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1. Inledning och frågeställning 

 

Ondska är ett begrepp som har en mycket vid innebörd. Den här uppsatsen kommer att rikta in 

sig på en stor berättelse från varje av de fyra världsreligionerna och där definiera ondskan i 

berättelsen utifrån religionens värderingar och texter samt sedan påvisa vad berättelserna har 

för betydelse för de troende idag. Uppsatsens frågeställning är hur definieras ondskan i 

berättelserna som man hittar i de fyra världsreligionerna? 

 

Den här uppsatsen är baserad på litteratur studier och de verk som används är allt från strikt 

religiösa texter som Bibeln och Koranen till ren facklitteratur kring ämnet. Det från dessa som 

all information hämtas och det med olika författares syn på ämnet som uppsatsen formas till 

en förklaring över vad ondska är i de fyra världsreligionerna. 

 

Meningen med arbetet är att försöka klargöra vad det onda egentligen är. Många anser 

hemska händelser och de som utför dem som ondska men i många religioner finns det ett 

annat svar på varför ondska uppstår. För att kunna förklara vad som är gott så måste man 

också kunna förklara vad som är ont, de två sakerna kan inte existera utan varandra.  

Gott och ont är något som har stor plats i religioner överhuvudtaget. De två begreppen är 

nödvändiga för att man ska kunna ha ett samhälle med regler och lagar.  

Berättelser som de som tas upp har en mycket stor del i utövningen av de olika religionerna. 

Varje ritual härstammar från någon slags berättelse. 

 

Ytterst sällan får man reda på varför en figur i en berättelse anses som ond. Berättelser har 

oftast en synbar skurk och en synbar hjälte men det finns fler svar på varför till exempel 

förfärliga saker händer. Genom den här uppsatsen kopplas berättelsen ihop med de regler som 

finns för hur man ska leva som religiös människa inom de fyra världsreligionerna för att ge en 

ytterligare förklaring till varför ett beteende är ont förutom det uppenbara. 

 

Ondska är ett ytterst aktuellt ämne vid dagens datum och det är ett ämne som man aldrig 

kommer att se försvinna. Det är en stadigvarande företeelse och oftast så förknippas det med 

religion i dagens samhälle. Religionens ondska kan anges som anledning för krig och misär 

men med denna uppsats så kan man komma ifrån det mest vanliga sättet att se på ondska. 

Genom att vända på myntet på detta sätt så öppnas också dörren för ökad förståelse och 

kunskap kring de filosofiska grundvalar som varje religion har.  
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Förhoppningsvis kan man få en helt annan syn på respektive religion genom att läsa den här 

uppsatsen. 

 

1.1 Det didaktiska syftet 

 

Ondska är ett vanligt förekommande begrepp i samband med religion och dess utövare. I 

västvärlden väljer vi ofta att lägga det epitetet till många händelser som är hemska i vår nutid. 

Ondska kan vara terrordåd, mord, misshandel och mobbning med mera. Som lärare är det 

viktigt kunna ge en hel bild av religionen och ge eleverna möjligheten att kunna färdas utanför 

lärobokens gränser och reflektera över vad religion i grunden verkligen är, det är det som är 

det didaktiska syftet med den här uppsatsen. 

 

Man kan genom att använda sig av religiösa berättelser driva en moralisk och etisk diskussion 

i klassrummet, något som hör religionsämnet till. Att välja flera olika trosinriktningar som 

grund kan hjälpa till att ge en bredare bild av ondska och kanske en bredare förståelse för 

religionen.  

 

Det finns många missvisande idéer hos skolungdomar idag om vad som försöks uttryckas 

med hjälp av ritualer hos världsreligionerna. Det finns också missvisande material från media 

som kanske skildrar religionen som ond och utan de moraliska värderingar som finns i 

västvärlden. Det är därför bra att kunna ta upp sådana här exempel som berättelser från 

världsreligionerna och samtidigt påvisa de moraliska aspekter som finns i religionerna. 

Man måste försöka som lärare att gör det synligt för sina elever att det inte är religionen som 

begår brott som till exempel terrordåd utan att det är människor som handlar fel men som 

påstår sig att göra det i religionens namn.  

 

Ondska är ett ämne som man aldrig kan undvika eftersom den är ständigt påtagligt i vardagen. 

Den dyker upp i skolan i form av våld fysiskt såväl som psykiskt. Den dyker upp på 

dataskärmar, i TV-apparater, i tidningar, på bio, på stan i alla möjliga former. En synlig 

anknytning till religion kanske inte alltid framträder och kanske inte alltid finns där, men med 

hjälp av religion kan man få en chans som lärare att ge sina elever ett sätt att hantera ondska 

genom just att påpeka vad varje religion säger om saken. 
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2. Metod och avgränsning 

 

2.1 Litteratur 

Den här uppsatsen baseras enbart på litteratur. För att kunna få en levande berättelse och för 

att få en bred bild av vad som är ont i berättelserna så har källorna varit från olika litterära 

verk såsom religiös- samt facklitteratur. En del böcker har haft en stark filosofisk riktning, 

andra en mer läroboksaktig riktning och vissa har varit rent religionsvetenskapliga.  

 

2.1.1 Källkritik 

De källor som berättelserna tagits från har känts trovärdiga då de efter att ha undersökt 

författarens trovärdighet känts som en säker källa. Den enda bok som det fanns tvivel kring 

var den om Buddhas liv. Men efter att ha jämfört med annan litteratur så ansågs den godtaglig 

ur ett religionsvetenskapligt perspektiv. När det gäller förklaringen kring vad som är ont så 

har även religiösa skrifter använts som riktlinjer och källor. De facklitterära böckerna ger en 

något så när hel bild kring de uppfattningar som respektive religion har om ondska men det 

kändes bra att i den mån det gick att använda urkällan till religionens livsåskådning som källa.  
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3. De fyra världsreligionernas berättelser och ondska i dem 

 

3.1 Judendom  

 

3.1.1 Berättelsen om Purim 

Den här berättelsen har fyra huvudkaraktärer: drottning Ester av Persien, Mordechai, Haman 

och kung Ahasveros av Persien. 

Ester var en flicka av judisk härkomst som kung Ahasveros äktade då han var missnöjd med 

sin tidigare fru, drottning Vashti. Haman var kungens närmaste man och han hatade judarna.1 

Hamans hat mot judarna föddes då juden Mordechai vägrade buga sig för honom då han 

passerade den Kungliga porten, något som kungen stiftat som lag, Mordechais skäl för detta 

var att han var just jude. Haman vredgades och han ville inte nöja sig med att döda endast 

Mordechai utan han ansåg att hela Mordechais folk skulle utrotas för att straffa denna skymf.2 

 

Haman övertalade kungen att låta honom förinta alla judar som levde i riket. En dag då detta 

skulle genomföras fastställdes av Hamans spåmän genom att de kastade pur vilket betyder lott 

på persiska.3Lotten föll på den trettonde dagen i den tolfte månaden, adar. Och då skulle unga 

som gamla, kvinnor som barn av det judiska folket i riket dödas.4 När Mordechai fick höra om 

detta bad han sin kusin, drottning Ester, att be kung Ahasveros att benåda deras folk. 

Problemet för Ester blev då en lag som fanns i det persiska riket som gällde alla, även 

drottningen. Denna lag var att ingen fick gå till kungen utan att han själv kallat dem till sig. 

Den som bröt mot lagen dömdes till döden.5 Ester kunde dock inte svika sitt folk och bad dem 

därför att fasta tre dagar då varken mat eller dryck fick intas under dagen eller natten, en fasta 

som hon genomförde själv, för att skänka henne lycka i sitt uppdrag.6 Hon trädde fram 

framför kungen och bad honom skona hennes folk. Kungen lyssnade på Ester och lät judarna 

gå fria och hängde istället Haman.7  

 

 

 

                                                 
1Harry Gersh – Så här går det till Hillerförlaget (2004), Stockholm, Sverige 
sid 144  
2 Bibeln Esters bok 3:2-6 sid 650 
3 Gersh, 2004, sid 144 
4 Bibeln Ester 3:11-13 sid 651) 
5 Gersh, 2004, sid 144 
6 Bibeln Esters bok 4:16 sid 652 
7 Gersh, 2004, sid 144 
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3.1.2 Ondskan i Purim 

 

I Megillah, en av fem böcker med de judiska skrifterna, där Esters bok finns med anges 

anledningen till varför judarna straffades i Purim; de hade roat sig på en av kung Ahasveros 

fester. Festen tog plats under en av de judiska högtiderna något som det judiska folket under 

Ahasveros styre bortsåg ifrån. Det är något som var en orättfärdig synd enligt Talmud. Ester 

förstod sambandet mellan festen och den olycka som drogs över hennes folk i och med 

dispyten mellan Mordechai och Haman då Gud vredgats. Purim är ett typexempel på hur den 

gammal testamentlige guden, judarnas Gud, straffar de som strövar ifrån honom.8  

Purim påvisar hur israeliterna anser att Gud styr händelser överallt, dock obemärkt.9    

 

Människan har ett sätt att förstå hur händelser uppstår och varför de sker, som förklaring till 

många av sina berättelser. Det anses att varje händelse har en föregående orsak. Många anser 

att genom att just förstå denna orsak så kan man påverka skeendet. Inom judendomen sett 

utifrån Toran, så har man ett annat sätt att förklara varför katastrofer som försök till utrotande 

av det judiska folket uppstår.10 Man menar att Gud straffar människan på grund av deras onda 

gärningar och att om man inte inser detta, utan anser att det bara beror på naturliga orsaker, så 

kommer Gud att straffa dem, men inte förinta dem, tills de kommer på rätt väg i sin tro igen.11 

Människan skall alltså inte tro att Guds vrede är något alldagligt och det är hennes syn på 

händelserna som naturliga eller profana, om man så vill, som är ondska och det är människan 

som är ond som vänder sig ifrån sin Gud.12 Inom judendomen så ska man se olycka över 

folket som något som kommer från Gud. Lidandet, som det i Esthers bok, är ett tecken på att 

man måste ändra sitt beteende och söka i sig själv svaret på vad man måste ändra och på så 

vis kunna finna svaret på varför Gud har vredgats.13Guds beteende mot människan speglar 

deras egna gärningar.14  

                                                 
8 Avie Gold, Nosson Sherman - Purim: - its Observance and Significance: a Presentation Based on Talumudic 

and Traditional Sources Mesorah Brooklyn (1993), New York, NY USA sid 34  
9 Gold, Sherman, 1993, sid 16 
10 Gold, Sherman, 1993, sid 17 
11 Gold, Sherman, 1993, sid 16 
12 Gold, Sherman, 1993, sid17-18 
13 Gold, Sherman, 1993, sid 18 
14 Gold, Sherman, 1993, sid 19 
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Vi kan alltså beröva oss själva på den mänskliga frihet som Gud ger oss då vi gör omoraliska 

val15 Men de som inte tror på Gud straffas inte då de inte kan se hans närvaro. Enligt 

judendomen så straffar de sig själva genom att inte ha tron.16   

Rabbi Harold Kushner framställer anledningen till varför goda, som onda, människor drabbas 

av ondska; Naturens lagar kan inte skilja goda från onda människor och därför drabbas goda 

människor av ondska på grund av att Gud inte vill ingripa för att det då skulle beröva oss den 

mänskliga frihet som Han gett oss.17 Man kan anta att Gud skulle kunna ingripa rent 

teoretiskt. Det framkommer då en fråga om varför Gud då inte ingripit och hindrat diktatorer 

exempelvis och därmed kunnat rädda miljontals människor till livet.18 Om en person av judisk 

tro inte följer matföreskrifter eller gör sig skyldig till falskdeklaration så måste hon eller han 

också senare ta ställning till sitt val och därmed också ta ställning till sig själv som 

människa.19 Man gör ett val för vilken typ av människa man vill vara och ju längre in man 

kommer i den typen desto svårare blir det att göra om sitt val och välja en ny väg i livet.20
 

 

Enligt Kushner fråntar vi oss själva vår mänskliga frihet ju mer vi dras in på fel väg i livet, 

men det är dock inte befogat att skylla på Gud eller någon slags djävul då vi upptäcker vart 

våra handlingar fört oss.21 Inom judendomen så finns det inget behov av att skapa en djävul då 

det onda går att förklara med de själviska handlingar vi utför och den mänskliga svaghet som 

det innebär.22   

 

Det judiska folket och Gud har ett förhållande som bygger på en helighetskodex som finns 

med i andra Mosebok 19:5 – 6.23 Det går i stort sett ut på att om det judiska folket lyssnar på 

Gud och inte bryter sitt förbund med Honom, så ska de vara hans utvalda folk och Gud skall 

då behandla judarna som hans dyrbara egendom bland andra folk och judarna ska då få leva i 

ett land rikt på präster och med ett heligt folk som tillhör Gud.24 

 

                                                 
15 Harold Kushner –Till livet! - Judisk tanke, tro och tillvaro, Bokförlaget Natur och Kultur (1994), Stockholm, 
Sverige, sid 127 
16 Gold, Sherman, 1993,sid 20 
17 Kushner, 1994, sid 125 - 126 
18 Kushner, 1994, sid 126 
19 Kushner, 1994, sid 127 
20 Kushner, 1994, sid 127 
21 Kushner, 1994, sid 128 
22 Kushner, 1994, sid 128 
23 Benthe Groth – Judendomen – Kultur, historia, tradition Bokförlaget Natur och Kultur (2002), Stockholm, 
Sverige sid 120 
24 Groth, 2002, sid120 
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För judarna är det onda, eller synden, en handling som människan utför inte ett tillstånd som 

hon kontinuerligt befinner sig i.25 Man anser inom judendomen att religionen har som uppgift 

att lära människan hur hon ska kontrollera sina själviska drifter, inte hur hon ska utplåna 

dem.26 Ångern är inte fullständig, enligt den judiska tron, förens man hamnar i en situation 

där man handlat fel ännu en gång och väljer en annan utväg.27 

 

Den ondska vi möter i berättelsen om Purim kan knytas samman till de värderingar som finns 

i den judiska tron kring såväl moral som tron och lojaliteten till den judiske guden. Ondskan i 

sig finns inte i en enda person, även om det tillsynes är Haman som gör onda gärningar mot 

judarna. Förklaringen till ondskan står högt över en människas onda handlingar. Det är folkets 

egna gärningar som drar ondskan över dem i och med att de inte följer guds lagar och den 

rätta vägen för en troende inom judendomen. 

 

 

3.1.3 Vad har berättelsen om Purim för betydelse för dagens judar? 

 

Den sårbarhet som judedomen har representeras och blir ett begrepp i Purim.28 

Purims berättelse handlar inte bara om det uppenbara som förföljelse av judarna eller om 

vikten av att hörsamma Guds ord, utan även om den som kommer ihåg sitt folk även när de är 

tillsynes långt borta.29 Purim binds ihop med händelser både under och efter biblisk tid med 

det faktum gemensamt att judarna har lyckats undkomma fara. Den betydelse som ligger i 

detta är enligt judisk syn på saken Guds vilja att hjälpa sitt folk.30 Purim kanske hade glömts 

bort om det hade varit så att judarna fått leva i fred i sitt eget land. Men det blev inte så. 

Judarna blev istället spridda över hela världen och vart de än kom så har det funnits en ny 

version av Haman som har startat förföljelser av judarna, vare sig det var en av det icke-

judiska folkets ledare eller bara en person med fördomar i samhället.31Berättelsen om Purim 

ger det judiska folket hopp och mod då tanken på att ett mirakel kan rädda dem från 

                                                 
25 Kushner, 1994, sid 147 
26 Kushner, 1994, sid 147 
27 Kushner, 1994, sid 148 
28 Kushner, 1994, sid 104 
29 Gersh, 2004, sid 143 
30 Gersh, 2004, sid 144 
31 Gersh, 2004, sid 145 
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förföljelse ständigt lever kvar. En annan lärdom som Purim ger, är att såväl fattiga som rika 

judar förenas och blir ett folk, som slåss för sin fortlevnad vid fara.32 

 

När judar senare undkom förföljelser och överlevde stor fara så började man fira det med 

Purimfester tillägnade just den mirakulösa räddningen.33 Ester bad om att judarna skulle fasta 

för att ge henne lycka i försöket att rädda sitt folk och den fastan är något som man följer även 

idag. Idag firar man Purim i synagogan, med fester, spel, maskerader och genom att ge gåvor 

till varandra och till fattiga.34 Under Purimspelen samlar man in pengar till välgörande 

ändamål.35 

 

Under dagens firande av Purim minns man allt det hemska som hänt det judiska folket, som 

till exempel det som hände under andra världskriget och nazisternas förföljelse och massmord 

på judarna, men man minns också att det judiska folket ändå har lyckats överleva dessa 

katastrofer.  Det viktigaste med att minnas Purim och alla de händelser som liknar Purim, är 

för att det aldrig ska kunna hända igen.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Gersh, 2004, sid 145 
33 Gersh, 2004, sid 145 
34 Gersh, 2004, sid 147 
35 Gersh, 2004, sid 148 
36 Gersh, 2004, sid 148 
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3.2 Islam 

 

3.2.1 Berättelsen om Karbala 

 

Efter Muhammeds död blev hans kusin Ali ledare för muslimerna i Medina. Det fanns dock 

vissa som motsatte sig att Ali skulle vara den rättmätige personen för att inneha denna 

position, vilket ledde till två olika grupperingar som senare blev kända som, Shia och Sunni. 

Ali blev ständigt nekad sin position av samhället och det var först när den tredje kalifen efter 

Muhammed mördades som han kunde inta sin position som ledare över den muslimska 

församlingen. När Ali dog efterträddes han först av sin son Hasan och senare när han dog 

efterträddes han av Alis andre son Husayn ibn ’Ali. 

 

Hasan hade slutit ett avtal med sin fars motståndare, Mu’awaiyah ibn Abi Sufayn guvernören 

av Syrien. Detta avtal gick ut på att Hasan skulle avstå från sitt kalifat om hans familj fick 

leva ifred från förföljelse, om han fick en större summa pengar och om att de skulle låta Shura 

välja en efterträdare efter Mu’awiyas död. Detta löfte ville Hasans bror Husayn upprätthålla 

och avböjde därför alla försök till att övertala honom att göra uppror mot det rådande 

kalifatet.  

 

Mu’awiya lät däremot alla provinser svära trohet till hans son Yazid som hans efterträdare. 

Husayn tillhörde en grupp som vägrade svära trohet till honom. 

 

När Yazids far dog och titeln som kalif överläts till honom beordrade Yazid guvernören av 

Medina att få Husayn att svära trohet till honom, om Husayn inte gjorde detta skulle han 

straffas med döden. Husayn lyckades övertala guvernören att låta honom avlägga eden 

offentligt före resten av folket, som också var tvungna att svära sin trohet till Yazid, för att 

möjliggöra att han och hans familj kunde fly till Mecka. I Mecka fann Husayn ett någorlunda 

skydd mot Yazid. 

När Shiiterna i Kufa, som ligger i Irak, hörde om vad som hänt sände de bud till Husayn att 

han borde resa dit för att därifrån leda ett uppror mot Yazid. Husayn hade ett stort stöd i Kufa 

och han bestämde sig för att ta med sig sin familj dit.  

 

Men anhängare till Yazid som fanns i Kufa hann varna honom om att Husayn skulle resa dit 

och Yazid lyckades överta staden. Husayn som var helt ovetande om detta begav sig ut på en 
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resa genom öknen med större delen av sin familj mot Kufa. Under resan fick han reda på att 

hans kusin som befann sig i Kufa, hade blivit mördad av Yazids män. Han rådgjorde då med 

sin familj om vad de skulle göra. De beslutade sig för att fortsätta framåt även om det så 

skulle innebära döden för dem. Sällskapet fortsatte men blev i Karbala vid floden Eufrat, 

omringade av Yazids son al-Hurr och hans män. En hel armé sändes dit och Husayn vädjade 

då till sitt följe att lämna honom ensam åt sitt öde, men de vägrade. Under tiden som 

belägringen pågick fick Husayn bud om att hans anhängare i Kufa blev förföljda och mycket 

illa behandlade.37 

 

Efter ett tag stängde Yazids män vägen till vattnet för den lilla grupp människor de höll 

fångna. Följet kunde inte återvända till Mecka då deras mat och vatten inte skulle räcka. Det 

de hade att välja på var att svälta och törsta ihjäl under ökensolens hetta eller att slås för sina 

liv. Nu började en ojämn kamp mellan de två grupperna på den tionde dagen av Muharram, på 

dagen Ashura. Al-Hurr ibn Yazid, sonen till Yazid, blev så förfärad av stridens 

omständigheter att han till slut anslöt sig till Husayn och dog när han slogs för honom. 

Husayns anhängare steg in i striden en efter en, alla dog, till och med det spädbarn som 

Husayn hade i sin famn. Profeten Muhammeds dotterdotter Zakina och Husayns son som var 

för sjuk för att slåss var de enda som överlevde. De fördes till Kufa och sedan tillbaka till 

Mecka.38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Syed Akbar Hyder, Reliving Karbala – Martyrdom in South Asian Memory, Oxford University Press Inc., 
2006, New York, New York, USA, sid 88 
38 Mircea Eliade The Encyclopedia of Religion vol. 5-6, Macmillan Publishing Company, 1987, New York, NY 
USA, sid 537 -538 
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3.2.2 Ondskan i Karbala 

 

Inom Shia islam är berättelsen om Karbala en hörnsten i identiteten, fromheten och tron.39 

I Koranen står det att en troende muslim inte får döda en annan troende muslim, om det inte 

sker oavsiktligt.40 Man kan alltså se ondska i att så många av samma tro som Husayn och hans 

anhängare har blivit dödade. Det är inte bara det faktum att de är profetens släkt som gör 

morden till oförlåtliga utan att det faktiskt är människor som är muslimer som gör det hela till 

oförlåtlig ondska. Det straff som påkommer den som mördar en troende är helvetet och evigt 

lidande efter att Gud fördömt honom och utlämnat honom åt det lidandet.41 Inom islam anser 

man, enligt Koranen, att den som dödar en människa som inte gjort något ont ska även anses 

ha dödat hela människosläktet.42  

 

Den som väljer att sätta sitt liv på jorden framför livet i evigheten, straffas för sina handlingar 

därför att de hindrar andra att följa den rätta vägen.43 Detta kan tydas in i vad Yazid gör då 

han beordrar sina soldater att döda oskyldiga och försvarslösa. Yazid sätter sitt liv här på 

jorden och den makt som han kan ha här framför att göra gott och därför få ett bra liv i 

evigheten. Under stridigheterna vid Karbala gick en av Yazids soldater över till Husayn, då 

han fick frågan varför han inte var hängiven Yazids sak så blev svaret att han valde mellan 

vägen till himlen och helvetet.44  

 

Man ska som muslim inte låta personliga intressen och åsikter överskugga det som är skrivet 

om lag och moral i Koranen.45 Alltså ska man inte tro att man kan höja sig över det som är rätt 

utifrån Koranen bara för att man har makt, något som Yazid inte tvekade att göra. 

Det är varje muslims plikt att följa de föreskrifter som betecknas av profeten Muhammads 

sunnah, det vill säga vad profeten yttrade och hur han levde. 46 När Yazid tog över rollen som 

kalif och striderna mellan de båda lägren ökade ansåg många troende muslimer att Yazid hade 

vänt sig ifrån islam.47  

                                                 
39 John L. Esposito, Islam – Den raka vägen, Studentlitteratur, 2001, Lund, Sverige, sid 152 
40 Mohammed Knut Bernström, Muhammad Asad, Koranens budskap, Propirus förlag AB, 1998, Stockholm, 
Sverige, sid 117  
41 Bernström, Asad, 1998, sid 117 - 118 
42 Bernström, Asad, 1998, sid 141 
43 Bernström, Asad, 1998, sid 350 
44 Hyder, 2006, sid 89 
45 Bernström, Asad, 1998, sid 756 
46 Bernström, Asad, 1998, sid 112 
47 Hyder, 2006, sid 87 
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Enligt Koranen blir inte den som försvarar sig mot oförätter klandrad48, något som 

människorna i Husayn och hans följe gjorde. Den som gör andra något ont och begår övervåld 

och strider emot det som är rätt och sant kommer att straffas.49 Det Yazid gjorde var ont då 

han sannerligen begick övervåld då hans armé långt översteg i antal det lilla följe som Husayn 

hade med sig. Att även barn dödades är ren ondska, då ett barn är oskyldigt eftersom det inte 

har kunskapen för att förstå vad som händer. 

 

Gud låter de som syndar gå vilse. Därför kan de inte hitta vägen tillbaka till godhet och 

sonandet av sitt brott efter uppståndelsen, som ska ske efter att världen gått under.50 

 

Det som hände i Karbala anses inom shia islam vara det test som skiljde de som bara sa att de 

stödde Islam, men som egentligen inte gjorde något för att hjälpa dess sak och spridandet av 

budskapet, från de som kämpade för och även offrade sig för Guds slutgiltiga uppenbarelse.51 

 

Något som gjorde Yazid till en representant för ondska var det faktum att han trodde på 

förtryck och makten som kommer av rädsla, något som man inom islam inte tycker att det 

finns någon plats för i ett gott liv.52 Att han även påtvingade Husayn en fysisk konfrontation 

var ont då det inte alls överensstämmer med synen på hur våld bör brukas inom islam.  

 

 

3.2.3 Vad har berättelsen om Karbala för betydelse för dagens muslimer? 

 

Tragedin som inträffade i Karbala tjänar som en förklaring till den speciella karaktär som ett 

förtryckt och arvlöst samfund kämpande för att återupprätta Guds styre och det rättvisa 

samhälle som kommer genom det.53 Massakern i Karbala har gett upphov till en mångfald av 

rituella bruk som i sin tur blivit betydelsefulla former av fromhet. Man anser också att dessa 

rituella bruk ger andliga förtjänster.54 

Karbala firas under månaden muharram med passionsspel, gatuprocessioner och recitationer. 

Meningen med firandet är att man skall komma ihåg det som hände i Karbala så att det inte 

                                                 
48 Bernström, Asad, 1998, sid 711 
49 Bernström, Asad, 1998, sid 711 
50 Bernström, Asad, 1998, sid 711 
51 Hyder, 2006, sid 90 
52 Hyder, 2006, sid 92 
53 Esposito, 2001, sid 152 
54 Esposito, 2001, sid 154 
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händer igen.55 Man sörjer de som blev mördade under återupplivandet av massakern genom 

upplevelsen av djup sorg och smärta under de känslomässiga ceremonierna. Man gråter, 

klagar och vissa gisslar sig själv till minne av Karbala.56 Under firandet av månaden 

Muharram i staden Benares i Indien så minns man Husayn och hans anhängare i hela 

samhället helt oberoende om du är shia- eller sunnimuslim, eller till och med hindu.57 Karbala 

blir på så vis en all-inklusiv ritual inte bara en ritual eller firande för muslimer. 

 

För en muslim är Husayn en av de viktigaste gestalterna i islam att forma sitt liv efter.58 Att 

genomföra riter kring Karbala såsom iscensättning av händelsen är en av de viktigaste 

hörnstenarna i fromheten, identiteten och tron inom islam.59 Husayn anses vara medkänsla, 

lidande och hängivenhet förkroppsligat.60 

Det är dock inte bara under muharram som man minns passionen hos Husayn och hans död 

utan man minns dagligen hans och hans familjs öde.61 Man genomför passionsspel och 

recitationer som ställer martyrer som Husayn i centrum i hemmet och i offentliga lokaler året 

runt.62  

 

Karbala handlar inte om att stimulera tänkvärdheten i det som står skrivet i heliga skrifter utan 

mer om att forma det shiitiska samhällets framtid och nutid. 63 Genom att återuppleva den 

smärta som Husayn och hans anhängare upplevde vid Karbala i de riter som sker under 

Muharram och under året minskar chansen för återkomsten av den ondska som fick spelrum 

där. 

 

 

 

 

                                                 
55 Esposito, 2001, sid 154 
56 Esposito. 2001, sid 154  
57 Marc J. Katz, The Children of Assi, Pilgrims Publishing, 2007, Varanasi, India, sid 270 
58 Esposito, 2001, sid 152 
59 Esposito, 2001, sid 152 
60 Esposito, 2001, sid 154 
61 Esposito, 2001, sid 155 
62 Esposito, 2001, sid 155 
63 Hyder, 2006, sid 65 
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3.3 Hinduism 

 

3.3.1 Berättelsen om Ram - Ramayana 

 

Den gudomlige prins Ram av Ayodhya hade vunnit sin brud Sita genom att besegra många 

män i en tävling gällande Sitas hand. Nu befann paret sig i det kungliga palatset där hans 

familj bodde. Rams far kung Darshan hade flera fruar och hade barn med dem alla. Allt som 

allt fanns det fyra söner i den kungliga familjen. Tiden innan Ram träffade Sita hade han och 

hans bröder, tvillingarna Laxshman och Shatrugan samt den fjärde sonen Barhat, rest ut i 

världen för att rensa det från ont. Detta onda hade rörts upp av demonen Ravan för att han 

ville störa traditionerna. Uppdraget pausades då Ram träffade sin fru och när gudarna såg att 

Ram tänkte stanna i Ayhodya med sin fru och inte slutföra uppdraget blev de allt annat än 

glada. Men ödet ville annat än Ram och svängde till fördel för gudarna.64 Kung Darshans 

andra fru Kaikeyi, Barhats mor, började smida en plan emot Ram precis innan hans kröning 

till kronprins av Ayodhya. 

 

Upprinnelsen till planen kom till drottning Kaikeyi genom hennes tjänarinna Manthra som var 

avundsjuk på att Ram skulle bli kung och inte Baharat. Hon födde en ond tanke hos 

drottningen genom att framföra sin syn på orättvisan i att Ram skulle bli kung. Drottningen 

avfärdade först Manthras åsikt men det onda fröet var redan sått i hennes sinne. Hon började 

nu smida sin plan för att avsätta Ram och placera sin son Baharat på platsen som kronprins.65 

 

Kung Darshan hade tidigare lovat drottningen att uppfylla två av hennes önskningar utan 

förbehåll. Hon utnyttjade nu dessa för att störta Ram från hans plats som kronprins. Hon bad 

kungen att ge Baharat titeln istället och kungen biföll Kaikeyis önskan, dock med sorg i 

hjärtat. Men drottningen stannande inte där med sin önskan. Hon krävde att Ram skulle 

förvisas från kungariket i 14 år och om inte det skedde skulle hon dö och då skulle kungen ha 

detta på sitt samvete. Kungen bad henne att ta tillbaka sin önskan då han visste att hans egen 

död skulle komma om han var tvungen att separeras från Ram. Men drottningen stod fast vid 

                                                 
64 Gosvami Tulsidas (Translated into English by S.P. Bahadur) – The Complete Works of Gosvami Tulsidas 

Volume Four Ramayana, Chowkhamaba Sanskrit Series Office, 1979, Varanasi, India, sid 82 
65 Tulsidas, 1979, sid 82 - 86 
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sin önskan.66 Nästa dag kallades Ram till sin far som var mycket sjuklig då. Drottning Kaikeyi 

talade om för Ram att hon fått sina två önskningar godkända av kungen och Ram accepterade 

dessa.67 Ram bestämde sig då för att uppfylla sin fars löfte till drottningen genom att resa ut i 

riket och rensa det från ondska och låta Barhat vara kung.  

 

De tre andra bröderna ville följa med Ram när de fick reda på vad han beslutat. Men Ram 

invände och tillade att det behövdes någon här hemma hos kungen som kunde hjälpa honom, 

endast en kunde följa honom och det var Laxshman. Sita ville inte att Ram skulle resa utan 

henne så hon gjorde sig redo att följa med. Folket i Ayodhya ville inte vara utan Sita och Ram 

så även de gjorde sig redo att följa Ram på hans resa. De följde Ram till hans första läger, 

under den första natten i lägret smög sig Ram, Laxshman och Sita ut och Ram gav sitt folk 

order att återvända hem.  

 

Under sina resor gjorde Ram och hans följe mycket gott något som bevisade deras 

gudomlighet. Ryktet om de tre resande spred sig, inte bara i Indien utan även utanför bland 

annat till ön Lanka som belägen sydöst om Indien. Där bodde demonen Ravan och hans syster 

Surpnakha. Surpnakha såg de båda vackra prinsarna Ram och Laxshman och bestämde sig för 

att hon ville ha dem, och hon fick alltid vad hon ville. Surpnakha var dock väldigt ful och 

förvandlade sig därför till en vacker kvinna och närmade sig de tre när de befann sig vid sitt 

läger i Panchvatiskogen. Hon berättade för Ram att hon ville gifta sig med honom. Ram 

avböjde och sa att hon kunde gifta sig med hans bror. Laxshman avböjde han med och sa att 

hon borde gifta sig med Ram som var kung av Ayhodya.68 Så pågick det ett tag och till slut 

blev Surpnakha så arg att hon antog sin riktiga form och vände sig mot Sita för att terrorisera 

henne. Laxshman, som visste att hon var demonen Ravans syster, var då beredd och högg av 

Surpnakhas näsa och öron.  

 

Stympad flydde demonen så till sina bröder Khara, Dushana och Trishira, som samlade ihop 

ett manskap efter att ha fått höra vad som hänt och begav sig till Panchvatiskogen för att döda 

Ram och Laxshman. De två prinsarna lyckades dock döda demonerna efter en stor strid och 

då begav sig Surpnakha till sin mäktige bror Ravan för att beklaga sig över de andra 

                                                 
66 Tulsidas, 1979, sid 86 - 91 
67 Tulsidas, 1979, sid 92 -93 
68 Tulsidas,1979, sid 183 
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brödernas död.69 När Ravan fick se sin syster stympad och fick höra om sina bröders död 

fylldes han med en eld av ilska. Systern berättade om de två gudomliga prinsarna och om den 

vackra Sita, något som fick Ravan att vilja strida mot Ram, som var guden Vishnu, 

reinkarnerad och döda dem och ta Sita som brud. Tanken på att strida mot gud var stärkande 

för Ravan och han kände ingen ödmjukhet gentemot detta faktum.70  

 

Ram visste om att maktens arrogans skulle bli demonernas nederlag och han skulle därför 

fullfölja sin reinkarnations syfte. Ram blev förvarnad om att demonen sänt ut en armé som var 

på väg. Han sa till Laxshman och Sita att de skulle ta skydd i den eld som de tänt i lägret. 71 

 

Ravan besökte en annan demon, Mareech, och bad honom i all sin fåfänga och maktgirighet 

att hjälpa honom besegra Ram. Ravan ville att Mareech skulle förvandla sig till en gyllene 

hjort och resa till Rams läger och lura ut Ram från lägret så att han kunde döda honom. 

Mareech gjorde som Ravan sa och begav sig för att utföra sitt uppdrag.72 

Sita fick syn på hjorten när Mareech förvandlat sig och bad Ram att fånga in den. Ram gick 

med på det om Laxshman stannade kvar hos Sita oavsett vad som hände. Ram sprang iväg in i 

skogen för att fånga hjorten. Efter en stund hörde Laxshman och Sita Rams röst ropa på hjälp, 

men det de inte visste var att det var Ravan som ropade med förställd röst inte Ram. Sita 

ropade på Laxshman och sa att han måste hjälpa Ram, Laxshman ville inte lämna Sita på 

grund av sitt löfte till Ram. Sita lovade att stanna i lägret om Laxshman hjälpte Ram, så 

Laxman sprang in i skogen för att hitta Ram och hjälpa honom.73 

 

Ravan anlände då till lägret förklädd till en helig man och försökte lura sita att ansluta sig till 

honom med löften om rikedom, kärlek och till sist med skrämsel. Sita, lät sig inte luras men 

blev till sist tillfångatagen och bortförd av Ravan som då visade sig som sitt rätta jag och tog 

Sita in i sin flygande farkost och flög iväg med henne.74  

När Ram och Laxshman kom tillbaka till lägret och insåg att Sita var borta begav de sig iväg 

för att återfinna henne75 

 

                                                 
69 Tulsidas, 1979, sid 184 - 188 
70 Tulsidas, 1979, sid 189 
71 Tulsidas, 1979, sid 190 
72 Tulsidas, 1979, sid 191 
73 Tulsidas, 1979, sid 192 - 193 
74 Tulsidas, 1979, sid 194 
75 Tulsidas, 1979, sid 196 
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Ram förenade sig med Hanuman, som var general i apkungens armé, för att lyckas med sin 

resa och sitt syfte. Han får hjälp av Hanumans armé av apor och björnar att bygga en bro över 

till Lanka där Ravan håller Sita fången.  

 

Efter ett flertal strider då Rams armé anlänt till Lanka besegrades till slut Ravan. Hans 

högmod, girighet och fåfänga blev hans fall, då han varken tog råd eller hade insikt i det som 

var verkligheten att Rams godhet var starkare än hela hans egen styrka. 

 

 

3.3.2 Ondskan i Ramayana 

 

Inom hinduismen ser man inte på ondska på det sätt som man gör inom till exempel 

kristendomen. Det är inte Gud som straffar människan för hennes onda handlingar utan det är 

karma. Karma bygger på reinkarnationstanken och konsekvenserna av ens handlande som just 

det att inte få den friheten som man önskar från dess cykel och däri ligger också straffet.76 

 

Okunskap är det som man mest ser som ont inom hinduismen. Det kan vara att till exempel 

inte leva efter Dharma som är den allmängiltiga ideologin för både moral och ritual. Att 

försumma såväl moral som ritual ger konsekvenser för personen som är onda.77 

 

Det som är ont i Ramayana är okunskapen. Demonen Ravan skapar okunskap när han stör 

traditionerna. När han gör detta så förhindrar han kunskapen att färdas vidare genom 

traditionerna och skapar då okunskap. 

 Genom att vara helt hängiven Herren enligt Bhagavadgita, som är en av de ledande religiösa 

skrifterna inom hinduismen, så känner man ingen avund och man är utan det falska ego som 

till exempel drottning Kaikeyi uppvisar då hon börjar smida planer mot Ram.78 Att vara god 

är att inte beröras av att den handling man utför möts av olycka eller lycka, samt att inte bry 

sig om det lidande som kan komma med utförandet av handlingen.79 Ett utmärkt exempel på 

motsatsen till detta är Shurpnakas beteende när hon avvisas av Ram och Laxshman och därför 

ger sig på Sita för att hämnas, ett beteende som alltså är ont. Att vara svekfull är ett av 

                                                 
76 Gavin Flood, An Introduction to Hinduism, 2001, Cambridge University Press, Cambridge, UK, sid 6 
77 Flood, 2001, sid 53 
78 A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Bhagavad-gita som den är, 1977, The Bhaktivedanta Book Trust, 
Stockholm, Sverige sid 606 -607 
79 Prabhupada, 1977, sid 786 
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okunnighetens starkaste tecken inom hinduismen.80 Okunnighet är också anledningen till 

varför syndfullhet existerar81  

 

I Bhagavadgita beskrivs demoner som okunniga då de inte har den rätta kunskapen om hur 

världen skapades och väljer att inte ta reda på det heller. De lever därför i sitt eget drömland 

utan de regler och lagar som människorna följer.82 Demoner som Ravan och hans syskon 

anser att det viktigaste i livet är att njuta så mycket som möjligt av sinnena, något som direkt 

går emot det som är viktigt för en troende. Detta anser de på grund av att de inte tror på Gud 

och skapelsen av världens syfte. De har inte heller någon kunskap om Veda skrifterna och har 

därför ingen aning om vad deras handlande har för konsekvenser.83 

Man kan därför anta att okunskap föder onda handlingar.  

 

Ram representerar världsordningen då han är gud reinkarnerad. Han representerar även det 

rätta, dharma, och handlar på det sätt som en människa borde.84 Kunskap är ledande inom 

hinduismen när det gäller frälsning. För att nå frälsning bör man ha all den kunskap som krävs 

för att få moksh, det vill säga frälsningen från återfödelse och upphöjning till himlarna. Det 

finns fyra mål som en hindu strävar efter att nå. Ett av dem är Dharma. Dharma är basen för 

moraliskt beteende med underliggande principer såsom välvillighet, rättrådighet och 

rättvisa.85  

 

Icke-våldsprincipen inom hinduismen, ahimsa, förespråkar att man inte borde göra någon 

förvirrad eller göra något som orsakar att olycka faller över någon så att denne drabbas av 

misär.86 Ahimsa är ett av de centrala värdena inom dharma. Genom att använda våld, som är 

orättfärdigat, går man emot det som är rätt och det är okunnighet som orsakar detta, alltså är 

detta dåd ett tecken på ondska. Ahimsa är ett av de begrepp som definierar en hindus religiösa 

syn på hur världen borde vara.87 

 

                                                 
80 Prabhupada, 1977, sid 787 
81 Prabhupada, 1977, sid 264 
82 Prabhupada, 1977, sid 722 
83 Prabhupada, 1977, sid 726 
84 Knut A. Jacobsen, Hinduismen – Historia, tradition, mångfald, Bokförlaget Natur och Kultur, 2004, 
Stockholm, Sverige, sid 176 
85 Ray Billington, Understanding Eastern Philosophy, Routledge, 1997, New York, New York, USA sid 32 
86 Prabhupada, 1977, sid 498 
87 Jacobsen, 2004, sid 33 - 34 
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Drottning Kaykeiy handlar helt utan tanke på någon annan än sig själv och sin avkomma i ren 

egocentrisk anda. Detta är något som räknas som ont då det baseras på drottningens 

okunnighet. Enligt Bhagavadgita är okunnighet något som föder tvivel, precis som det frö av 

ondska som drottningens tjänstekvinna Manthra sår i Kaykeiys sinne.88 Tvivlet kommer sig av 

det faktum att hon ifrågasätter sin ställning då hennes son åsidosätts om Ram blir kung.  

Det som Kaykeiy gör kan också baseras på falsk kunskap då det inte egentligen är hon själv 

som kommer på idén om att avsätta Ram. Falsk kunskap kan liknas vid okunskap då det inte 

är den rätta kunskapen vilket i sig gör falsk kunskap till något ont. 

 

Enligt Bhagavadgita så skänker utmaningen mot det goda ondskan glädje.89  

Konsekvenserna av ens eget handlande är det som blir ens slutgiltiga skörd. Det är därför som 

det onda eller den som begått en ond handling går under.90 Och precis så blir det i Ramayana 

förutom för de demoner som Ram förlåter. Inom hinduisk bhaktitradition så anser man att det 

är Guds nåd som är avgörande om du kommer att uppnå frälsning. Men inom den hinduiska 

filosofin finns tron på att man själv som människa kan förändra sin väg till att till slut nå 

frälsning. Människan har alltså förmågan i sig att själv kunna ordna sin tillvaro utan att vara 

beroende av Guds nåd eller andra gudomliga företeelser.91  

 

 

3.3.3 Vad har berättelserna från Ramayana för betydelse för dagens hinduer? 

 

När Ramayana ursprungligen skrevs som Ramcaritmanas av Tulsidas så la han tyngden på 

fem aspekter av Ram som i sig har givit honom den betydelse han har idag för hinduer.92 

Han är en reinkarnation av Vishnu som föds för att döda demonen Ravan, den här aspekten av 

Ram ger glädje till den som är honom hängiven och tillber honom. Han är även den 

inneboende själen hos människan, jivatman, som man kan säga är den individualiserade 

atman. 93 Ram är också saguna brahman det vill säga en Gud med attribut och egenskaper av 

gudomlig natur som uppenbarar sig Han är dock också nirguna brahman som betyder att han 

är en Gud utan attribut och som är abstrakt. Ram som saguna går att tillbe men inte som 

                                                 
88 Prabhupada, 1977, sid 275 
89 Maharishi Mahesh Yogi, Bhagavad Gita – En ny översättning och kommentar kapitel 1 - 6, Studentlitteratur, 
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90 Mahesh, 1986, sid 31 
91 Jacobsen, 2004, sid 225 
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nirguna då han endast är en källa för kunskap. Slutligen kommer vi till aspekten av Ram 

tilltalad såsom Rama som man uttalar som Ram nam vilket är namnet på Gud som inte går att 

förstå och som överstiger allt.94   

 

Ram respresenterar idealet för hur en man ska vara inom hinduismen eftersom han är lojal, 

böjer sig för högre auktoritet och han är tålmodig. Han är den perfekte sonen, brodern och 

maken samt den som bestraffar och förgör onda makter.95 Det perfekta äktenskapet illustreras 

av Ram och Sitas förhållande i Ramayana.96 Hanuman anses vara den perfekte 

gudstillbedjaren då han är villig att offra allt för Ram och Sita.97 Laxshman är den perfekte 

brodern då hans lojalitet alltid ligger hos Ram.98 Alla dessa ideal är något som man inom 

hinduismen strävar efter att leva upp till. 

 

På många platser i Indien genomför man varje år ett Ram-Lila det vill säga ett skådespel där 

man gestaltar vad som sker i Ramayana.  Det är en rituell dramatisering som hela samhället 

kommer samman för att beskåda.99 Genom att närvara vid ritualen får man en känsla av 

tillhörighet och all-inklusivitet.100 Ritualerna sker i hemmet, på gatorna och vid speciella 

heliga platser. Detta möjliggör en pilgrimsväg genom hela samhället med olika gudomliga 

skådespel att bevittna och ta del i.101 Hela samhället blir till ett geografiskt lanskap över det 

Indien man möter i Ramayana. Man genomför skådespelen under 17-19 nätter.102 
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3.4 Buddhism 

3.4.1 Berättelser om Buddhas liv 

I ett av sina liv ska Buddha ha fötts som prins Siddharta Gautama i staden Kapilavastu, som 

ligger i det nuvarande södra Nepal.103 Under denna tidpunkt, ca 500 f Kr, då Sidhatta föddes 

var staden huvudstad för ett litet land som hette Sakaya.104 Siddhartas mor Maya dog när 

hennes son endast var sju dagar gammal.105 Han uppfostrades som den prins han var trots alla 

de förunderligheter som följde med hans beteende, som det att han talade redan vid sin 

födsel.106 Men hans öde skulle ta en annan vändning än den som var förutsatt honom.  

 

Prins Siddharta blev uppfostrad enligt de traditioner som följde det krigarkast som han fötts in 

i, men han valde att aldrig använda sig av dessa färdigheter så han aldrig kunde förmå sig att 

skada en annan levande varelse. Detta tack vare den strävan mot frälsning som han fört i sina 

tidigare liv och som påverkade honom starkt.107 

 

Prinsen hade en kusin, Devadatta, som inte alls hade samma värderingar som Siddharta. 

En dag när Devadatta och Siddharta befann sig i prinsens trädgård så fick Devadatta syn på en 

svan som flög förbi. Han tog upp sin pilbåge och sköt ner svanen genom en pil i dess vinge. 

Sidhatta som förfärades över sin kusins tilltag tog hand om fågeln och la om dess sår efter att 

ha tagit bort pilen. Devadatta gjorde anspråk på fågeln men prinsen sa att den som räddat livet 

på en varelse hade större rätt till den än den som försökt att döda varelsen.108 

 

Siddharta levde, på sin fars order att sonen inte skulle utsättas för livets obehagligheter, helt 

isolerad från samhället och dess verklighet. En dag när han var ute på en lust tur i slottsparken 

så fick han se vid vägkanten en gammal man som skröplig och darrande tog sig fram stödd på 

sin käpp.109 Siddharta frågade då sin tjänare Channa som var med på turen varför den mannen 

inte såg ut som alla andra han kände, som förvisso var unga och friska. Channa förklarade då 

att mannen var gammal och inte skulle leva så länge till. Prinsen frågade om han en dag också 

skulle bli gammal och Channa svarade att det blev alla.110 Siddharta blev upprörd och de 

begav sig tillbaka till slottet där prinsen inne på sitt rum begrundade sin upptäckt av det 
                                                 
103 Gunnar Gällmo – Buddhas liv Buddhasasanaförlaget, 1999, Stockholm, Sverige sid 13 
104 Gällmo, 1999, sid 13 
105 Gällmo, 1999, sid 20 
106 Gällmo, 1999, sid 16 
107 Gällmo, 1999, sid 22 
108 Gällmo, 1999, sid 23-24 
109 Gällmo, 1999, sid 26 
110 Gällmo, 1999, sid 26 
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oundvikliga åldrandet.111 Under nästa tur i parken fick Siddharta syn på en sjuk människa, vid 

nästa efter det en död människa och till sist fick han syn på en asket som inte såg ut som de 

vanligtvis ovårdade asketerna på den tiden, utan enkelt men väl klädd och med rakat huvud.112 

Alla dessa syner begrundade Siddharta och så småningom så ledde dessa funderingar till hans 

uppbrytande från sitt kungliga liv till det liv han levde sökandes efter upplysning som en 

asket. 

 

Senare i livet skulle Buddha även visa prov på sin icke-vålds inställning. Han utsattes för 

hemsökelse av en demon, Mara, när han befann sig under Bodhiträdet och närmade sig 

nirvana. Mara ville förhindra att Siddharta skulle nå denna upplysning och på så vis bli 

Buddha. Han sände hela sin här mot Siddharta då alla hans tidigare försök att få prinsen att 

lämna sin meditation och väg mot nirvana misslyckats. Siddharta mötte dock hären, vapenlös, 

med sin allomfattande kärlek. Mot denna kärlek kunde ingen ondska strida och därför drog 

Mara sin kos och hans här upplöstes.113 Siddharta lyckades med sin meditation och blev 

Buddha. 

 

Siddhartas kusin Devadatta dyker upp ännu en gång i Buddhas liv. Han är nu munkvigd av 

Buddha själv men onda tankar flödar genom hans sinne. Han börjar under en meditation 

smida planer för att kunna ta sig uppåt i världsheirarkin.114 Han får för höga tankar om sig 

själv och bestämmer sig för att motarbeta Buddha för att kunna ta över hans plats som ledare 

för sanghan församlingen. Han framförde sin önskan att ta över till Buddha framför vittnen, 

med skälet att det var för att Buddha var gammal och trött nu. Buddha avböjde hans önskan 

och förkunnade att Devadatta inte var den han tidigare varit och hade förlorat den respekt som 

han tidigare givits i och med detta uttalande. Buddha sa också att Devadatta nu skulle ansvara 

för sina egna handlingar och ingen i sanghan, Buddha själv eller Dhamma (den buddhistiska 

läran) skulle längre kunna hållas ansvariga för vad han gjorde.115 

 

Devadatta försökte nu döda Buddha men misslyckas trots otaliga ansatser. Istället försöker 

han då ta kontroll över delar av församlingen men misslyckas även där.116 Hur det slutar för 
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den störste skurken i dessa berättelser är inte säkert, men det sägs att han ramlade ner i 

helvetet efter att jorden öppnat sig för honom, och där fick han stanna i all evighet.117  

 

 

3.4.2 Ondska i berättelser om Buddhas liv 

 

De som inte tar emot Buddhas lära går emot det goda i hans kunskap. 

Att bedriva våld mot någon eller något går emot Buddhas lära. Ondskan i berättelserna om 

Buddhas liv är just det som går emot hans ideal. Som till exempel Mara som söker för sin 

egen ondskas skull att hindra Buddha att nå upplysningen. Det är tanken på att förnedra någon 

för att man själv ska roas eller känna sig tillfreds som är ond.118 

 

”Allt vad vi äro, är resultatet av, vad vi hava tänkt: 

det är grundat på våra tankar, det är berett ur våra tankar. 

Om en människa talar eller handlar i enlighet med en ond tanke 

(i ond avsikt), så följer lidandet henne, liksom hjulet följer fötterna av den, 

som drager en vagn.”119 

 

Ondskan ligger i begäret att stilla sin egen önskan och motsatsen är att bli som Buddha som 

endast vill hjälpa andra att nå upplysning och salighet utan att han själv vinner något på det. 

Man kan tyda den likgiltighet över svanens öde som Devadatta som ondska. Just likgiltighet 

är något som är ont inom buddhismen. Att tänka på en ond handling som något som inte rör 

en själv är fel enligt Buddhas lära.120 Det är möjligt att man inte utför handlingen själv men 

det som är ont ska stoppas om det går. Att döda, eller tillåta dråp, är i sig en ond handling. 

Den som skadar någon enbart för sin egen lyckas skull finner ingen upplysning.121 

 

Det är ondska att skada en annan levande varelse, något som framkommer i icke-vålds 

principen, och om man nu skulle göra detta så faller det tillbaka på en själv.122 

Man anser inom buddhismen och enligt Buddhas lära att det är viktigt att hålla sina tankar 

långt ifrån det onda om man vill vara god. Om man väljer att dröja i sitt val att göra gott 
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kommer ondskan att kännas behaglig i själslig mening.123 Att handla som Devadatta gjorde 

och endast stilla sin egen önskan om upphöjelse gör att man går emot det som är rätt och på så 

vis förlorar man sin chans att komma till himlen och slippa livscykeln och karma. 

Den som begår onda handlingar kan tro att det inte har någon effekt på dennes liv. Men detta 

beror på att handlingen inte har mognat än Det är först när handlingen har mognat personen 

som begått den onda handlingen får känna på efterverkningarna.124  

 

”Och när den onda handlingen, sedan den blivit insedd, bringar dåren sorg, 

förstör den hans ljusa lott (lycka); ja, den klyver hans huvud.”
125

 

 

Det är också viktigt att man inte trivialiserar det goda i en handling bara för att det inte gagnar 

en själv. Man måste se bortom sin egen horisont och vidga sina vyer till de andra omkring en. 

För de goda handlingar man utför helt osjälviskt, precis som Buddha gjorde efter sin 

upplysning, samlas ihop till det som senare gör att man uppfylls helt av det goda.126 

Enligt Buddhas lära ska man låta den som är förståndig, och berättar var sanningens skatter 

finns, befalla, förebrå och hålla tillbaka det som är vanheligt. Detta på grund av att det är just 

vad ondskan hatar.127 Alltså finns det något gott i en handling som kanske känns påträngande 

och kränkande på ens personlighet. Detta så länge handlingen påvisar den rätta sanningen. 

 

Att se sig själv som ett separat jag och att försöka stilla det begär som jaget har för njutning, 

eller att tjäna själviska syften och hata allt som står i vägen för självbevarelsens kamp, är 

ondska och ger onda konsekvenser.128Jagets ondska, som till exempel själviskhet, är det som 

man starkast betonar som ondska inom buddhismen. Att välja sig själv framför sanningen och 

upplysningen är ont. Men det är inte någon annan än jagets person som straffas av den onda 

handlingen. Det är också bara jagets person som kan rädda sig från onda handlingar.129 

Mara symboliserar Buddhas skuggjag, det vill säga det jag som Buddha inte vill vara, och är 

den okunskap, som hindrar upplysningen att nå oss, förkroppsligad.130 Man kan i och med 

detta tolka in okunskap som ondska, i och med att Maras beteende är ont. De som inte har 
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kunskap och förstår lite kan begå onda handlingar och är därmed sin egen värsta fiende.131Den 

som är en dåre kan inte veta om att den onda handling han begår är ond.132 

 

 

3.4.3 Vad har berättelserna om Buddhas liv för betydelse för dagens buddhister? 

 

Genom att förstå Buddhas liv som kopplas samman med hans lära så kan man få hjälp att 

förstå de villkor som människan står inför.133 Buddha har för många sammanfattat 

människans situation.134 Buddha grundade sin lära på sin individuella erfarenhet inte på 

gångbara meningar, tron på teologiska principer eller på dogmer.135 Hans slutsatser som ledde 

till hans läror hade han dragit från sin egen levnadshistoria.136 Han gav sina lärjungar 

instruktioner att göra som han och bli tiggarmunkar, lämna sina hem och använda sig av 

yogas mentala övningar. Det som var hans liv var också hans lära och de var oskiljaktiga.137 

Buddha ansåg sin lära som något att flyta på då man försöker ta sig över livets ocean.138 

 

Buddha som religiös gestalt är det som symboliserar den fullkomliga människan. Som 

buddhist hyllar man Buddha genom att inom sig själv identifiera sig med hans figur.139 

Genom detta kan man upptäcka det inre skådandet och därmed befria sig själv från det 

begreppsliga som är stelt och outvecklande.140 Att leva efter det som Buddha lärde är att leva 

med hans erfarenheter som mall för hur ett gott liv borde se ut. Detta med betoning på hur 

livet borde se ut, då Buddha aldrig ansåg sin lära som etsad i sten utan som något man kan 

utgå ifrån för att hitta den rätta vägen. 

 

Buddhas liv har i skrifter kommit att bli förebilden för alla buddhister.141 För buddhister idag 

är berättelserna om Buddhas liv essentiella då man i världen nu precis som i 400 – 500 talets 
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Nordindien, då Gautama Buddha levde, har svårt att känna det heliga på ett traditionellt sätt 

och finna den yttersta meningen med livet vi lever.142 
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4. Slutsats 

Vad är ondska enligt de fyra stora världsreligionerna? 

Ondskan i de berättelser som tagits upp i den här uppsatsen finns främst i människan vare sig 

hon gestaltas som god eller ond. Det är kunskap, hängivenhet och tro som är de främsta 

begreppen när det gäller att förklara var ondskan finns och vad ondskan är. 

 

I judendomens Purim så möter vi ondskan i judarnas eget beteende när de väljer att bortse 

från sin egen tradition och istället delta i en fest som Kung Ahasveros håller. Genom att inte 

genomföra riten i traditionen så för man inte vidare den kunskaps som förmedlas i den. Detta 

föder okunskap och det är det som är ont i Purim. 

I islams Karbala hittar vi ondskan i Yazids val att inte följa profetens ord och gå emot det som 

är gott. Han mördar oskyldiga och sätter livet på jorden före det som kommer i evigheten 

genom att han begår missgärningar mot andra troende muslimer. Han höjer sig över det som 

enligt Koranen anses som rätt och det är ondska enligt islam. 

I Ramayana uppträder ondskan i den okunskap som demonen Ravan orsakar när han stör 

traditionerna men även i drottning Kaikeyis beteende när hon väljer att agera i avund och 

egenintresse. Både Ravan och Kaikeyi bidrar till misär och olycka något som anses som ont 

inom hinduismen. 

Inom buddhismen och i berättelsen om Buddhas liv så finner vi ondskan i våldet och det som 

går emot Buddhas ideal. Ett exempel är när Devadatta ser sina egna intressen som det mest 

viktiga och försöker avsätta Buddha. Detta grundar sig i okunskap då man inom buddhismen 

anser okunskap vara den största anledningen till onda handlingar. 

 

I varje världsreligion finns det ett sätt att förhållas sig till Gud, sig själv och till andra 

människor. Det onda får spelrum när man släpper på dessa värden och går ifrån det som man 

annars borde hålla sig till som troende. 

 

Berättelserna skiljer sig från varandra då det inte är fråga om ondska i samma gestaltning. Det 

är svårt att hitta svar på frågeställningen men man får utgå från filosofiska tankar såväl som 

regler för att kunna bestämma vad som kan vara ondska. I flera fall i den här uppsatsen 

kommer slutsatsen fram att svaret inte bara ligger i det skrivna ordet utan även i 

självrannsakan och moral. Den gemensamma faktorn i alla fyra berättelserna och deras syn på 

ondska ligger i okunskap. Den kunskap som saknas är den man får genom riter och 

traditioner. Genom att gå ifrån vad som är religionernas grundvalar och välja sig själv och 
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stundens njutning så föder man okunskap och detta är ont. Om man inte för kunskapen vidare 

genom tradition och rit så försvinner allt det som är gott i religionen och i värsta fall 

religionen själv. 

 

Berättelserna är bra utgångspunkter för den troende i varje religion att utgå ifrån när det gäller 

att kunna förstå, bekämpa och frånsäga sig ondska. 

 

 

5. Diskussion 

Det som upptäckts i den här uppsatsen är att ondskan kan vara synlig för blotta ögat men 

också ligga dolt i en djupare filosofisk mening. Människan måste söka inom sig själv för att 

finna svaret på varför ondska uppstår och inte lägga ansvaret på ett yttre objekt. 

Som religiös människa får man utgå från det som finns skrivet men också från det man själv 

upplever för att kunna definiera ondska. 

 

I berättelserna som använts som underlag för uppsatsen så står det att finna så väl tydliga 

förklaringar till vad ondska är. Litteraturen är samtidigt fylld av tolkningstillfällen för läsaren 

där det behövs mer än bara kunskapen att läsa. Det är viktigt att använda sig av religionens 

hela spektra om man ska kunna få fram vad religionen säger om ondska. Kultur, 

levnadsförhållanden etc. spelar stor roll för vad som definieras som ondska av religionen. 

Det är svårt att hitta en jämn dialog mellan författare eftersom alla har olika syn på vad 

religionen betyder. Människor är olika så detta är inte så konstigt. Ett begrepp som förklarar 

det litterära arbetet för den här uppsatsen är komplicerat. Det är inte den lättaste uppgiften att 

försöka få en så bred syn på religioners syn på ondska.. Det som ses som ont inom 

hinduismen, och även inom buddhismen, är okunskap. Okunskapen som gestaltas i 

litteraturen kring hinduismen är inte heller det lättaste att hitta då det gäller att grundligt gå 

igenom vad som man anser som okunskap. 

 

Vikten av att kunna förklara ondska ligger i själva bekämpningen av ondska. För att kunna 

leva i ett samhälle med fred och frihet utan fördomar och främlingsfientlighet, vilket i sanning 

vore att leva i en utopi, behöver man ha en djupare förståelse för varandra och hur man ser på 

ont och gott och på så vis kanske komma till en samhörighet då man kan se de likheter som 

faktiskt finns i värderingarna. 
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Vid dagens datum så har det funnits få dagar av fred på jorden sedan andra världskriget. Det 

är därför viktigt att ge den kunskapen som går att få om ondska och hur den definieras i olika 

kulturer för att öka chansen till att öka antalet av dessa dagar och kanske uppnå en fredlig 

tillvaro människor emellan. 

 

Det är inte för inte som man kan använda sig av begreppet etnocentrism när det gäller 

konflikter kulturer emellan. Även om förklaringen till dessa berättelsers ondska tillsynes har 

liknande drag så är det trots allt bara drag av likheter som det handlar om i all enkelhet. 

Kanske är det så att det är på grund av de paragrafer i religiösa texter, som man oftast starkt 

vilar sig på inom trossamfund, är utformade på olika sätt beroende på vilken religion det 

handlar om som gör att man inte kan förstå varandra. 

 

Ondska är inte mer än det människan gör mot sig själv och andra. Det finns ingen enklare 

förklaring. 
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