deed to 
enlist… in the army according to the current need, than to ordain them.348 

 
En annan munk sa: 
 

With the blessings of the Triple Gem [Buddha, dharma, sangha] there is no doubt of our winning 
this war in the very near future. We the sangha send out our blessings to those engaged in the 
war against fascist terrorists.349 

    
   På Sri Lanka anser alltså munkar att det har rätt att både ”utropa krig” och rätt att råda landets 
politiker att krigshandlingar kan vara passande närhelst Sri Lanka och dess buddhistiska 
befolkning hotas av terrorister och kaosmakter. 
 

                                                 
344 Bartholomeuzs, 2002, s 12f 
345 Ibid, s 13 
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6.4 Japans rättfärdiga krig 
   Det fanns i princip ingen ”fredsrörelse” mot det sinojapanska kriget, däremot saknades inte 
buddhistiska ledare som ställde sig för kriget.350 
   En ledarartikel publicerad i Mitsugon Kyoho den 25 juli 1894 inleds med att säga att, att 
förstöra krigsvapen är ett buddhistiskt ideal. Därefter fortsätter den med att hävda att när ett krig 
har en rättfärdig anledning är det helt legitimt för buddhister att stå bakom det.351 
   Samma tema hänvisar shingon-prästen Shaku Unsho till i en artikel med rubriken ”A 
Discussion on the Compassionate Buddhist Prohibition Against Killing”. I den nämner han att 
det finns två typer av krig: ett rättfärdigt krig och ett ”laglöst”. Men medan buddhister ska 
opponera sig mot de laglösa krigen ska de stödja rättfärdiga krig, vilket detta är, eftersom ett 
sådant krig förhindrar att mänskligheten faller ner i misär.352 
   Shaku Soen var erkänd av rinzaizen som fullt upplyst zen-mästare. Han deltog som nämnts 
ovan i det rysk-japanska kriget och han angav ytterligare en förklaring till det. Han ville 
nämligen visa andra att: 

 
I wished to convince them of the truths that this war is not a mere slaughter of their fellow-
beings, but that they are combating evil.353  

 
Hans åsikter om krig var att: 
 

… war is not necessarily horrible, provided that it is fought for a just and honorable cause, that it 
is fought for the maintenance and realization of noble ideas, that it is fought for the upholding of 
humanity and civilization.354 

 
War is an evil and a great one, indeed. But war against evils must we unflinchingly prosecuted 
till we attain the final aim. In the present hostilities, into which Japan has entered with great 
reluctance, she pursues no egoistic purpose, but seeks the subjugation of evils hostile to 
civilization, peace, and enlightenment. She deliberated long before she took up arms, as she was 
aware of the magnitude and gravity of the undertaking. But the firm conviction of the justice of 
her cause has endowed her with an indomitable courage, and she is determined to carry the 
struggle to the bitter end.  
Here is the price we must pay for our ideals – a price paid in streams of blood and by the 
sacrifice of many thousands of living bodies… Were it not for the consolation that these 
sacrifices are not brought for an egoistic purpose, but are an inevitable step toward the final 
realization of enlightenment, how could I, poor mortal, bear these experiences of a hell let loose 
on earth? 355 
 
Even though the Buddha forbade the taking of life, he also taught that until all sentient beings 
are united together through the exercise of infinite compassion, there will never be peace. 
Therefore, as a means of bringing into harmony those things which are incompatible, killing and 
war are necessary. 356 

 
Att slåss mot ondska, det som hotar världsordningen, är alltså något en buddhist kan och bör 
göra så länge det sker utan egoistiska motiv, och ett rättfärdigt krig kan vara nödvändigt. Ord 
som börjar kännas bekanta. 
                                                 
350 Victoria, 1997, s 20  
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356 Citat av Soen i Heimin Shimbun, 7 augusti 1904, s 39, citerad i Victoria, 1997, s 29. Tolstoj hade 
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   Soen fick sällskap i uppfattningen om rättfärdiga krig av till exempel Yamamoto Gempo, en 
rinzaizen-mästare, som 1934 sa att: 
 

The Buddha, being absolute, has stated that when there are those who destroy social harmony 
and injure the polity of the state, then killing them is not a crime.357 

 
Omkring 1920 stödde i stort sett hela den institutionella japanska buddhismen Japans militära 
och koloniala politik.358 På 1930-talet systematiserades och kodifierades dess ställningstagande, 
trådarna som funnits där en längre tid vävdes ihop och resultatet blev kodo Bukkyo, ”imperial-
way Buddhism” eller den kejserliga vägens buddhism. ”Stated in Buddhist terms, imperial-way 
Buddhism represented the total and unequivocal subjugation of the law of the Buddha to the 
Law of the Sovereign. In political terms it means subjugation of institutional Buddhism to the 
state and its policies.”359 
   Därefter var det framför allt från zen-håll som man ”put forth a doctrinal understanding of the 
relationship between Buddhism and war which was compatible with Japan’s national polity, an 
understanding that enabled institutional Buddhism to directly support Japan’s war efforts.”360 
Detta skedde i boken The Buddhist Way of War som skrevs av tidigare nämnda Haysahiya 
Tomojiro och Shimakage Chikai. 
   Men innan jag återkommer till The Buddhist Way of War vill jag ta upp en annan bok som 
skrevs strax före, nämligen Nation-Protecting Buddhism (Gokoku Bukkyo). En av 
artikelförfattarna var Shiio Benkyo, jodo-präst och sedermera president för Taisho-universitetet. 
Han menade att sanghan var synonym med staten. Och han definierade den kejserliga 
buddhismen enligt följande: 
 

The reason that Buddhism was able to develop in Japan was completely due to the imperial 
household, especially to the fact that each of the successive emperors personally believed in and 
guided Buddhism so that it could accomplish its task. Although it is true that Japanese Buddhism 
has developed through the power of devotion of illustrious priests and lay persons, the fact that 
such persons were able to believe and practice their faith was due to the imperial household and 
emperors who fostered its development through the continual issuance of imperial edicts and 
their own personal example. This is something that cannot be seen in other countries. It is for 
this reason it ought to be called imperial-way Buddhism.361  
 

I samma bok blir kejsaren Buddha, och hans styre Dharma: 
 

As expressed in the Lotus Sutra, the Buddha in his compassion regards [beings in] the three 
worlds… as members of his family… his family includes everyone in this whole world, in the 
entire universe…  When this faith in the great compassion and mercy of the Tathagata is applied 
to the political world, there is not a single member of the Japanese nation who is not a child of 
the emperor… This expresses in the political realm the ideal of a system centered on the 
emperor.362 
 

                                                 
357 Citerad i Hirokai, Ketsumeidan Jiken Kohan Sokki-roku, vol 3, 1963, s 737, citerad i Victoria, 2003, s 
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361 Citerad i Okura Seishin Bunka Kenkyujo, Gokuku Bukkyo, 1938, s 50-51, citerad i Victoria, 1997,  
s 82 
362 Ibid, s159f, citerad i Victoria, 1997, s 80. 
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Det senare skrev Saeki Join, präst i hossosekten och huvudabbot i ett av Japans äldsta tempel, 
Horyuji. För honom gällde att kejsaren “being holy and divine, is inviolable… The emperor’s 
edicts, being holy and divine, are inviolable… and they must always be revered.”363  
   Nichiren-skolan uttryckte det så här, i en egen publikation: 
 

Imperial-way Buddhism is the condensed expression of the divine unity of Sovereign and 
Buddha… put into contemporary language. For this reason the principle image of adoration in 
imperial-way Buddhism is not the Buddha Shakyamuni… but his majesty, the emperor.364 

 
Detta låter i mina öron som buddhistiska kungaideologin. Och nu återvänder vi till The Buddhist 
Way of War vars författare just hävdar att kejsaren var en “Golden Wheel-Turning Sacred 
King”. ”The reason Japanese Buddhism regards the emperor as a Golden Wheel-Turning Sacred 
King… is because he is the Tathagata [fully enlightened being of the secular world… [and] 
when the Golden Wheel-Turning King takes up weapons, he does so for the perfection of the 
state and the advancement of human beings. It is an expression of his compassion and his desire 
to save sentient beings.”365 När en cakravartin går ut i krig gör han det för nationens och 
mänsklighetens bästa. Det uttrycker hans medkänsla och hans längtan efter att spara levande 
varelser. Anledningen att kriga är inte för att fortsätta ett krig utan för att eliminera krig.366 
   I och med att kejsaren var staten, och buddhismen och staten var en, var kejsaren och 
buddhismen sålunda ett och detsamma.367 Och här argumenterar de japanska buddhisterna på 
liknande sätt som de srilankesiska och de tibetanska. Även det japanska buddhistiska 
etablissemanget ansåg att våld var nödvändigt för att skydda religionen och kejsaren, som i 
deras ögon blivit motsvarigheten till Buddha. Och även de japanska buddhisterna kände att 
läran, dharma, hotades vilket inleddes i och med Meiji-restorationen. Då blev man tvungen att 
”försvara sig” mot den anti-buddhistiska kritiken.368 
   Meiji-regimens främsta uppgift var att skapa ett kejsarsystem, en teokrati med rötter i den 
forntida nationen vilket skulle legitimera den nya regeringen. Och man hävdade att ”kultiskt 
utövande som relaterades till kejsaren var patriotiskt till naturen, inte religiöst”.369 Under 
Tokugawa-perioden (1600-1868) hade buddhismen i princip fungerat som statsreligion.370 När 
kejsare Meiji år 1868 inleder den sk. Meiji-restorationen var ett av syftena att separera 
buddhismen från shinto. Man vill rensa nationen från allt utländskt, och buddhismen 
(inkommen via Kina) står främst. Över 40 000 tempel stängs, tusentalspräster tvingas bli 
lekmän, i vissa provinser tvingas de t o m skriva in sig i armén, och otaliga tempelföremål 
förstörs.371 
   Ställda inför ett sådant hot mot möjligen hela dess existens tog det inte lång tid för den 
institutionella buddhismen att vidta motåtgärder. De buddhistiska ledarna ansåg att det bästa de 
kunde göra var att ”align themselves with the increasingly nationalistic sentiments of the times.” 
Man ville alltså visa sig nyttig för de nationalistiska ledarna i landet, liksom man ville separera 
sig från shinto.372   
   Det är vid tiden för bildandet av The United Movement for Revering the Emperor and 
Worshipping the Buddha år 1889373 som den institutionella buddhismen bestämmer färdriktning 
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för framtiden, det är då man fastställer hur man ska förhålla sig till det som sker i det japanska 
samhället. Detta sammanfaller rätt väl i tiden med Meiji-restorationen och dess hot om 
utsläckande för alla icke-japanska religioner som visar sig onyttiga för kejsaren och nationen. 
Och det som hände var att de buddhistiska skolorna kände sig starkt motiverade att betona att de 
var ”as completely dedicated to the emperor and the state as the most patriotic of secular 
Japanse.”374 Jag tror att åtminstone en del av förklaringen finns här till varför den institutionella 
buddhismen i Japan därefter beter sig som man gör. 
   Samtidigt kan man naturligtvis fundera på om inte Dumoulin också har rätt när han skriver: 
”For a moment a general suppression seemed to threaten Buddhism. But its long-established 
connections with the ruling classes proved strong enough to ensure it a respectful place in the 
new Japan. To be sure, no real penetrating reforms were made in Buddhism; traditional defects 
[sic!] such as magic rites, elaborate ceremonies for the dead, temple inheritance, and syncretistic 
tendencies remained intact for the most part.”375 Men även om buddhismen i sig inte 
genomförde några egentliga religiösa reformer, så tror jag att man upplevde ett hot om 
”utsläckning”, inte olikt hotet de srilankesiska buddhisterna uppfattat angående ”the betrayal of 
Buddhism”, fast i Japan var fienden shinto och den ”nyfödda” nationalismen med sin fokusering 
på kejsaren.  
   Jag tror att Suzuki har en poäng när han ska förklara de japanska buddhisternas inställning och 
agerande, han skriver att det är naturligt “to lick the hand that feeds you”376 när man blir rädd. 
Det är då överlevnadsinstinkten tar överhand. Här kan man naturligtvis fortsätta att diskutera 
graden av reaktion, var går s a s gränsen för ”en rimlig mängd våld”, vad är det? Spännande 
funderingar men här är inte rätt forum för att se vart de leder. 
   Jag tror också att man bör ta i beaktande att Japan har en helt annan krigstradition och 
samhällsstruktur, bland annat med sitt samurajväsende, än exempelvis Sri Lanka och Tibet, och 
detta tror jag påverkar ”graden av” eller ”sättet varpå” man agerar. För att förtydliga detta 
kanske kryptiska uttalande: om en tibetansk buddhist stenar en kinesisk polis motsvarar detta 
möjligen hans eller hennes kulturtradition. Motsvarande handling för en japan vore kanske att ta 
fram svärdet och hugga ner motståndaren. Olika vapen, olika kultur, samma upplevda orsak och 
argument. Kanske. För med hela samurajtraditionen i ryggen vore det rimligt att protester och 
reaktioner och försvar för överlevnad tar sig annorlunda uttryck om man jämför den japanska 
med den tibetanska eller srilankesiska kulturen. Kulturerna ser olika ut, uttryckssätten 
annorlunda, men upplevda anledningar och förklaringar kan vara desamma. 
   Det verkar som om redan när japansk-ryska kriget tar slut 1905 var grunden lagd för den 
buddhistiska sanghans grundläggande åsikter kring Japans militära aktiviteter. Det vill säga: sett 
ur de japanska buddhisternas perspektiv var Japans krig rättfärdiga, och ett uttryck för deras 
tolkning av buddhistisk medkänsla; att dödas i krig kan vara ett sätt att återbetala sin tacksamhet 
till både Buddha och kejsaren; och slutligen, att ”the Japanese army is composed… by tens of 
thousands of bodhisattvas, ever ready to make the ultimate sacrifice. Their goal is not only the 
defense of their country but the rescue of fellow members of the “Mongolian race” from the 
hands of Western, white, and Christian imperialists.”377 
   Seki Seisetsu skrev sin bok The Promotion of Bushido året efter Japans attack på Pearl 
Harbor. I sammanfattningen säger han att zen, bushido och svärdet har ett mål i syfte - 
världsfred. 
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The true significance for military power is to transcend self-interests, to hope for peace. This is 
the ultimate goal of the military arts.378 

 
   Arai Sekizen, sotozens administrative överhuvud och huvudabbot för Sojiji-temple menade att 
”Buddhism does not absolutely oppose war.” Detta förklarade han med att ”Peace is man’s 
natural ideal. It is the highest ideal of man. Japan is a lover of peace, so even if she goes into 
war, it is always a war of peace… In advocating peace and racial equality, we must not forget 
the state we belong to. Real peace cannot be expected if we forget our state in love of 
mankind… If we forget our duty to our country, no matter how we advocate the love of 
mankind, there will be no real peace.”379 Detta är ett eko från de srilankesiska politikerna idag 
som menar att man krigar för fred.  
   Suzukis tidiga ståndpunkt är den som buddhistiska ledare i princip helt unisont håller fast vid 
fram tills krigsslutet 1945 då Japan besegras. Den innebär att Japan har rätt att genomdriva sina 
kommersiella handelssträvanden precis så som man själv väljer. Skulle “besvärliga 
hedningar”380 oavsett land försöka störa den rätten förtjänar dom att straffas eftersom man 
därmed stör mänsklighetens utveckling. En sådan bestraffning skulle ha ovillkorligt stöd från 
alla Japans religioner eftersom det sker i syftet att se till att rättvisa bibehålls. Det är alltså ett 
religionssanktionerat straff. Och härifrån är steget inte långt till att tycka att, att uppfylla ens 
skyldigheter på slagfältet, dvs. att delta i krig, är en religiös handling.381 
    Seki Seisetsu, som menade att zen, bushido och svärdet har världsfreden som syfte och mål, 
skrev också:  
 

When one learns the art of cutting people down, it is always done with the goal of not having to 
cut people down. The true spirit of Bushido is to make people obey without drawing one’s sword 
and to win without fighting.382 

 
Detta tangerar cakravartin Ashoka som har en armé men inte behöver (ska inte behöva) använda 
den. Därmed hamnar vi tillbaks hos kungaideologin. Och jag tror att den motsättning man ser 
mellan en cakravartin och en buddha, en världshärskare och en världsavsägare, mellan religion 
och politik, måste diskuteras. Så därför är det dags att ta itu med den nu. 

6.5 Buddhistisk kungaideologi 

6.5.1. Kung Ashoka 
Det är av vikt att förstå det symbolvärde, den roll och den funktion som den buddhistiska 
cakravartin har, personifierad i den indiske kungen Ashoka. Det är nämligen här som jag tror att 
en del av lösningen till gåtan om våldets och politikens plats i buddhismen finns.    
   Mellan kungaideologin och den sakrala kosmologin finns en för buddhismen central 
ömsesidig relation vilken enklast uttrycks i paret Ashoka och Buddha. Palitexterna berättar om 
hur Buddha varit kung i sina tidigare liv, att han som prins Siddhartha föds med valet att 
antingen bli en världshärskare (cakravartin) eller en upplyst Buddha och därmed förenar han i 
sin person ”the potential for maximum fulfilment of secular or spiritual dreams of power.”383 
   Ashoka är inte munkvigd utan han är regent och som sådan är han en dharmaraja som 
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omfattar de tio dygder en rättfärdig kung ska ha. När en kung på så sätt styr enligt dharma 
förkroppsligar han också dharma. Därmed blir han en cakravartin, den mytiska världshärskaren. 
Och det är här som Ashoka-cakravartin och Buddha glider över i varandra. Här möts och 
förenas den världsliga kungamakten med den kosmiska. 384  Man skulle kanske kunna säga att 
Ashoka, i sin funktion som jordisk cakravartin, är Buddhas ställföreträdare på jorden, Buddha 
som den kosmiske cakravartin. 
   Dessa två roller glider över i varandras. Kungen har en världslig sida att ta hand om. Om 
Buddha inte var ute efter att förändra samhället politiskt och egentligen inte verkade speciellt 
intresserad av att diskutera ”samhällsfrågor”, så är det en statschefs uppgift att styra ett land. I 
den uppgiften ingår en hel del uppgifter som Buddha nog inte var intresserad av, som den 
abdikerade kungason han var. Samtidigt finns en motsvarande glidning som gäller Buddha. För 
efter hans död förärades hans kvarlevor samma typ av stupa eller gravplats som för en världslig 
kejsare.385  
   Palitexter berättar också att Buddha förutspår kung Ashoka och därmed legitimerar Ashokas 
styre. Texterna berättar också om att Ashokas styre blir en modell för buddhistisk kungaideologi 
genom att han konverterar till buddhismen, genom att han ordnar rådslag för att ”rena” dharman 
och sanghan, och genom att han säger att man ska bygga cetiyas (relikhelgedomar) för 
Buddhareliker. Till saken hör också att bodhisattvaskap associeras med både buddhaskap och 
kungavärdighet.386 
   Relationen mellan den världsliga sfären (lokiya) och den bortomvärldsliga (lokuttara), mellan 
samsara och nirvana, mellan Ashoka-cakravartin och Buddha, uttrycks i buddhismen i läran om 
”dharmas två hjul”. Den ena av dessa två hjul är ”Buddhas del”, det vill säga De Fyra Ädla 
Sanningarna och Den Åttafaldiga Vägen. Det andra hjulet omfattar den rättfärdige politiske 
regentens sfär, han som har makt och auktoritet att styra samhället. Så Buddha och kungen är 
inte varandras motsatser utan snarare delar av varandra, ömsesidigt relaterande och 
legitimerande. Och medan en del av buddhismen har sitt ansikte riktat mot upplysning, är en 
annan del är mer inriktad på att upprätthålla ett dharmastyre som ett sätt att skapa 
förutsättningar i samhället att leva enligt dharma och därmed nå upplysning. Den här 
parallellismen, mellan det kungliga/världsliga och den utomvärldsliga/religiösa, finns i hela den 
buddhistiska historien. Genom att Buddha legitimerar Ashoka, legitimerar han också att kungar 
och deras eventuella ställföreträdare använder politiken så som de anser nödvändigt. På det 
sättet är Buddha inte enbart blickande mot nirvana, därför att hans jordiska motsvarighet blickar 
mot samsara.  

6.5.2 Relationen kung-sangha 
   Hur ser relationen ut mer konkret mellan kungen och sanghan, det vill säga den 
institutionaliserade buddhismen, i länder där cakravartin är idealet för hur landet ska styras?  
   Ian Harris argumenterar för att mycket av det tidiga buddhistiska politiska tänkandet bör ses 
som en variant på den indisk-brahmanska uppfattningen om kungar och dess makt, men att det 
som skiljer är applicerandet av buddhistisk etik. I teorin var sanghan placerad utanför den 
sekulära maktens jurisdiktion. I praktiken däremot fanns symbiosen mellan kungen-statsmakten 
och sanghan och denna relation är något man märker i många av de buddhistiska länderna i 
Asien, både i historisk tid och nutid.387 
   När det gäller hinduisk politisk teori har den andliga makten (haft) företrädesrätt över den 
världsliga makten. Det innebär att brahmanen står över kungen, något som kan uttryckas som att 
”den heliga laggivande kungen” har företräde framför ”den sekulära exekutiva kungen”.388 Så 
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verkar också relationen vara i ett flertal av de buddhistiska länderna i Asien, exempelvis i 
Burma. Där är det slutligen kungen som ska buga för munken.389 
  Relationen mellan kungen och sanghan har Gunawardena kallat en ”antagonistisk symbios”. Å 
ena sidan hade sanghan företräde över den sekulära makten och från det perspektivet skulle en 
kungs handlingar kunna anses strida mot Buddhas lära och därför fördömas. Men eftersom 
sanghan behövde kunna överleva, behövde den beskydd. Det kunde kungen ge. Sett ur det 
perspektivet kunde kungen därmed få legitimitet för sitt styre om sanghan ansåg att han styrde i 
enlighet med dharma. ”The concept of the ‘wheel-turning’ king (cakkavatti, chakravartin) 
derives from such considerations and, it could be argued, represents a second stage in the 
political thinking of Buddhism at the point where it was realized that the king could effectively 
advance the cause of Buddhism. Here the original notion of a contract between the people and 
Mahasammata is replaced by the idea of dhamma itself as the basis of the state... Gokhale 
argued that this second phase in Buddhist theory of kingship may have been associated with the 
actual growth and extension of the powers of actual Indian states” skriver Seneviratne.390 
   Den ömsesidiga relationen har alltså även en annan riktning än den mellan kung och Buddha, 
för samma relation avspeglas även i den mellan kungamakt och sangha. Som kung skulle man 
ekonomiskt, socialt och politiskt stödja sanghan, medan sanghan i sin tur kunde ge kungen 
institutionell lojalitet, liksom frambringa de religiösa kosmologier och mytologier som 
framhåller kungen som buddhismens beskyddare.391 ”A strong king can use his secular power to 
honor and support those monks deemed to be the most legitimate inheritors and transmitters of 
the Buddha’s teachings, banish the unorthodox to the hinterlands. By itself, the monkhood tends 
toward fission because all successful pupils of the same important teacher can claim equal 
orthodoxy, but only one will ultimately be the monk whom monastic history selects as the main 
transmitter of orthodoxy in the vitally important monastic lineages that link today’s monks 
directly to the Buddha.”392  
   Vidare berättar Tambiah att den blivande kungen i många fall först måste vara novis innan han 
kan bli kung: “the tradition called for those who rule by sword as kings to first experience the 
discipline of Buddhist monastic training. They had to be “world renouncers” before they could 
be “world conquerors”.”393 Det visar på det nära släktskapet mellan kung och sangha liksom 
mellan Buddha och Ashoka. 
  Det positiva i relationen för kungens del är bland annat att han och hans rike får religiös 
legitimitet genom att sanghan stödjer honom. ”A disciplined, respected, and admired body of 
monks distributed as exemplars and teachers amidst the emperor’s domains could only reflect 
favorably upon the fitness of the man of prowess at the center of the political mandala” skriver 
Juergensmeyer.394 
   Den arketypiska relationen mellan kungen och sanghan/munken finns i Ashoka och hans 
favoritmunk, Moggali Putta Tissa. Deras relation avspelar bådas rättighet att kliva in på 
varandra territorium och agera om så behövs. Den har också varit förebilden för hur kungar i en 
del buddhistiska länder varit den som valt sanghans ledare.395 Detta märks exempelvis i Burma 
där sanghan och buddhismen är statsbärande. Monarkin utformades där med Ashoka som 
förebild, och kungen utsåg sanghans överhuvud. Detta menar Matthews var den mest synliga 
länken mellan den buddhistiska ‘kyrkan’ och staten, och ett exempel det han menar att Trevor 
Ling kallar ’royal Buddhism’.396 
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   Den moderna tolkningen av sanghans roll i den här ömsesidiga relationen är på många håll i 
Asien den att munkar i olika hög grad beroende på plats och tid kan och ska ses som rådgivande 
åt kungen. Buddha själv ville inte prata om statsskick – munkar idag diskuterar statsskick och 
politik, delvis för att upprätthålla Buddhas roll som potentiell cakravartin, den roll som han 
avsade sig men som istället förs vidare av kungen.  
   Och det är inte fullt så enkelt som att säga att sanghan alltid varit en enbart religiös institution. 
I de flesta om inte alla asiatiska länder där buddhismen funnits har man också varit en 
ekonomisk institution då man många gånger varit mer eller mindre betydande markägare. Så 
även här kan märkas en syntes av en dikotomi, inte alls olik den mellan Ashoka och Buddha fast 
i detta fall inom sanghan, mellan ”the free, propertyless, and charismatic Sangha of the proto-
Buddhist or Indian Buddhist system, and the established, landed, and routinized Sangha of the 
classical South and Southeast Asian systems… ensconced in privilege and bounty and 
committed to their perpetuation… allied in mutual interest with a dominant linguistic, regional, 
ethnic, or other parochial group.”397 Det är inte så konstigt om sanghan vill vara med och 
påverka politiken när man själv är del av maktstrukturen. 
   Ett buddhistiskt statsskick fick aldrig fäste i Indien, däremot på Sri Lanka och sedermera även 
i Burma och Thailand. En anledning till dess blomstring där menar Seneviratne berott på just 
”the gradual rise of the Sangha as an economically independent and culturally influent stratum, 
which enabled its members, according to the monastic chronicles, to make and unmake 
kings.”398  
   Tibet är på ett sätt lite av ett typfall vad gäller det traditionella buddhistiska mönstret eftersom 
det symbiotiskt ömsesidiga är extra tydligt här. Det världsliga perspektivet och det 
utomvärldsliga förenas i den nuvarande Dalai Lamas gestalt eftersom han är både politiskt 
överhuvud och andlig ledare.399 Samtidigt ska man inte underskatta den institutionella 
buddhismens betydelse som en maktfaktor i det politiska styret i Tibet eftersom den finns med i 
regeringen och traditionellt har sanghan varit en rik och mäktig markägare. 
   Den paradoxala dikotomin, exemplifierad av att en krigarkung som Ashoka är förebild för 
ickevålds-dominerade buddhister, får sin upplösning i integrationen mellan Ashoka och Buddha. 
Där finns ingen paradox, istället en ömsesidig avhängighet. Men det löser ändå inte problemen 
med Ashokas mörkare våldsamma sidor. Hur förklarar man dem? 

6.5.3 Kungaideologi 
Ett problem när det gäller ickevåldsföreskriften är att de kanoniska och post-kanoniska texterna 
inte antar samstämmighet i frågan om våld eller ickevåld. Det finns texter vilka talar emot 
buddhistisk pacifism, liksom det finns texter som talar för ahimsa, och i båda typerna av texter 
reflekteras etiska ställningstagande.400 Åtminstone srilankesiska buddhister hänvisar ibland till 
och med till samma kanoniska och post-kanoniska skrifter vare sig det gäller absolut pacifism 
eller ”heligt krig.”401 
   En väsentlig text för cakravartin är den kanoniska Cakkavattisihanadasutta. Där beskrivs den 
paradigmatiske rättfärdige härskaren som styr utan våld men trots det åtföljs av “a fourfold army 
everywhere he travels – preaching dharma…”402 
   När Buddha i Samyuttanikaya403 får frågan av ett par militära ledare om en krigare som dör en 
hjältes död kommer till himlen tvekar Buddha först att svara men efter påtryckningar säger han 
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slutligen att en sådan krigare kommer till ett speciellt helvete eftersom hans ”medvetande” vid 
dödsögonblicket är i ett ”ont sinnestillstånd” eftersom hans intention just då var att döda andra 
människor. Ingenting i den här texten visar, enligt Schmithausen, på att detta inte skulle gälla 
även för försvarskrig. Liknande åsikter anser han också finns i Abhidharmakosabhasya, 
exempelvis att dödande ger dålig karma både vad gäller i självförsvar och när man försvarar en 
vän.404 
   Däremot verkar inte Buddha ha fördömt krig i sig.405 När han talade med kungar, exempelvis 
med Ajatasatru, eller med Kosala-kungen Pasenadi, verkar han snarast ha pratat om buddhistisk 
etik i allmänhet. Istället överlåter Buddha till kungen att själv avgöra hur mycket, eller på vilket 
sätt, han som kung väljer att omsätta de buddhistiska principerna i sitt handlande, dvs. ”to 
decide to what extent, or whether at all, they are to be applied to the domain of politics, i.e. to 
public violence…. as the specific functions of a king .”406 
   “If our texts have faithfully transmitted the attitude of the Buddha in this regard, he did not 
expressly apply, or perhaps even deliberately avoided applying, his ethical principles to the 
issue of war (likewise for death penalty or corporeal punishment) on the political level.”407 Detta 
kan naturligtvis ha fler orsaker, varav en är att Buddhas syfte inte var politisk förändring utan 
det han grundar är ju en religiös orden.  
   Schmithausen skriver att ”Human imperfection apart, one of the reasons for the frequency of 
war even in Theravada Buddhist countries seems to have been that in these countries 
government and politics continued to be guided to a large extent by their own system of values, 
which, being derived from, or at least strongly influenced by, ancient Indian manuals of law, 
politics and administration, focused on maintaining and extending power and were thus quite 
different from the Buddhist system of values. The Buddhist values of non-violence and respect 
for others’ property must have been quite welcome as a code for the subjects (and hence was 
good reason for kings to support Buddhism), but not for the leaders own political activity which 
included execution and the employment of military force for defense as well as conquest.”408 
   I Bodhisattvabhumi står att “it is an offence for the Bodhisattva (ruler?) not to censure, punish 
or exile those who deserve it.” Det vill säga, en rättfärdig kung har rätt att använda våld mot 
“violent and wicked people”.409 
   Mahayanabuddhismen tog vid en konferens i Tokyo 1957 ställning till hur man harmoniserar 
politik och etik när de verkar stå i motsatsförhållande till varandra. Man valde att följa 
Bodhisattvabhumis tolkning vilken innebär att “a righteous and non-violent form of government 
is explicitly stated to exclude offensive war, but defensive war is not mentioned and hence 
perhaps tolerated”. 410 Det handlar alltså om “den rättfärdige kungen” som endast använder våld 
mot det som är ont, eller som, mindre realistiskt kanske, möter våld med ickevåld och ondska 
med lugn och mildhet. Och från bilden om den rättfärdige kungen är steget inte långt till 
cakravartin, dvs. det buddhicerade idealet för den universelle monarken. Tillsammans med sin 
armé besegrar han hela jorden och till honom överlämnar sig alla jordens härskare utan strid. 
När han så blivit härskare över allt och alla, styr han rättfärdigt och utan kraft eller våld. Och 
eftersom alla följer den buddhistiska etiken och dess föreskrifter så finns det inga brott och inga 
straff, och inte några krig eftersom det inte finns några fiender. 
    ”It is to be noted,” skriver Schmithausen, “that this ideal state of affairs is achieved by force 
(the chakravartin conquers the world with his army!) but without killing because the potential 
opponents submit without offering resistance (according to the Abhidharmakosa (ABKh 185, 
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22-186,4), this may happen before his arrival, but in some cases takes place only after the 
cakravartin’s army has already threatened to make use of weapons)”.411  
   Den historiske Ashoka brukar man säga försökte styra med så lite våld som möjligt, “in 
accordance with moral principles quite close to Buddhist ethics.”412 Men de delar av riket som 
han inte ärvt hade han enligt klippedikt XIII erövrat med extreme brutal militär makt.413  Och i 
praktiken har de kungar på Sri Lanka och i Sydöstasien som använt cakravartin-idealet som 
modell för sig själva, eller t o m såg på sig själva som bodhisattvas ”no scruples about 
conquering their neighbours by bloody force if they were not willing to conform to the pattern 
of conduct described in the canonical texts and submit spontaneously.”414 Så vilken bild 
stämmer?  Är Ashoka en god eller en förskräckande buddhist? Varför är bilden av honom inte 
samstämmig? 
   Sarkisyanz skriver om burmesiskt statsskick att ”Even in the Theravada Buddhist Burma 
kingship remained based on the Hindu concepts. Hinduism’s relativistic ethics provided more 
effective principles for the pragma of power than could the Buddhist ethos of overcoming 
universal suffering. “Forgiveness shown to friend or foe, is an ornament in the case of hermits, 
while the same shown to offenders by kings is a blemish,” says such a Hindu maxim influential 
among Burma’s rulers.”415  
   Om man jämför Buddha och Ashoka finns det flera strukturella likheter. Båda gick från 
okunnighet till insikt. I Ashokas fall sägs han gå från ”cruelty, wickedness, and disorder 
(Candashoka) to justice, righteousness, and order (Dhammashoka).”416 Detta är den vanliga 
presentationen av Ashoka. Men problemet med honom är att hans paradigm går att tolka på lite 
olika sätt. Han har ju den där förskräckande sidan som kännas förvirrande och paradoxal 
eftersom han ju är den främsta förebilden för buddhistiska kungar. Möjligen kan hans mer 
krigiska drag ha sin förklaring i att i hans roll möts hinduisk politik och buddhistisk etik, och att 
de två tillsammans är inte alltid helt samstämmiga. 
   Men finns också ett annat svar. Historiskt sett, hävdar John S Strong, har buddhister inte känt 
till någonting om den Ashoka som hans klippedikt beskriver. Den entusiasm de känner inför 
Ashoka och den bild som traderats om honom har baseras nästan enbart på de legender 
(avadana) som växte fram kring kung Ashoka och inte utifrån inskriptionerna på edikten. Man 
har alltså tolkat pelarna och dess inskriptioner i ljuset av Ashokavadana, Ashokas legender, och 
inte tvärtom, enligt John S Strong. Det är legenderna som har påverkat hur vi tolkat edikten och 
inte tvärtom.417 Den Ashoka som vi och buddhister världen över känner är alltså inte ediktens 
Ashoka utan legendens Ashoka.  
   Mycket av det som berättas om Ashoka finns omnämnt i ett flertal myter och legender, och 
basversionen anses vara sanskritversionen av Ashokavadana. Parallellt med denna finns också 
en paliversion som fått stort inflytande på Sri Lanka, i Thailand, Burma och andra delar av 
Sydöstasien. Framför allt finns den i två krönikor som skrevs på 400-talet på Sri Lanka, 
Mahavamsa och Dipavamsa.418 Det finns många paralleller mellan pali- och sanskrit-
versionerna men mellan de två mest representativa texterna, Ashokavadana och Mahavamsa, 
finns också betydelsefulla skillnader. Dessa skillnader kan förklaras med att medan Mahavamsa 
såsom varande en vamsa, en krönika, med ett naturligt fokus på historia och släktskap är 
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Ashokavadana snarast en legend (vadana) med primärt fokus på historiens religiösa och 
psykologiska aspekter.419  
   Avadanatexterna hade en avsikt. De skulle på ett ”bättre”, kanske intressantare eller mer 
utsmyckat sätt, berätta buddhistiska historier, i avsikt att predika och få nya anhängare till läran. 
Likaså ville man i dessa berättelser betona tro (sraddha) och hängivenhet (bhakti) snarare än 
dharma och sangha, och slutligen betonade de vikten av att ge materiellt stöd till buddhismen.420 
Texterna är alltså inte primärt till för att sprida läran utan för att få fler anhängare.  
   I Ashokavadana presenteras en inte lika beundrande och ljus bild av kung Ashoka som i 
Mahavamsa. I Ashokavadana berättas om hur han innan sin omvändelse dödar sin äldre bror för 
att ta tronen ifrån denne, han låter bygga ett fängelse med en tortyrkammare som blir känd som 
Ashokas helvete, och han låter halshugga 500 ministrar för att de inte är tillräckligt lojala mot 
honom. Detta är Candashokas verk.  
   Och han bättrar sig inte. Även efter sin omvändelse fortsätter han med sina våldsdåd. Strong 
berättar att Ashoka torterar sin före detta ”executioner-in-chief” Candagirika till döds, och att 
han drabbas av sådan ilska att han låter döda 18 000 heretiker på grund av att en av dem begått 
ett fel. Likaså stänger Ashoka i en annan legend in en jaina-lekman och dennes familj, sätter eld 
på huset och inleder en pogrom mot jainister.421 Det är denna roll och ”funktion” som senare 
krigarkungar har som förebild. Den asiatiska historien är full av monarker och politiker och 
krigsherrar som säger sig följa i Ashokas spår och som agerar snarast som Candashoka, det är 
bara att välja bland exemplen. Ett explock kan t ex tas ur den burmesiska historien. Kung 
Anawrahta som dödade sin bror, kungen av Pagan, på 1000-talet och blev därefter buddismens 
beskyddare nummer ett.422  
   Hit hör också den mest krigslike kungen av alla i Burmas historia, Buyin Naung, han som 
Ling kallar ”the megalomaniac.” 423 Liksom flertalet av de burmesiska kungarna besegrade han 
sina fiender med ”blod och järn.”424 Han ville t ex bränna alla besegrade officerare till döds.425  
Han såg sig själv som en stor buddhistisk kung och ”acted, in his own eyes at least, as the 
champion of Theravada Buddhism throughout the South-East Asian mainland”. Han lät uppföra 
kloster och tempel på platser hans erövringståg förde honom och han gjorde ceremoniella besök 
i den gamla huvudstaden Pagan.426  
   En annan burmesisk kung som passar in i detta paradigm var Alaungapaya, ‘The Great Lord, 
Buddha-to-be’, som i mitten av 1700-talet invaderade Thailand. Han var vad Ling kallar en 
klassisk theravada-kung: expansionist, ”empire-builder” och beskyddare av sanghan. 
”Alaungapaya’s claim to be a future Buddha was popularly accepted, and in return Alaungapaya 
bestowed largesse upon the monks.”427 Han attackerade Thailand år 1760 av olika anledningar 
(en var att han behövde befolka Mon-landet i nedre Burma eftersom han tidigare avbefolkat 
mesta delen av området). När han kom till Ayudhaya visade han vad han gick för: “he showed 
what he could do by massacring the defenseless local population regardless of sex and age and 
covering the rivers with their corpses. Having thus announced himself he added this message in 
a letter to the king of Ayudhaya: ‘His Burmese Majesty comes as a divine incarnation to spread 
true religion in your country. Come forth with respect and present him with elephants and a 
daughter’.” 428 
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   Kung Bodawpaya regerade i Burma mellan åren 1782-1819, även han en härskare med 
imperialistiska ambitioner.429 Ling berättar att Bodawpaya hade två huvudsakliga 
sysselsättningar: militära och religiösa. ”When he was not engaging in costly wars of territorial 
expansion he was busy with equally costly pagoda-building programmes… He believed himself 
to be a Bodhisattva… When it came to sins such as the reckless shedding of blood Bodawpaya 
was well ahead in a field where competitors were not lacking in South-East Asia. Some of this 
he did in the name of religion. He persecuted those he considered heretics. The Buddhist Sangha 
remonstrated, and tried to restrain him and, as a body, the Sangha refused his claim to be a 
Bodhisattva.”430 
   Genom att hänvisa tillbaks till kung Ashoka verkar många buddhistiska kungar ansett sig ha 
legitimitet i sina erövringskrig, även de blodiga. Man är både krigsherre och god buddhist 
eftersom den förste buddhistiske kungen är förebilden, även han krigade och erövrade i blod 
samtidigt som han gav sanghan sitt stöd och verkade för buddhismens spridning liksom utförde 
handlingar som skulle ge punya (meriter). Och på liknande sätt agerar också en del av dagens 
politiker och statschefer i olika buddhistiska länder. 
   En väsentlig fråga är naturligtvis varför dessa förskräckande handlingar som Ashoka låter 
genomföra också efter sin konvertering har fortsatt traderats inom traditionen, så att de bildar 
legendmaterialet till den främsta buddhistiska kungen i historien. Strongs svar är att ”the answer 
is rather complex, but... I would suggest that the inclusion of these acts reflects an underlying 
Buddhist apprehension toward the institution of kingship as inherently, perhaps inevitably, 
prone to such actions.”431 Legenden om Ashoka reflekterar två inställningar buddhister har 
angående kungaideologin: å ena sidan kritik och missnöje, å andra sidan respekt och beundran. 
Ashoka är både ”an impetuous ruler caught up in a web of worldly passions and a paradigmatic 
monarch recalling an ideal mythic king.”432 Det är just i de kombinationen av myt och 
verklighet som fascinationen och makten som Ashoka utövar på buddhister finns, menar Strong: 
”In the legendary Ashoka, Buddhists had a mytical but down-to-earth monarch in whom they 
could vent to or find expressed their own feelings of fear, disdain, and fervent admiration for the 
figures of the king. Ashoka was in other words, the full embodiment of their own ambiguous 
attitudes toward kingship.”433 
   Ling ger en likvärdig tolkning fast han utgår från det omvända perspektivet. ”There is a 
coherence between these two facts, that the most aggressive nation builder [kung Nanda Bayin] 
was also the most devout and energetic Buddhist, and it is this: that Theravada Buddhism often 
attracted the kings of South-East Asia for its socially and cohesive qualities just as much as 
Theravada monks were often attracted to kings as protectors and propagators of the Theravada 
religion. This arrangement is a system characteristic of Buddhist South-East Asia; the king, as 
the patrimonial leader of his people, must combine morality with his power. For the people of 
his realm must have a sense of a supporting system of morality in terms of which the king’s 
power is exercised; otherwise he becomes a tyrant, and they rebel.”434 
   Världen, samsara, är det paradoxala. Där samsas allehanda världsliga problem (som förtryck, 
våld, orättvisor, expansions- och maktanspråk etc) med strävan efter det goda (etik, moral). En 
kungs uppgift (speciellt om han anser sig vara en cakravartin) blir därför att förena dessa två 
sidor av verkligheten och s.a.s. arbeta med båda sfärer. Därför kan våldshandlingar finnas sida 
vid sida med meritskapande handlingar. Eller rättare sagt, de måste gå hand i hand. Utan de 
meritskapande handlingarna vore en kung enbart en tyrann. 
   I Mahavamsa berättas, som jag nämnde tidigare, om den buddhistiske kungen Duttagamani 
som inleder krig mot tamilernas kung ”for the sake of the Buddhist religion” trots att kung Elara 
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karakteriseras som en kung som inte förtrycker buddhismen. Mahavamsa ger också legitimitet 
åt våld. Det som kanske framför allt bidrar till detta är dels att författaren till krönikan själv var 
munk, dels de åtta arhants (upplysta, heliga människor) som tröstar Duttagamani när han 
bekymrar sig om alla de människor som dött i kriget. De säger att han inte ska bekymra sig om 
att han skaffat sig dålig karma eftersom han inte har dödat buddhister utan “terrorister”, och att 
”killing evil unbelievers carries no more weight than killing animals (forgetting, obviously, that 
a good Buddhist should not kill animals either!).” Man kan av detta misstänka att åtminstone 
delar av sanghan ställde sig bakom användandet av våld.435 
   Schmithausen tror att det är kan vara rimligt att historien om Duttagamani i Mahavamsa 
stimulerats av idéer som dokumenterats ett par århundraden tidigare i en del mahayanatexter. 
”Here, as well as later on in Vajrayana sources, transgression of the precepts, including the 
precept not to kill living beings, is declared to be allowed or even required in certain exceptional 
situations.”436  
   En annan text skriver att om man dödar en icchantikas, det vill säga en person som ”discard 
the Mahayana and who promulgate unwholesome doctrines” så är det “less grave than the 
killing of an animal. Killing such people is rather just like felling – insentient! – trees, moving 
grass, or dissecting a corpse, and hence no violation of the precepts not to kill.”437  
   Även i vajrayana-texter uttrycks denna åsikt som exempelvis “Those who hate the Three 
Jewels, those who have a wrong attitude with regards to the Buddha’s teaching or disparage the 
(Vajrayana) masters: such people a discerning (person) should kill wherever he can.” 
   I Kalachakratantra beskrivs ett eskatologiskt krig som kommer att utspela sig år 2425 där 
Shambala-bodhisattva-kungen och hans armé besegrar och förgör barbarernas armé, det vill 
säga den muslimska, och dess religion i ett buddhistiskt Armageddon. Därefter återupprättas 
buddhadharma, dvs. buddhismen.438 Det är en mäktig armé kungen, cakravartin kalkin Raudra 
Chakri, har till sitt förfogande: ”90 million cavalry mounted on horses swift as the wind, four 
hundred thousand battle-intoxicated elephants, five hundred thousand golden chariots, and 
uncountable infantry, all brightly caparisoned. Composed of six divisions, the army will be led 
by the ninety-six satraps of Shambala. However, this war involve more than the mere earthly 
forces, for the demons will side with the barbarians, and Raudra Chakri will be assisted by the 
twelve great gods: Hari (Vishnu), Nairrti, Vayu, Yama, Agni, Skanmukha (Skanda), Kubera, 
Shakra (Indra), Brahma, Rudra (Shiva), Samudra, and Ganesha.”439  
  Det går självklart att göra en allegorisk tolkning av kriget men Newman skriver: “it is 
worthwhile to remember that, like anything else in this intricate system [the Kalachakra], they 
operate on more than one level of meaning. The “Great War” and the Age of Perfection that 
follows it can be interpreted literally as external historical event predicted to occur in about four 
hundred years.”440 
   Ashoka är det buddhistiska idealet för hur en statschef ska vara. Genom att följa hans 
exempel, ”these rulers not only lend their reign legitimacy and authority in a particular location, 
they also became part of a more universal Buddhist history. The religion they support literally 
has its roots in the person of Buddha, whose physical presence magically resides in his relics, 
and their political rule is grounded in their legendary career of Ashoka who, in turn, is a 
historical embodiment of the first world ruler”.441 Och Ashoka har två paradoxala sidor i sin 
gestalt, han är både Chandashoka och Dhamashoka. Det beror på att världen, samsara, består av 
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dessa två sidor. Det är samsara som är paradoxal. Där finns både ljus och mörker, gott och ont. 
Det gäller att hitta balans mellan båda, och Ashoka uttrycker en möjlighet till detta.  

6.6 Buddhismen som möjlig fredsmetod  
Som del av diskussionen skulle jag vilja bemöta Galtung och hans argument för buddhismen 
som lämplig bidragsgivare till teori och metod för freds- och konfliktlösning. För det har jag 
valt att lista de punkter i hans resonemang som jag bedömer som huvudargumenten i hans 
bevisföring.442 Mina motargument är i vissa fall inte så långtgående och det beror på att jag 
tycker att de ingått som del i diskussionen ovan och alltså egentligen redan är framförda.  

6.6.1 Invändning 1 
Galtung skriver att “Buddhist cannot justify violence referring to the texts”443 som argument för 
att buddhismen vore bra som fredsmetod. 
   Min första invändning är att en religion inte enbart är dess texter. En religion har anhängare 
vars handlingar också måste tas i beaktande.  
   I buddhismens fall är det rimligt att det är sällan i dess texter man hittar legitimitet åt utövande 
av våld, Mahavamsa är ett av undantagen, ändå har det inte hindrat buddhister från att ta till 
våld eller erövra med krig. Kanske därför att texter inte primärt är det som definierar och 
legitimerar buddhismen. 
   Rupakaya är Buddha Shakyamunis fysiska form, dharmakaya hans lärokropp. Buddhistisk 
religöst utövande har åtminstone två dimensioner. En är meditativ, skolastisk och fokuserad på 
förståelsen av Buddhas lära. Detta kallar Strong den ”dharmalogiska dimensionen”. Den andra 
som är ”visionary and emotive” fokuserar på Buddhas fysiska gestalt och Strong kallar den ”den 
rupalogiska dimensionen”.444 Förenklar man detta har vi meditation respektive ritualer. Båda 
dimensionerna har sin givna roll inom buddhismen. Och det visar att buddhismen inte är enbart 
riktad nåt, mot meditation, mot insikt, mot skolastik. Det finns en helt annan dimension också 
inom läran. Här finns ritualism. Den i sin tur berättar också något annat. Som att det är 
buddhistiskt utövande att sopa golven i meditationshallen. Eller att arbeta som livvakt i Tibet. 
Buddhismen är inte bara prästernas och munkarnas religion. Där finns också lekmän och där 
finns det stora spektrat som kan kallas folkbuddhism. Där finns medier och ritualer, mantras och 
”magi”. Allt har sin plats inom buddhismen. Buddhismen är långt ifrån enbart en textbaserad, 
”elitistisk” religion. ”As is fashionable to point out these days,” skriver Gethin, ”’Buddhism’ is 
something of an intellectual abstraction: in reality there is not one Buddhism but many 
Buddhisms.”445 
   I buddhismen är också rätt lära att ifrågasätta Buddhas egna ord och istället söka sin egen 
sanning. Det sägs inom traditionen att densamma ska transcenderas, och detsamma gäller dess 
texter liksom Buddha själv. Man ska gå bortom läran och bli självständig. Thich Nhat Hanh 
berättar att zenmästaren Lin Chi en gång sade ”Om du möter Buddha, döda Buddha. Om du 
möter patriarken, döda patriarken.” Om personen är tillräckligt stark har hon förmåga att frigöra 
sig från det som är auktoritärt och istället ”realize ultimate reality in herself”.446  
   Detta budskap har Buddha själv givit. Det är en av faktorerna som gör att buddhismen ser så 
pass olika ut som den gör i de olika asiatiska länderna. Och att buddhismen inte är så låst vid sin 
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kanon brukar i andra sammanhang användas som ett positivt argument, att buddhismen inte är 
lika ”stelbent, dogmatisk” som en del andra religioner sägs vara. 

6.6.2 Invändning 2 
Galtung skriver: “[In Buddhism, there is] no “holy office” to protect doctrine, no inquisition and 
no intra-religious wars. But there is also tolerance of other systems of belief… There is unity in 
diversity; but also diversity in the assumed unity. And there is a symbiotic use of this diversity 
as witnessed by the ability of Buddhists to integrate other types of thinking in their own 
approach.”447 
   Egentligen är hela uppsatsen mitt motargument. Precis som Galtung säger finns inget ”holy 
office” men väl buddhister, villiga att försvara läran mot dem som kan ses som fiender till 
dharma, eller för att beskydda reliker eller i syfte att erövra reliker, eller som straff, eller för att 
man vill erövra andra länder av olika anledningar, listan kan göras lång. 
   Vad gäller religiösa krig vill jag påminna om exempelvis de japanska buddhisterna som 
menade sig behöva (ha rätt att) kriga mot kineserna eftersom man menade att de kommit på 
villovägar och att våld skulle kunna föra dem tillbaka till den rätta buddhistiska vägen. 
Visserligen handlar det om japaner kontra kineser så i den meningen kan det inte ses som intra-
religiösa stridigheter men det handlar om buddhister kontra buddhister. 
   Ett enstaka historiskt exempel på när buddhister krigar mot buddhister kan hämtas från 
Thailands historia. Det är förstörelsen av Ayudhaya år 1767. Den fransk-katolska missionären 
Monseigneuer Alary har tecknat ned sin beskrivning av hur burmeserna plundrade, våldtog och 
brände. Alary är tydlig med att säga att det inte handlar om något religiöst krig. Men det var ”a 
case of the Buddhists from one country (Burma) destroying the Buddhists of another (Thailand) 
for the glory of doing so, for material gain, and for an outlet of their own greed, hatred and 
delusion (lobha, dosa, and moha), the three primary conditions which ’Buddhism’ is supposed 
to undermine.”448 
   Tiden som Japan invaderade Burma var en tid av terror för burmeserna. Tvärtemot vad man 
först hade hoppats, ”these militarists surpassed all others the Burmese had ever known. The 
brutality, arrogance, and racial pretensions of these men remained among the deepest Burmese 
memories of the war years…These were the realities of coexistence with ‘fellow Buddhists’ of 
another nationality.”449  
   Intra-religiöst kan emellertid de interna sektstridigheter som sanghan i olika länder uppvisar 
exempel på definieras som. Detta påvisas inte minst av att man haft krigarmunkar som del av 
sanghan. De japanska medeltida sohei tog ju till vapen för att försvara sin religion mot det man 
uppfattade som trons fiender, vilka ofta var buddhister tillhörande en annan sekt eller gren. 
Blomberg skriver om de buddhistiska präster som tog till vapen att ”since they were fighting 
against their co-religionists of other Buddhist schools, this meant that they considered 
themselves as defenders of the true religion against false or heretical doctrines. In Europe, the 
religious orders reasoned in a similar vein…”450 
   Här är dags att återanknyta till den så kallade Shugden-affären inom gelugtraditionen eftersom 
det finns mer att tillägga än det jag skrev ovan. Enligt Dreyfus handlar det i grunden om 
gelukpa-skolans orientering och dess relation till andra buddhistiska traditioner i Tibet,451 det 
vill säga det som Galtung anser inte förekommer inom buddhismen, alltså en intrareligiös 
konflikt med våldsamma förtecken. 
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   Den femte Dalai Laman (1600-talet) var vidsynt och eklektisk mot andra buddhistiska 
traditioner, framför allt nyingma. Detta var något inte alla inom hans egen skola tyckte om. När 
han dog begränsades Dalai Lamans politiska makt, och det ritualsystem som hans ämbete 
baserades på förändrades i riktning mot allt mer ren gelukpa-ortodoxi. Det blev ett slags 
återgång till det traditionella.  
   På 1900-talet uppstod en slags reformrörelse inom gelugpa. En av dess mer framstående lamor 
var Pa-bong-ka som utövade starkt inflytande på många. Han förnyade skolan på olika sätt, 
varav ett var att lyfta fram Dorje Shugden till positionen som lärans främsta beskyddare. Den 
trettonde Dalai Lama försökte emellertid att motarbeta Pa-bong-ka och få denne att överge sin 
hängivenhet till Shugden. Det i sin tur kan ha fått Pa-bong-ka att känna ännu mer närhet till 
Shugden liksom dennes ”föregångare”, Drakpa Gyatsen, som ju på sin tid var motarbetad av den 
dåvarande Dalai Lama. Båda blev motarbetade av de förhandenvarande Dalai lamorna.  
   När den trettonde Dalai Laman dog fick Pa-bong-ka större utrymme och gehör i sin strävan att 
framhålla Shugden som gelugpas beskyddare. På 1940-talet spreds Shugdens kult framför allt i 
Kham och gelugpa blev allt mer aggressiv i sin ställning gentemot andra skolor. Samtidigt var 
Pa-bong-ka bara en av flera viktiga gelugpa-lamor och även om det var spänningar mellan 
honom och den trettonde Dalai Lama så blev det ingen splittring inom skolan. Och efter den 
trettonde Dalai Lamas död ansågs inte Shugdens kult vara hotande för den tibetanska regeringen 
eller den unga nya Dalai Laman eftersom kulten inte gick emot Dalai Lamas ämbete utan 
tvärtom bekräftade gelukpa och dess företräde framför de andra buddhistiska traditionerna. Inte 
minst bekräftades Pa-bong-kas åsikters betydelse av att hans elev Tri-jang utsågs till den unge 
Dalai Lamas lärare.  
   Så kom exilen och Tri-jang blev den främsta källan till inspiration och kunskap om gelukpa-
traditionen, och han verkar personligen ha varit mycket hängiven Shugden.  
   Sen kom problemen. År 1975 gavs en bok om Shugden ut, avsedd som ett komplement till 
Tri-jangs kommentar till Pa-bong-ka’s lovprisande av Shugden. (Boken kallas Den Gula 
Boken.) Dalai Lama reagerade mycket starkt på boken. Han vägrade under en längre tid att ta 
emot de offergåvor som regeringen traditionellt ger varje år för att förnya banden mellan Dalai 
Laman och det tibetanska folket.  
   Men det var inte alla gelugpa-munkar som reagerade positivt på Dalai Lamas negativa 
reaktion. Tvärtom såg de hans reaktion som ett avståndstagande och förräderi mot hans egen 
lärare, Tri-jang, som de själv samtidigt höll för att vara traditionens främsta lärare och 
beskyddare av lärans ortodoxi i exilen.  
   I Dalai Lamas ögon underminerade innehållet i Den Gula Boken både hela det rituella 
systemet som bildar grunden till hans ämbete och hans strävan att förstärka detta. Och han såg 
det som ett personligt angrepp på honom själv. Dalai Lama-ämbetet baseras på ett utarbetat 
ritualsystem vilket genom tiderna har förändrats på olika sätt. Till en början hade den unge 
fjortonde Dalai Laman följt ett strikt gelukpa-ritualsystem i enlighet med de sju föregående 
Dalai lamorna. Ju äldre han blev desto mer drogs han till den femte Dalai Lamas politiska 
tankar om att bygga den tibetanska nationen på ett sätt som inte utgår från en stat som styrs av 
religiösa hierarkier vars huvudmål är klostrens makt och egendomar. Han kände sig också 
religiöst nära den femte Dalai Lama och kände gradvis att han ville implementera dennes 
ritualsystem.  
   När den femte Dalai Lama fick makten år 1642 gjorde han anspråk bakåt till det tidiga 
tibetanska riket eftersom han ville ha en så bred bas bland tibetanerna som möjligt. Hans 
anspråk stöttades upp av ett utvecklat ritualsystem som han menade återupprättade det 
tibetanska rikets religiösa grund. Ritualsystemet begränsades inte enbart till gelukpa-
traditionens utövande utan inkluderade läror och figurer som framför allt tillhörde nyingma, den 
buddhistiska tradition som för tibetanerna har en nära association med det tidigaste riket. Två 
delar i detta ritualsystem är här av intresse: vördnad för Padmasambhava som enligt legenden är 
nyingma-traditionens grundare, och beskyddaren/oraklet Nechung. 
   Som en del i återgången till den femte Dalai Lamas ritualsystem införde den nuvarande 
fjortonde Dalai Lama en årlig ceremoni till Padmasambhavas ära år 1975. Det var dock många 
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gelukpa-nunnor och munkar som inte var speciellt välvilligt ställda till Padmasambhava såsom 
varande en nyingma-gestalt, och inte deltog i ritualen. Just kring den tiden utgavs Den Gula 
Boken.  
   Dalai Lama ”felt that the appearance of such a book precisely when he was trying to restore 
the ritual basis of the Tibetan state represented an act of open defiance by the very people, the 
high Ge-luk Lamas, who were supposed to support him. These were the same people who had 
thwarted the attempts of the Thirteenth Dalai-Lama toward reform with tragic consequences for 
Tibet politically.”452  
   I boken berättas om ett antal gelugpalamor vars liv förkortats pga. att de ådragit sig Shugdens 
missnöje genom att utföra nyingmautövanden.453 Budskapet i boken är tydligt: en gelugpalama 
ska inte närma sig de andra buddhistiska traditionernas utövanden och kulter för då drar man på 
sig Shugdens vrede och dör en förtidig död. Den person som utövar nyingma-kult underminerar 
gelukpaskolans renhet, den renhet Dorje Shugden är beskyddare av. Men det var exakt det som 
den nuvarande Dalai Lama gjorde i sin strävan att skapa harmoni mellan de olika tibetanska 
skolorna, och i sin personliga känsla för Padmasambhava och Nechung och den femte Dalai 
Laman. Fienderna är alltså de gelukpas som blandar Tsongkapas ursprungliga lära med element 
från andra buddhistiska traditioner, framför allt nyingma. Detta gjorde den femte Dalai Lama. 
Och så gör den nuvarande.   
   Och gentemot fiender får man använda våld för att skydda lära. En av de främsta 
anledningarna till att Pa-bong-ka valde just Shugden som gelugpas beskyddare är att Shugden 
kan använda våld för att beskydda traditionen och för att döda lärans fiender om så behövs. 
Dreyfus skriver om detta ”Combined with Pa-bong-ka’s other writings… the statement about 
killing of the enemies of the Ge-luk is more than the usual ritual incitements contained in 
manuals for the propitiation of protectors… It may concern the elimination of actual people by 
the protector.”454  
   Detta är bakgrunden till de blodiga morden i Dharamsala på den 70-årige Geshe Losang 
Gyatso och hans två unga elever.  Polariseringen inom gelugpa och den sk Shugden-affären med 
dess blodiga konsekvensen handlar i grunden, enligt Dreyfus tolkning, om ”religious resentment 
against a perceived threat to the integrity of the Ge-luk tradition. The target of Shuk-den is not 
the Dalai Lama per se but the accommodation toward other schools, particularly the Nying-ma, 
shown by the Fifth and the Fourteenth Dalai Lamas, an attitude perceived by Shuk-den’s 
followers as a defilement of Dzong-ka’ba’s tradition.”455  
   Konflikten handlar alltså om ”läromässig renhet”, dvs. vem som är närmast det ursprungliga. 
The New Kadampa är missnöjd med att Dalai Lama förespråkar dialog med andra buddhistiska 
grenar. Robert Thurman har kallat Shugdens anhängare för tibetansk-buddhistiska talibaner, 
både för att de förespråkar renhet i läran men också för att dåden liknar de afghanistanska 
talibanerna i sin brutalitet: ”The three were stabbed repeatedly and cut up in a way that was like 
an exorcism”, säger Thurman till Newsweek.456 

6.6.3. Invändning 3 
Galtung skriver: “Historically, Buddhism tends to be a populist religion or system of belief, for 
the people, the broad masses, rather than for the upper class and the power elite… In Japan 
leading elites adapted the much more nationalistic and regressive (state) Shinto as their basic 
orientation…”457 
   Jag inledde uppsatsen med att definiera vem jag anser är buddhist. Jag tycker att det är 
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väsentligt att komma ihåg att en buddhist är inte bara är en ordinerad munk eller nunna. Och  
buddhismen finns representerad inom olika sociala skikt, både inom och utanför sanghan. Det är 
inte bara ”folkets religion”, ej heller enbart ”de lärdas” religion. Ser man till exempel på Tibet 
har sanghan och adeln och den politiska maktsfären mycket nära band med varandra, samtidigt 
som det finns ”fattigmunkar” som också har sin givna plats. I många länder ingår det också som 
del i livet att under en period leva som novis i ett tempel för att därefter återgå till det profana 
samhället. Så har exempelvis den thailändska kungen gjort, som även fortsättningsvis, som 
kung, är buddhist. 
   När det gäller ”japanska eliten” och kopplingen till shinto har Victoria, som vi sett, visat hur i 
princip hela den buddhistiska sanghan i Japan ställde sig bakom den militaristiska och 
nationalistiska trenden som rådde i Japan vid tiden för Meiji-restorationen och fram till andra 
världskrigets slut. Han skriver I boken Zen War Stories att ”wartime Japanese Zen masters, 
almost to a man, had been fervent supporters of Japanese militarism. Moreover, these masters 
claimed the Buddha Dharma was itself synonymous with that militarism.”458 
   Om man väljer att kalla detta för att sanghan antog en shintoistisk inriktning så råder det dock 
ingen tvekan om att den buddhistiska sanghan mer eller mindre i sin helhet var eniga i sin 
hållning.  
   I detta sammanhang kan nämnas att Victoria i boken Zen at War berättar: “In the postwar 
years there have only been four declarations addressing war responsibility or complicity by the 
leaders of traditional Buddhist sects in Japan’s war effort. None of these statements was issued 
until more than forty years after the end of the war. By comparison, Japan’s largest Protestant 
organization first issued a statement… in 1967, twenty years before any Buddhists spoke up – 
though even this statement was more than a generation in making. Most leading Japanese 
Buddhist sects remain silent to this day. None of the branches of the Rinzai Zen sect, for 
example, has formally addressed this crucial issue.”459 Det är således bara shin, soto och tendai-
skolorna som framställt ursäkter, 40 år efter att krigets slut. 

6.6.4 Invändning 4 
Galtung skriver: “if one chooses to interpret nirvana as perfect bliss, eternal happiness of 
entirely enlightened beings who, metaphorically somehow coalesce with each other into a 
transpersonal Self… in me it invokes a vision of a social order where basic human needs are 
satisfied… where people are very close to each other… striving for even more perfect wisdom, 
compassion, proud of accomplishing good.460 
   Här en kort kommentar. För det första är det skillnad på ”dit vi ska” och ”där vi är”. Slutmålet 
för buddhister är när samsara upphör och nirvana tar vid. Då finns varken vi, eller dom, eller 
pratityasamutpada, eller anatta. Då är endast varandet-icke-varandet. Strävan efter att göra goda 
handlingar i samsara är del av processen till nirvana, men när man är framme ”är någonting 
annat”. Men de flesta människor är inte i ett tillstånd av nirvana (ännu), i alla fall är de inte 
medvetna om att de redan är upplysta (enligt mahayana är vi ju redan framme men vår 
okunnighet står i vägen för den insikten). Även buddhister strävar dit. Det är ju hela 
anledningen med buddhismen, att visa vägen. Att man har nirvana som mål innebär inte att man 
redan omsätter det i praktiken.  
   När det gäller cakravartin-gestalten skriver Schmithausen ”It is to be noted that this ideal state 
of affairs is achieved by force (the chakravartin conquers the world with his army!) but without 
killing.”461 Här tror jag vi är framme vid Galtungs bild av det ideala buddhistiska samhället. 
Då dharmas två hjul representerar två sidor av samma sak, dharma som omfattar både det 
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utomvärldsliga och det inomvärldsliga (nirvana respektive samsara, varav det inomvärldsliga i 
sig omfattar två aspekter, våld respektive icke-våld) så har Galtung rätt även om han också har 
fel. Dvs. det finns ett nirvanskt mål som helt klart överensstämmer med den vision Galtung har. 
Problemet är samsara, att den verklighet som är duhkha är allt för påtaglig. Den verkligheten 
menar en del buddhister att man under vissa omständigheter måste bemöta med våld. Dagens 
buddhistiska samhällen i Asien har som alla andra sina problem.  

6.6.5 Invändning 5 
Galtung skriver: “I would argue… [that] Christianity and Islam, for instance, have built into the 
core of their doctrines certain attitudes to the non-believer that can be used to justify both direct 
and structural violence, and that this is not found in Buddhism. 462 
   Hela diskussionen om buddhistisk kungaideologin och buddhismens politiska delaktighet och 
engagemang är mina motargument. Med basen i detta finns det buddhister som uppenbarligen 
menar att man kan legitimera olika typer av våld.  
   Enligt Galtung finns tre typer av våld, vilka alla är hot mot fred. Han kallar detta direkt våld, 
strukturellt våld och kulturellt våld. Och skriver att ”The basic contribution of Buddhism in the 
creation of peace lies in its absolute rejection of direct violence: the doctrine of ahimsa, of non-
violence. The five precepts of the pancha shila are very clear in this regard.”463  Som vi sett 
efterlevs detta i många fall inte i praktiken. Galtung skriver också: ”I know of no other religion 
with such an unambiguous norm against taking life. That there are gradations according to the 
intensity of the intention and the gravity of the consequence does not diminish the ethical force 
of this command. All killing is bad; some killing is even worse. Moreover, the norm is extended 
to all life. This is important, because it means that the Buddhist has to live up to this norm every 
day, e.g. being a practicing vegetarian.”464  
   En kort kommentar, vid sidan av resten av uppsatsen, eftersom jag inte kan låta bli: inte alla 
buddhister är vegetarianer. För många är det en praktisk omöjlighet, tillvaron medger inte att 
man är vegetarian för då skulle man dö av matbrist. Många munkar och nunnor brukar äta det de 
får när de är ute på sina tiggarrundor, och är det kött eller fisk man får så äter man det. Man 
brukar förklara detta med att man inte själv dödat, att ens intention att döda saknas och att man 
därför kan ta emot maten. 
   Se också vidare under invändning 7 nedan.  

6.6.6 Invändning 6 
Den främsta anledning till att Galtung attraheras av buddhismen är följande: ”Buddhism is a 
religion in the most basic sense of the word, religio, a relinking with all that is, out there and in 
here. We are all in it… From the very beginning the unity with all life was proclaimed. There is 
no chosen gender… There is no chosen race… There is no chosen people or nation, for instance 
a country where Buddha was born or where He worked, giving rise to nationalism and 
imperialism…”465  
   Jag vet inte hur Galtung ser på de japanska buddhisters imperialistiska strävanden bland sina 
asiatiska grannar?  Eller hur ser han på de srilankesiska buddhisternas känsla av utvaldhet för att 
beskydda Sri Lanka, ön som är dharmadvipa, och där ”de hotfulla andra” är de hinduiska 
tamilerna? Och alla dessa krigarkungar? 
   Troligtvis avser han med detta pratityasamutpada, dvs. läran om alltings avhängighet, mer om 
det nedan.  
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6.6.7 Invändning 7 
Galtung skriver ”A consequence of the anatta doctrine is the ahimsa doctrine of non-violence 
towards all forms of life… Within the anatta doctrine the ahimsa doctrine should be understood 
as a norm not hurting others because hurting each other is the same thing as hurting our-selves 
since we are all of the same…”466 
   När Alan Clement intervjuar Aung San Suu Kyi föreslår han att det verkar finnas två 
grundläggande paradigm när det gäller icke-våld, det ena baserat på teistiska och monoteistiska 
uppfattningar om världen och som exempel på detta framhåller han exempelvis Martin Luther 
King, Gandhi och Nelson Mandela. Det andra paradigmet menar han baseras på teorin on anatta 
– ”the Buddhist concept of emptiness, or interrelatedness” – och som personexempel framhåller 
han Dalai Lama och Thich Nath Hanh liksom Aung San Suu Kyi. Han fortsätter: ”When you 
look at these examples, all the theistic expressions of non-violence have been successful in their 
struggles, whereas the Buddhists have not been successful in bringing about political change – 
Thich Nhat Hanh admits this in his writings and the Dalai Lama states that “time is quickly 
running out of Tibet.”… May I ask you for your impressions on this distinction that I’ve 
raised?… is there anything to be said about the conviction of those who have God in their souls 
vis á vis those who see anatta as their abiding truth.”  
   Aung San Suu Kyis svar är att hon tror att en anledning till skillnaderna i framgång är av ren 
praktisk, organisatorisk art. “Organized movements are essential to the way in which 
Christianity works. Their churches are organized that way, whereas Buddhists are not really 
organized around their monasteries… I have often thought that this is probably one of the 
reasons why Christian-based political movements tend to take off quickly and efficiently. The 
organization is already there.” Alan Clement förtydligar sin fråga: “So obviously you don’t 
think that the success of these movements had anything to do with their convictions in God.” 
Varpå Aung San Suu Kyi svarar “I think that it’s just the fact that they can meet regularly.”467 
   Konsekvensen av anatta inte heller nödvändigtvis ahimsa, eller, tvärtom; även andra premisser 
än anatta lämnar öppet för ahimsa. Jainister och hinduer är inte anatta-troende men för dem är 
ahimsa lika betydelsefullt, om inte mer, än bland buddhister. Begreppet ahimsa kommer 
ursprungligen från hindutraditionen och är väl omsatt i praktiken även av jainister. Vem har inte 
sett, eller åtminstone hört talas om, de berömda munskyddsbeklädda jainas som låter sopa 
marken framför sig för att på allehanda sätt undvika att döda minsta lilla levande varelse? Tron 
på ickevåld som metod är inte med nödvändighet beroende på en tro av icke-själv. Det går lika 
bra med dess motsats, med tro på atman-brahman. Hinduer, buddhister och jainister förenas på 
många punkter, och karmaläran är en, vilken väl kan ses som en av pratityasamutpadas många 
grundförutsättningar. Och frågan om alltings avhängighet tolkar jag som ett av Galtungs 
grundargument varpå allt annat baseras. Så det är dags att ta itu med den problematiken nu. 
 
6.6.8 Invändning 8 
Galtung: “[According to pancha shila and pancha dhamma] one should not only abstain from 
violence but also develop compassion towards all beings”468 
   D.T. Suzuki har skrivit:  

 
(Zen) may be found wedded to anarchism or fascism, communism or democracy, atheism or 
idealism, or any political or economic dogmatism. It is, however, generally animated with a 
certain revolutionary spirit, and when things come to a deadlock – as they do when they are 
overloaded with conventionalism, formalism and other cognate isms – Zen asserts itself and 
proves to be a destructive force.469 
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Schmithausen kallar detta “zens blindhet”470 och det är nog inte en så dum benämning. Fast jag 
tror att den kan vidgas till fler delar av buddhistisk filosofi. Buddhismen är svårgripbar inte 
minst på grund av dess omfattning. Många är dess religionsfilosofer som på olika sätt försökt 
fånga den buddhistiska kärnan och förklara den. Som jag ser det kan vissa av nyckeltermerna 
ställa till tolkningsproblem och leda till olika tolkningsmöjligheter, inte alltid de mest 
förväntade. Ett av dessa begrepp är sunyata, alltings tomhet, ett annat pratityasamutpada, 
alltings avhängighet, och slutligen karuna, medkänsla.  
   Som jag har uppfattat Galtung är hans främsta argument för att buddhismen har mycket att 
tillföra som konfliktlösningsmetod just pratityasamutpada, att allting är avhängigt allt annat. 
Men ett sätt som troligen inte Galtung förutsåg är de japanska buddhisternas tolkning av detta 
när de jämställde individens sinne och kropp som identisk med den japanska nationen, och 
menade att individerna kan inte överleva utan staten.471 
   Shaku Soens tolkning av pratityasamutpada var:  
 

View the vicissitudes of things from the unity and eternity of the religious standpoint, the 
Dharmadhatu, and everything is one, is one the same plane, and I learn to neglect the worldly 
distinctions made between friend and foe, tragedy and comedy, war and peace, samsara and 
nirvana, passion (kleca) and enlightenment (bodhi)…. For there is nothing, as far as I can see, 
that does not reflect the glory of Buddha… In this world of particulars, the noblest and greatest 
thing one can achieve is to combat evil and bring it into complete subjection. The moral 
principle which guided the Buddha throughout his twelve years of preparation and in his forty-
eight years of religious wanderings, and which pervades his whole doctrine, however varied it 
may be when practically applied, is nothing else than the subjugation of evil.472 

 
Mycket av den buddhistiska filosofin kan tolkas positivt eller negativ, och sen hamnar man 
vidare i diskussionen om vad som är positivt respektive vad som är negativt. Enklare uttryckt: 
våld kan vara godtagbart, och kanske i vissa fall t o m önskvärt, beroende på vilket perspektiv 
man har. Detta gäller till exempel om man är en bodhisattva därför att då ska man ha en 
kunskap och en intention som inte är egoistisk utan syftar till medkänsla med en annan person. 
Men det är dock inte bara bodhisattvor som får/kan hänvisa till dessa motiv. 
   Som vi sett några exempel på är ett sätt att rättfärdiga våld och dödande att hänvisa till 
medkänsla. Att man handlar utifrån medkänsla. Enligt Schmithausen är tendensen inom 
mahayana ”to allot compassion more weight than non-injury (ahimsa) when the two come into 
conflict.” Som exempel tar han en historia när en stråtrövare är i färd med att mörda en grupp 
människor så sägs en bodhisattva, troligen inte en munk men väl en beväpnad lekman och 
möjligen krigare, uppmanas att döda rövaren på grund av medkänsla. Viktigt är att notera är att 
bodhisattvans medkänsla riktas mot den presumtive mördaren, inte mot dem som han avsett att 
döda. För morden vore så pass allvarligt brott att det skulle leda till att han hamnade i helvetet. 
Det är dock viktigt för bodhisattvan att döda den presumtive mördaren när dennes 
sinnestillstånd lugnt, dvs. när han inte tänker på mord, för om han (mördaren) dog när han 
tänkte så, skulle han i alla fall hamna i helvetet. Och slutligen; bodhisattvan är medveten om att 
om han dödar mördaren, ”he himself commits the offence of murder”, men texten säger också 
att eftersom han dödar mördaren på grund av medkänsla, erhåller han (bodhisattvan) massa 
religiösa meriter.473 
   Karmalagen har stor betydelse för buddhister. En buddhist tänker på en handlings 
konsekvenser. Om man anser att man måste döda för ett gott syftes skull producerar detta, i 
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utövarens ögon, god karma trots att handlingen i sig ”sagts vara dålig”. Avgörande är 
intentionen (cetana). Om intentionen är att man vill utföra en handling på grund av medkänsla 
så kan man enligt buddhistisk logik säga att ”att använda våld och att döda kan vara legitimt om 
det sker pga. medkänsla”. Och då producerar det inte dålig karma. En bodhisattva har förmåga 
att särskilja när en handling som i sig kan vara dålig ur karmisk synvinkel ändå kan ge god 
karma. 
  Några som tolkar krig som ett uttryck för medkänsla var Hayashiya Tomojiro och Shimakage 
Chikai. De skrev att ”Japanese Buddhists believe that war conducted for a [good] reason is in 
accord with the great benevolence and compassion of Buddhism… We now have no choice but 
to exercise the benevolent forcefulness of ’killing one in order that many may live’.”474 Inoue 
Enryo var en annan av de japanska buddhisterna som hänvisar till ”medkänsla” som 
legitimitetsfaktor i krig: 
 

Buddhism is a teaching of compassion, a teaching for living beings. Therefore, fighting on 
behalf of living beings is in accord with the spirit of compassion. In the event hostilities break 
out between Japan and Russia, it is only natural that Buddhists should fight willingly, for what is 
this if not repaying the debt of gratitude we owe the Buddha? … this is a war to protect the state 
and sustain our fellow countrymen. Beyond that, however, it is the conduct of a bodhisattva 
seeking to save untold millions of living souls throughout China and Korea from the jaws of 
death. Therefore Russia is not only the enemy of our country, it is also the enemy of the 
Buddha.475 

 
Att krig kan vara uttryck för medkänsla är något som boken The Buddhist View of War också tar 
upp. Till exempel skriver man där att krig är bra för fienden: ”Japan respects the territorial 
integrity of China and wants nothing more than for the people of north China to reflect on their 
conduct and return to their innate Oriental character.”476 Kineserna hade inte förstått de Fyra 
Ädla Sanningarna, eller egentligen inte ens buddhismens innersta väsen; hade man gjort det 
hade landet inte lidit så som de gjorde nu. Så därför är det bra för kineserna att japanerna 
kommer och leder in dem på den rätta vägen. Författarna avslutar boken med följande ord: 
 

Were the level of wisdom of the world’s peoples to increase, the causes of war would disappear 
and war cease. However, in an age when the situation is such that it is impossible for humanity 
to stop wars, there is no choice but to wage compassionate wars which give life to both oneself 
and one’s enemy. Through compassionate war, the warring nations are able to improve 
themselves, and war is able to exterminate itself.477 

 
Ett av karaktäristikan för en Golden Wheel-Turning Sacred King, dvs. en cakravartin, är för de 
japanska författarna att ”due to a ”lack of wisdom of his subjects” he is unable to rule by his 
virtue alone and must resort to such things as laws, taxes, and, significantly, weapons. The same 
holds true for his relationships with other countries. When “injustice” and “lawlessness” abound 
in these countries, he must “grasp the weapons of forces.” When the Golden Wheel-Turning 
Sacred Kings wields force, however, but is not the force of hatred and anger. Rather, it is the 
force of compassion.”478 
   Brian Victoria skriver om medkänsla: ”When their countries go to war, Buddhist and 
Christian believers alike are encouraged to ignore the ethical prohibitions against killing so 
fundamental to their respective faiths. Equally important, there is no suggestion of any personal 
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responsibility for their murderous acts. Instead, it is an expression of Buddhist compassion to 
kill; it is God’s will to kill.”479 
   Jag nämnde tidigare bodhisattva-löften, vilket är nära förbundet med karuna, medkänsla. Det 
finns en del buddhister som menar att de också kan läsas som föreskrivande användandet av 
våld i vissa situationer. Det säger till exempel Nicholas Ribush, en före detta munk som numera 
förestår the Lama Yeshe Archive: ”One of those vows is that, basically, you have to kill if it will 
be of benefit to others… If you don’t, you are breaking your vows.”480 
   En annan amerikansk buddhist är John Daido Loori, abbot vid Zen Mountain Monastery. Han 
säger något liknande: ”When necessary, kill, but only out of wisdom and compassion… We 
need to see each situation in terms of time, place and position of the individual. What's okay at 
one place may not be acceptable in another.”481 
   Bodhisattvalöften är inget “vanliga människor” bör ta till sej, det är löften som kräver viss 
andlig mognad för att inte missbrukas. En tibetansk kvinnlig lärare, Khandro Rinpoche, säger att 
det är extremt svårt för vanliga människor att göra en våldshandling utan att hemfalla åt ilska. 
Men hon “mildrar” också sitt uttalande genom att säga att “if we are certain Osama bin Laden is 
truly responsible for this hatred and aggression, then it doesn’t really require a bodhisattva 
commando force. Any person who has in their heart the larger welfare of all people would be 
justified on some level.”482 Enligt henne behöver man således inte vara en bodhisattva för att 
tvingas döda i medkänslans namn. 
   Även Dalai Lama har pratat om bodhisattvalöftena och säger att: “If one’s motivation is 
sincere and positive but the circumstances require harsh behavior, essentially one if practicing 
nonviolence, a compassionate concern for the benefit of others, not simply for oneself, is the 
sole justification for the use of force.”483 
   Det finns ytterligare en term som hör nära ihop med ’alltings avhägighet’ och det är 
tomhet/ickevarande (sunya/-ta). Schmithausen menar att sunyata ursprungligen var till för att 
förhindra att en bodhisattva blev allt för stolt över sitt goda beteende och därmed riskerade 
självgodhet. Ett annat exempel var för att mildra fruktlösa samvetskval över något man för sent 
insett var fel, som exempelvis kung Ajatasattru som mördade sin far. Om man fastnar i 
samvetskval förhindrar detta att man istället lägger energin på ”ett andligt avancemang.”484 
   Problemet med ’tomheten’ är att den också kan användas som rättfärdigande förklaring för 
krig. Schmithausen berättar som exempel på detta om den tibetanske vajrayana-mästaren lama 
Zhang som ”on the basis of his claim to be a Vajrayanic siddha, [had] taken the liberty to force 
his way even by means of military measures.”485 
   Tolkningar av sunyata för att legitimera våld gjordes också av japanska buddhister. “Should 
the Zen-trained warrior be worried that he might be breaking the fundamental precept against 
taking the life, the great Rinzai Zen Master Takuan (1573-1645) dismissed such concern in the 
following letter written to his warrior patron, Yagyu Tajima no kami Munenori (1571-1646)” 
skriver Victoria och ger följande citat: 
  

The uplifted sword has no will of its own, it is all of emptiness. It is like a flash of lightening. 
The man who is about to be struck down is also of emptiness, and s o is the man who wields the 
sword. None of them are possessed of a mind which has any substantiality. As each of them is of 
emptiness and has no ‘mind’ (kokoro), the striking man is not a man, the sword in his hand is not 
a sword, and the ‘I’ who is about to be struck down is like the splitting of the spring breeze in a 
flash of lightning.486  
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Även ’att transcendera dualismen’ kan tolkas i våldslegitmerande riktning. ”Japanese Zen 
inherited the antinomian assertions prevalent in Chinese Chan (Zen) circles as early as the 
eighth century that those who are enlightened transcend all duality including life and death as 
well as good and evil. Enlightened beings are therefore no longer subject to the moral 
constraints enjoined by the Buddhist precepts on the unenlightened.”487 
   I Japan på 1930-talet fanns dissidenter som protesterade mot Japans expansiva strävan i Asien, 
liksom det fanns de som dödade oliktänkande. En av dessa var Lt Colonel Aizawa Saburo. 1935 
dödade han generalmajoren Nagata Tetsuzan, Director of the Military Affairs Bureau at the War 
Office.488 När han vid sin rättegång beskrev sitt sinnestillstånd vid tiden för mordet berättade 
han att “I was in an absolute sphere, so there was neither affirmation nor negation, neither good 
nor evil.”489 Han lärare, sotozenprästen Mugai, var med vid rättegången och han sa om sin 
lärjunge att: ”I think that the decisive action he took in accomplishing his great undertaking 
transcended both life and death.”490 
   Detta är försök till att visa att buddhistisk filosofi kan tolkas på rätt olika sätt beroende på 
uttolkare. Det gäller inte minst begreppen pratityasamutpada, sunyata, karuna och cetana. Om 
jag dödar för att skydda ett barn kan jag hänvisa till medkänsla (karuna) med mitt barn och 
därmed kan min intention (cetana) tolkas som god. Sunyata ”legitimera” att handlingen är tom 
på beständighet, handlingen utförs dessutom i samsara och enligt Nagarjuna så finns ju vare sig 
varat, ickevarat, icke-ickevarat eller dess motsats. Därmed bibehålls på något sätt 
pratityasmutpada, alltings avhängighet. Buddhistisk filosofi är svårhanterad och snårig. 
Återigen, buddhistisk filosofi kan och ska tolkas på olika sätt beroende på uttolkare. Buddha har 
sagt att man ska vara likt sin egen lampa och låta det egna förnuftet styra. Den icke-auktoritära 
icke-dogmatiska läran kan därmed leda till oanade konsekvenser.  

6.6.9 Ett grundläggande problem 
En grundläggande fråga är vilka definitioner Galtung arbetat med. Jag är, efter att ha läst hans 
bok Buddhism: A Quest for Peace ett par gånger, ändå osäker på hur han definierar buddhism 
och en del av dess nyckelbegrepp. Jag har inte hittat några tydliga definitioner någonstans, 
snarare har jag fått försöka uppfatta honom och liksom själv ställa samman det jag tror är hans 
tolkning av buddhismen utifrån hans antaganden om, och hur han argumenterar för, vad som gör 
buddhism till en bra respektive icke-fungerande konfliktlösningsmetod. Det gör att det känns 
otillfredsställande. Det olösta problemet om vad/hur buddhism är för Galtung problematiserar. 
Vid ett par tillfällen skriver han ”pure Buddhism.”491 Vad är det? Vad är annan, ”non-pure”, 
buddhism? För mej är detta inte tydligt.  
   Galtung vill till exempel gärna göra Gandhi till buddhist. Han skriver ”Gandhi was not a 
Buddhist… But his thought and action in rejecting the caste system were so utterly Buddhist 
that I wonder whether this is not an at least equally correct label – if labeling we must.”492  
                                                 
487 Ibid, s 15 
488 Ibid, s 27ff. 
489 Ibid, s 33 
490 Ibid, s 33 
491 Galtung, 1993, s 33, 51 
492 Ibid, s vi. Intressant är att det är just Gandhis tolkning av varnasystemet som Galtung menar gör 
Gandhi till buddhist. Dock brukar det vara just Gandhis vilja att hålla kvar vid varnasystemet som gett 
honom flertalet motståndare. Gandhi ville ha kvar de fyra klasserna, men han var emot att en del hinduer 
sågs som oberörbara.   
   Men det finns faktiskt en intressant inverterad parallell mellan Gandhi och Galtung. För Gandhi själv 
menar, intressant nog, att buddhismen är en del av hinduismen. Han säger: ”To me it is a part of 
Hinduism. Buddha did not give the world a new religion; he gave it a new interpretation.”, Collected 
Works 24:85, och ”Gautama was himself a Hindu of Hindus. He was saturated with the best that was in 
Hinduism, and he gave life to some of the teachings that were buried in the Vedas and which were 
overgrown with weeds. His great Hindu spirit cut its way through the forest or words… Buddha never 
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Han ifrågasätter också om amidabuddhism är buddhism över huvud taget: ”In Buddhist 
philosophy… neither acts of faith of submissiveness, nor acts of grace… (except in amida 
Buddhism, if this is Buddhism) are to be expected.”493  Det är intressant att Galtung inte har 
några svårigheter att se Soka Gakkai som buddhism,494 alltså att viss nichirenbuddhism är 
buddhism men inte amidacentrerad buddhism. Något annan uppfattning har Heinrich Dumoulin. 
Han skriver ”Mahayana Buddhology made Amida one of the most important Buddhas… faith in 
Amida and faith in the Lotus Sutra (…) are even today the main pillars of Buddhist piety in East 
Asia. Yet we must not forget that even the devotion of the Amida faith and the veneration of the 
Lotus Sutra ultimately lead back to the Mahayanist doctrine of universal unity… From its very 
beginning Zen was connected to other schools of Buddhism, particularly the Amida faith.”495 
Hur avgör Galtung vad som är (rätt, ren) buddhism och vad som inte är det? Jag har inte hittat 
svaret i hans bok. 
   Schalk skriver om ”pure Theravada” att skapandet av kanon tog flera hundra år och processen 
var inte klar förrän på 400-talet, och att historiker vidare måste inkludera ”all extra-canonical 
and all post-canonical litterature” liksom alla ritualer och etiska utövanden. Allt detta skapar ”a 
massive bulk of information which is not homogeneous, which reflects different times and 
places, statements which contradict each other and shows many outside influences. From a 
historian’s point of view there is no such thing as ‘pure’ Theravada.”496 Detta visar hur svårt det 
faktiskt är att definiera vad som är buddhism och/eller buddhistiskt.  
   För Galtung är ”att vara buddhist” att ”vara i en process av ’blivande’”. Han berättar om ett 
tillfälle då han ombetts hålla ett anförande om buddhism i ett meditationscentrum i Malaysia, 
där han under en period arbetade som gästprofessor vid universitetet. Han berättar att han säger 
att ”jag är inte buddhist” men att han är intresserad och vill få en djupare förståelse för vad 
buddhism är. Han får då till svar: ”But that means that you are a Buddhist” med tillägget att 
”Buddhism is not a question of sudden conversion, of being something one was not before, but 
of a process of always becoming.” Men är utveckling – ”blivande” - tecken på buddhism? Då 
kan man kanske säga att ”vi alla är buddhister”. All utveckling är ju en process, ett växande. 
Vad är det specifikt buddhistiska i det? 
   Jag har tyvärr svårt att tycka att Galtungs argument är hållbara, delvis därför att det saknas 
tydliga definitioner. Hade de funnits hade det varit betydligt enklare att bemöta hans 
resonemang.  
    Det som dock gör att hans huvudargument ”om buddhismen är X då är den en bra 
konfliktlösningsmetod” faller är motargumentet att ”buddhism är X men också Y”. Mot 
argumententet att buddhismen förespråkar en ickevåldslära finns empirin: det förekommer våld 
i buddhistiska länder, av buddhister, mot buddhister. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
rejected Hinduism, but he broadened its base.” Gandhi CW 35:244. Själv såg sig Gandhi hela livet som 
en sanatani advaita-hindu, cf 21:245, 25:390. Lite skojigt är det också att Gandhis son tyckte att pappan 
var buddhist! 
493 Galtung. 1993, s 18 
494 Ibid, s 23 
495 Dumoulin, Buddhism in the Modern World, s 160f. 
496 Schalk, 1990, s 284 
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7. Slutsatser och sammanfattning: Dharma yuddhaya  
Det återkommande svaret från buddhisterna på frågan om och när våld är befogat är när dharma, 
sangha, hela världsordningen är hotad.  
   För de srilankesiska buddhisterna är Sri Lanka “den levande Buddha”. De hinduiska tamilerna 
som vill dela ön blir i singalesernas ögon kaoskrafterna som hotar världs-ordningen. Att dela ön 
vore att skända en Buddharelik. För att försvara Sri Lanka, dharma och Buddha går man därför 
ut i krig.  
   Shaku Soen skrev “war is not necessarily horrible, provided that it is fought for a just and 
honorable cause, that it is fought for the maintenance and realization of noble ideas, that it is 
fought for the upholding of humanity and civilization.”497 Även de japanska buddhisterna kände 
att läran, dharma, hotades vilket inleddes i och med Meiji-restorationen. Då blev man tvungen 
att ”försvara sig”. För Japans del blir kejsaren Buddha och hans styre dharma. Därmed är det 
rätt självklart att buddhister väljer att följa det man uppfattar som kejsarens direktiv, uttalade 
genom hans generaler. Det japanska buddhistiska etablissemanget ansåg att våld var nödvändigt 
för att skydda religionen och kejsaren, som i deras ögon blivit motsvarigheten till Buddha.  
   Namgyal, som var en av de munkar som deltog i upproret i Lhasa 1959, berättade hur det kom 
sig att munkarna i hans kloster tog till vapen: ”One reason that we decided to take up arms was 
that we wanted to defend ourselves, and secondly we wanted to defend our monastery. We 
didn’t mean to kill; we just wanted to protect ourselves… It might be that a few monks killed 
some Chinese, but that was only because they were in a desperate situation. Tibet should be 
free, but as it is now, it is very difficult.”498 Och Rinpoche Ribhur Tulku, som var med om 35 så 
kallade thamzing’s, sa ovan att han hatade kineserna. ”After living through such a harrowing 
time, how could I fail to hate them? Compassion is not at issue here. They destroyed our culture 
and our civilization.”499 Den nuvarande situationen i Tibet – allt det kineserna har åsamkat 
folket, religionen, kulturen, samt det faktum att landets teokratiske ledare tvingades fly landet – 
bildar, som jag ser det, bakgrund till varför röster höjs för att man bör/måste använda våld.  
   På liknande sätt var det i Burma år 1886 när britterna hade intagit landet och skickat den siste 
kungen i exil, förlorade sanghan och buddhismen stödet från den sekulära sfären. Flera munkar 
lämnade sina kloster och gick istället samman med gerillan i dess krigsföring mot de 
invaderande britterna. Den kanske främsta anledningen till detta direkta deltagande i 
krigshandlingar bland de burmesiska munkarna var att det brittiska maktövertagandet sågs som 
en total förstörelse av den burmesiska världsordningen och dess religiösa värderingar, liksom 
den burmesiska kulturella identiteten. Buddhismen var det som gav den totala modellen för livet 
med dess ontologiska, kosmologiska och ideologiska delar. När den världsbilden förändrades 
kastades allt omkull och man var tvungen att göra allt för att återupprätta världsordningen.500 
   Jag har med uppsatsen velat visa att tanken om att våld i vissa fall är berättigat inte enbart 
förekommer inom en gren av buddhismen, eller i ett land, eftersom mitt material har visat på 
det. För att förtydliga den slutsatsen vill jag ge ännu ett exempel på detta. Det hämtas fråm den 
thailändska sanghan. Där finns en munk som som gjort sig känd för att anse att krig och 
dödande kan vara acceptabelt, t o m påbjudet, när landet, religionen och/eller regenten hotas. 
Alltså liknande argument som har använts av fler buddhister än de på Sri Lanka, i Tibet och i 
Japan. Även han har hävdat att i ett sånt läge är det acceptabelt, och påbjudet, att man får och 
bör döda. Han heter Kittivuddho Bhikku och han initierades till munk samma år som man firade 
Buddha Jayanti, dvs. buddhismens 2500-års jubileum.501 Kittivuddho menade att det var 
legitimt att döda kommunister. Och han använder nästan ordagrant arhants ord till Duttagamani 
i Mahavamsa när han sa att sådant dödande inte är att räkna som dödande eftersom: 

                                                 
497 Soen, s 211 
498 Goldstein-Kyaga, s 29 
499 Supra not 256. 
500 Gravers, s 303f 
501 Keyes, Political Crisis in Militant Buddhism in Contemporary Thailand, s 148 
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Whoever destroys the nation, the religion, or the monarchy, such bestial types (man) are not 
complete persons. Thus we must intend not to kill people but to kill the Devil (Mara); this is the 
duty of all Thai.502 
  

Och på samma sätt som flera av de buddhister jag tidigare refererat till menade han att detta inte 
är demeriterande utan snarast ger det meriter eftersom man beskyddar nationen, religionen och 
monarkin. ”It is just like when we kill a fish to make a stew to place in the alms bowls for a 
monk. There is certainly demerit in killing the fish, but we place it in the alms bowl of a monk 
and gain much greater merit.”503 Och soldaters dödande menade han var rättfärdigt eftersom 
dess syfte (cetana) inte var att döda utan att skydda landet. Om inte landet, nationen, existerar, 
kan inte religionen existera.504 
   Likt ett eko från de japanska buddhisterna sa han att Buddha lärt att man måste offra det lilla 
för det stora, att ”our heroes sacrifice their lives in order to preserve the nation, religion an 
monarchy for all of us… Our heroes must kill people; however, those people are enemies of the 
country. This (act of killing) is certainly demeritorious, but the merit is greater.”505 
   För honom var det viktigaste att skydda landet för om inte det existerar, kan inte heller 
religionen existera. Och de som han såg som fiender till nationen var kommunister. Och han 
hänvisar till Buddha och skrifterna och menade att Buddha lärde människor att döda.  
 

He taught us to kill. Venerable sirs, you are likely to be suspicious about this teaching. I will tell 
you the sutta and you can investigate: (It is) the Kesi-sutta in the Kesiya-vagga, the sutta-
nipitaka, anguttara-nikaya, catukaka-nipata. If you open (this text) venerable sirs, you will find 
that the Lord Buddha ordered killing.506 
 

När han sen ska ge sin tolkning av suttran är den följande: 
 

The Buddha kills and discards, but the word ”kill” according to the principles of the Buddha is 
killing according to the Dhamma and Vinaya of Buddhism. To kill and discard not by teaching is 
the method of killing. I don’t mean that the Lord Buddha ordered the killing of persons. But [he 
ordered] the killing of the impurities of people.507  

 
Vad han retoriskt gör, är att säga att han inte säger att man ska döda andra människor men att 
kommunister inte är människor utan att de personifierar Mara, och att Buddha lärt buddhister att 
skydda sig mot sådant som är orent (klesa) när han gav dem dhamma. Och kommunister är inte 
människor, de är orenheter, de är en ideologi, och om alla de som vill försvara nationen, 
religionen och monarkin använder vapen för att döda kommunister är det rättfärdigat då deras 
intention är moraliskt korrekt. Således är de meriter de får mer värda än ickemeriterna eller 
“synden” (papa) som produceras.508 
   Kittivuddho deltog i en stor demonstration mot regeringen, något som egentligen var förbjudet 
för munkar och borde ha föranlett en bestraffning, vilket dock den Högste Patriarken inte gav 
honom. Kittivuddhos argument för att sitt deltagande i demonstrationen var att han agerat i syfte 
att skydda landet, för om inte nationen existerar kan inte heller religionen existera.509 Och 
ytterligare ett tecken på att sanghan var ovilliga att ge honom ens en mild reprimand är att efter 
påtryckningar från håll om krav på att man skulle undersöka om han hade eller inte hade 

                                                 
502 Ibid, s 153 
503 Ibid, s 153 
504 Ibid, s 152 
505 Ibid, s 154 
506 Ibid, s 154 
507 Ibid, s 154 
508 Ibid, s 155; cf Swearer, 1995, s 113f 
509 Keyes, s 152 
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överskridit vinaya eftersom munkar var förbjudna att delta i det politiska livet så kom ”the 
Ecclesiastical Council [to the conclusion that they] would not conduct an investigation 
regarding Kittivuddho because the evidence was insufficient.”510 Sanghan stod alltså i princip 
bakom honom och hans åsikter. 
   Det han själv menade var förskräckande med kommunismen var ”the terrible state of mind in 
which he found Khmer monks who anticipated the coming of Communist rule. And he tells of 
hearing accounts after the fall about the destruction and desecration of temple-monasteries and 
the killing of monks, as well as ordinary people. What happened in Cambodia clearly 
demonstrated to him that Communism represented a dire threat to the religion. Moreover, when 
the new Communist government of Laos abolished the Lao monarchy in December 1975, he 
was convinced that Communism also represented a threat to the institution of the monarchy.”511 
Det här är ett eko av hur de srilankesiska buddhisterna är rädda för kommunister efter att de sett 
hur kommunisterna behandlade den tibetanska befolkningen. Och det är ett eko av hur andra 
buddhister ser på behovet av nödvändigheten av att i vissa situationer tvingas använda våld för 
att beskydda Buddha, dharma, sangha.  
   Asiatiska kampsporter brukar vara noga med att betona att man tillhör den buddhistiska 
traditionen, som för att ge tyngd eller legitimitet åt att man samtidigt lär ut dödande tekniker. De 
förklarar eller ursäktar sig genom att säga att det är ett försvar. Så ”medlar” man själv det som 
kan tolkas som motsägelsefullt i att följa Buddhas lära och ändå lära ut dödande tekniker.  
 

… the Shaolin practitioner is never an attacker, nor does he or she dispatch the most devastating 
defenses in any situation. Rather, the study of kung fu leads to better understanding of violence, 
and consequently how to avoid conflict. Failing that, a Buddhist who refuses to accept an 
offering of violence (i.e., and attack) merely returns it to the sender…. The more sophisticated 
and violent an assault, the more devastating the return of the attack to the attacker. Buddhists are 
not, therefore, hurting anyone; they merely refuse delivery of intended harm.512 
 
Buddhist forms of martial arts have very strict rules about how violence can be used. The 
Shaolin teaching forbids the monk from ever being the aggressor, and instructs him to use only 
the minimum necessary defensive force. By becoming skilled in physical conflict the monk has a 
better understanding of violence and is able to use sophisticated techniques to avoid harm, 
ranging from simple parrying of clumsy blows to paralyzing grips and knockout blows in the 
face of extreme violence – but always using only the amount of force needed to refuse the 
violence that is being offered to them.513 

 
Försvar tolkas alltså inte nödvändigtvis som våld. Vad man snarare menar att man gör, är att 
man returnerar - utan att ta emot – det våld man själv ställs inför. Ett avvisande av våld, med 
våld. 
   På ett nästan identiskt sätt menar Sri Lankas regering att man krigar i syfte att uppnå fred.514 
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, den nuvarande presidenten på Sri Lanka, ser det som sin 
buddhistiska plikt att skydda medborgarna och att det därmed är hennes rättighet och skyldighet 
att kriga mot det hon uppfattar som tamilska terrorister. 
   Så fast hon å ena sidan förespråkar ickevåld så vidhåller hon samtidigt att det är hennes 
traditionella rätt att, vid behov, använda våld och att döda eftersom det ligger i linje med hur 
Ashoka agerade.515 På så sätt ger hon sig själv rollen av att vara en “wheel-turning monarch, the 
cakkavatti, the just king of the Cakkavatti Sikhanada Sutta, thereby embodying, or enacting an 
                                                 
510 Ibid, s 158f 
511 Ibid, s 151 
512 http://www.cgan.com/english/china-art/www/shaolin.html 2004-05-17 
513 http://www.bbc.co.uk/religion/ethics/war/buddhism.shtml 2003-09-23 
514 Rahula har under fr a 1990-talet varit bland de främsta att förespråka krig för fred, cf. Schalk, Political 
Buddhism aming Lankans in the Context of Martial Conflict, s 229. 
515 Bartholomeuzs, 2002, s 37, se citat not 28 
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important Buddhist story.”516 Både hon och hennes Deputy Minister of Defense, general 
Anuruddha Ratwatte menar att krig var enda kvarvarande lösningen, att det är ett krig för att 
uppnå fred.517 Ratwatte har sagt “if we fail to bring peace through discussion we will bring 
peace through war.”518 
   Chandrika Kumaratunga och general Ratwatte är inte ensamma om att hävda att buddhismen 
är pacifistisk till sin natur samtidigt som man mer eller mindre aggressivt försvarar 
buddhismen.519 En aktivt militant srilankesisk munk säger till Juergensmeyer att han upplevde 
det som att han levde i en tid av dukkha, en a-dharmisk kaotisk tid. “Behind the notion is the 
conflict between dhamma and adhamma – order and disorder, religion and irreligion – and, by 
invoking that image, he couched the political concerns of himself and other Buddhist activists in 
sacred terms.”520 Jeurgensmeyer berättar också om en annan munk som deltagit i våldsamma 
protester mot regeringen och att munken inte kunde se hur man kunde undvika användandet av 
våld i tider av dukkha, som dessa var. När sådana tider råder, sade munken, föder våld mer våld. 
De politiker som var hänsynslösa och sågs som fiender till religionen kunde bara förvänta sig 
blodbad som ett sorts karmisk återgäldande för deras handlingar. Under sådana tidsperioder i 
den singalesiska historien störtades ”onda härskare”, sa munken och tillade att buddhister tror på 
karma-lagen, och att ”those who live by the sword die by the sword.”521 
   När de tibetanska buddhisterna konfronteras med det etiska dilemmat våld kontra ickevåld 
argumenterar man ofta på två nivåer: en principiell, och en taktiskt. Det vill säga man särskiljer 
mellan idealism and pragmatism.522 Munken Namgyal uttrycker det på följande sätt: “The 
principle is that you have to give up.” Detta kontrasterar han mot hur folk i praktiken agerar i 
olika situationer. Goldstein-Kyaga berättar att de som förespråkar ickevåld oftast argumenterar 
på både en etisk principiell nivå och en praktisk, taktisk nivå.523 Detta är ett sätt att förklara 
varför man använder våld när föreskrifterna säger att man ”inte ska” men man ändå har behov 
av att överskrida de normerade gränserna. Likadant gör både de srilankesiska och de japanska 
buddhisterna. Man vet att föreskrifterna säger att man inte bör, och ändå använder man våld 
eftersom omständigheterna är sådana att man anser sig vara tvungna. 
   Bartholomeuzs hänvisar till Hallisey som “proposes that Theravadin stories, windows into 
ethics, reveal that when Buddhists make moral decisions, they sometimes assume a kind of  
”ethical particularism”524…  In other words, it is an obligation of the Buddhist not to take life, 
but that obligation is prima facie rather than absolute.”525 Det Hallisey kallar ”etisk 
partikularism” förklarar Bartholomeuzs med att ”obligation is prima facie rather than absolut”. 
   Därmed inte sagt att man lever med två sanningar, att teori är en sak och praktik något annat. 
Jag tolkar det som att de i detta fall går hand i hand och menar att det får sin 
”upplösning/integration” i den duala relation som finns mellan Buddha och Ashoka.  Om man 
har en idealbild av statchefen som förkroppsligar både sakral och profan makt (Ashoka som 
cakravartin som fått erkännande och legitimitet av Buddha) är det svårt att hävda att 
buddhismen enbart har siktet inställt på det utomvärldsliga. Redan i dess grundläggande 
strukturer finns ”politik” inbyggt, och därmed legitimitet att använda våld.  
   Ashoka är både Dhammashoka ’den gode’ och Candashoka ’den onde’. Den duala bilden 
behövs eftersom att världen i sig inte är nirvanskt god och ljus enbart. Det är samsara som är 
paradoxal. Det är samsara som är problemet. Därav buddhismen som lära och metod.  

                                                 
516 Ibid, s 37 
517 Ibid, s 37f 
518 Ibid, s 38 not 31; General Ratwatte har i en del sammanhang jämförts med Duttagamani. 
519 Ibid, s 16, se not 72. 
520 Juergensmeyer, 1993, s 162 
521 Juergensmeyer, 2003, s 114 se not 25 och 26; cf även Juergensmeyer 1989. 
522 Goldstein-Kyaga,  s 19, 32 
523 Ibid, s 32 
524 Bartholomeuzs, 2002, s 26 
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   Jag har som tidigare nämnt fått många starka reaktioner från många håll när jag har berättat 
vad min uppsats handlar om. Buddhism berör. Och frågan om våld berör. Många som inte är 
buddhister har reagerat starkt och velat slå ifrån sig när jag säger att det finns buddhister som 
vill och faktiskt använt våld. Naturligtvis har man argumenterat för att det inte är buddhismen i 
sig som legitimerar användandet av våld. Jag kan inte säga att buddhismen i sig accepterar våld 
men tolkningar av väsenliga begrep och nyckeltermer går otvivelaktigt att tolka i denna riktning 
och verkar lämna öppet för våldslegitimitet.  
   Och faktum kvarstår: buddhister använder våld. När adharma råder, när en situation upplevs 
som religionspolitiskt hotfull, när världen upplevs som kaotiskt, när demoner tränger sig på och 
onda krafter hotar det goda, då anser en del buddhister att det är legitimt att använda våld. Våld 
ses som ett nödvändigt försvar för världsordningen, även om man är den som inleder. Att med 
våld försvara sig är dharma yudhaya.   
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8. Efterskrift 
Buddhismen är inte immun mot våld. På samma sätt som det inte finns någon för terrorism mer 
lämpad religion finns inte heller någon som har monopol på ickevåld eller någon som är den 
mest kärleksfulla av dem alla. Buddhismen är lika mänsklig som de andra religionerna. Den 
stora visionen finns, om upplysning, ahimsa, ickevåld, fred – allt lika viktigt för en buddhist 
som för en muslim eller kristen. 
   Buddhismen är inte heller mer inom- eller utomvärldslig än någon annan religion. Man är en 
del av samhället, och samhället är en del av religionen.  
   En religion står sig slätt utan de troende. Det är dom som skapar religionen. Utan buddhister 
skulle en buddhistisk kanon och buddhistiska ritualer stå utan värde. Därför är det kanske 
ointressant att ställa frågan om hur huruvida buddhismen legitimerar användandet av våld i en 
del situationer eftersom det är dess traditionsbärare, buddhisterna, som gör tolkningar och val. 
Det är buddhisterna som utför handlingarna och uttalar åsikter. Det är buddhisterna som är det 
intresseranta, inte religionen per se.  
   En religion är inte hellre statisk utan den är dynamisk, föränderlig, i växande. Det gäller inte 
minst buddhismen. Redan innan hinayana och mahayana separerade, splittrades hinayana upp i 
inte mindre än 18 olika sekter.526 Det säger sig självt att buddhismen inte är en enhetlig, 
oföränderlig ’evig’ lära, lika i alla de länder där den vuxit sig stark och utvecklats, där också 
samverkan med andra religioner gett den dess unika färgskiftningar varhelst den finns.   
   Ickevåld är svårt. I pessimistiska stunder kan det ses som ”a user’s guide to the art of dying”. 
För att det ska fungera krävs tror jag framför allt en karismatisk person som visar vägen, eller 
som är vägen. Det är personen som är viktig. Ickevåld är ett förhållningssätt, inte en 
intellektuell övning. Det är handlingen, agerandet, som är vägvisaren, snarare än abstrakta etiska 
principer.   
   “Nonviolence is a way of being in the world,“ skriver Swearer, “not some kind of intellectual 
exercise. When it comes to religious ethics, exemplary behavior is a more potent guiding and 
motivating force than abstract principles.527 Thich Nhat Hanh säger detsamma: 
 

What we need is not another doctrine, but an awakening that can restore our spiritual strength. 
What made Mahatma Gandhi’s struggle a great success was not a doctrine – not even the 
doctrine of nonviolence – but Gandhi himself, his way of being. A lot is written today about the 
doctrine of nonviolence, and people everywhere are trying to apply it. But they cannot 
rediscover the vitality that Gandhi had, because the “Gandhians” do not possess Gandhi’s 
spiritual strength. They have faith in his doctrine but cannot set into motion a movement of great 
solidarity because none of them possesses the spiritual force of a Gandhi and therefore cannot 
produce sufficient compassion and sacrifice.528 

 
Samtidigt är det kanske inte alltid så enkelt att allt våld är ”fel”, och att allt ickevåld är ”så rätt”. 
Och där finns basala mänskliga reaktioner att ta hänsyn till, som exempelvis rädsla. Christa 
Meindersma, en Röda Kors-tolk från Holland, säger om de unga tibetanska munkarna: 
  

Those young monks are mostly between twenty and twenty-four years old. They are fighting 
against what they have experienced up to now. They never knew the old pre-1959 regime. They 
are not trying to restore anything. They are trying to put an end to the violations of their basic 
rights, of their fundamental freedom. They live in constant fear… I think now things have come 
to a point where not only monks but the Tibetan people as well have realized that there has been 
no genuine improvement in the situation and that the things that the Chinese government puts on 
the paper are nothing but lies. So there is a tremendous solidarity and an incredible feeling of 
urgency. I think the Tibetans now feel they are on the verge of being completely exterminated by 

                                                 
526 Strong,  s 30 
527 Swearer. Exemplars of Nonviolence in Theravada Buddhism, s 64 
528 Thich Nath Hanh, 1995, s 157 
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the Chinese and they have to do something to show the world that they are prepared to die to 
defend themselves. 529 

 
Inför valet att ”utsläckas som folk”, när motståndaren känns för mäktig, när man inte vågar tro 
på att icke-våld bär en ända fram, när rädslan blir för stark. Våld kan då bli uttryck för 
överlevnadsinstinkten. Man kan behöva skydda sig, även om man är buddhist. 
   Och ändå. En tibetansk nunna som tillbringat större delen av sitt liv i exil säger : 
 

If you think about it in a practical way, if you strive for freedom, violence is the closest solution. 
But if you think about next life, that what we do in this life will have consequences for next life, 
then we cannot use violence. You should not harm other living beings. Therefore, it is wrong.530 

 
Den buddhistiska etiken går att tolka i olika riktningar. Buddha själv sa att man också ska 
transcendera läran, inte låta den vara en gud som styr ens handlande, man ska tänka själv. Det 
ger möjlighet att själv avgöra vilken tolkning av de etiska lärorna man vill göra. 
   Att välja att leva utifrån ett ickevåldsperspektiv är ett individuellt val. Likaså valet att använda 
våld. Ingen religion gör valet åt en. Valet gör man själv. 
   Victoria skriver att man kan undra över vilket resultat det hade blivit om fler japanska 
buddhister på olika sätt hade protesterat mot Japans krigspolitik och att de fåtal som faktiskt sa 
ifrån visade att motstånd var möjligt om man bara var beredd att betala priset. Varje japansk 
buddhist hade ett val att göra, skriver han.531 
   Gandhi konstaterade att satyagraha inte är för fega människor, han har sagt att om man är feg 
vore det kanske bättre att använda våld. Ickevåld är för modiga människor. Kanske är det därför 
det är så få förunnat att vara satyagrahins. Få klarar att göra det som krävs. Därmed inte sagt att 
man inte ska våga vara modig, för alla har ett val.  
   Det arbete som den fjortonde Dalai Lama eller Aung San Suu Kyi gör är inte mindre värt om 
det inte nödvändigtvis ses som buddhistiskt. Tvärtom visar det att storhet är oberoende av 
religiös tillhörighet. Att storhet är ett personligt val, och att det valet är öppet för alla. Därmed 
inte sagt att det är ett enkelt val. Men det finns ett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
529 Donnet, s 125 
530 Goldstein-Kyaga; Nonviolence in Asia, s 29f 
531 Victoria, Zen at War, s 78 
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