
Buddhas lære 

• Av Brage og Torstein 



Nirvana

• Nirvana er en tilstand av ro, 
harmoni, fred, stabilitet 
eller glede, og det betyr 
at man ikke blir gjenfødt 
igjen, for buddhistene 
mener at å bli gjenfødt er 
en slags ‘’TABU’’ å oppnå 
nirvana er buddhistenes 
formål med livet. For å 
oppnå livet må man først 
bli ‘’opplyst’’ det vil si å 
skjønne livet og forstå alt 
og da blir man en 
buddha, å bli opplyst er 
et slags ‘’AHA’’ øyeblikk.



Siddharta Gautamas fødsel

• Siddharta Gautama ble født sånn ca.   
         563-483 f.kr. Han var en 
indisk prins, , det sies at moren 
hans så et syn om en hvit elefent 
med seks støttenner før hun 
skulle føde og det betydde at 
barnet glede hele verden. Hun 
fødte ham i en vakker hage og dyr 
og planter hjalp henne med 
fødselen. Et stort tre bøyde seg 
ned for å støtte henne mens hun 
fødte barnet. Med en gang 
Siddharta Gautama ble født gikk 
han gikk han sju skritt der hvor 
han hadde gått vokste det opp 
lotusblomster. Så snudde han seg 
mot nord,sør,øst og vest og så sa 
han at han var født til å finne ut 
hva som er best for verden.



Siddharta Gautama død

•  da Siddharta 
Gautama/Buddha 
hadde vandret i 45år 
for å lære bort sin 
visdom kom han til 
Landsbyen Kushinagara 
ble han syk. Der sa han 
farvel til disiplene sine 
og sa til den at de 
hadde fått nok lære og 
at ingen ting varer evig 
deretter mediterte han 
til gikk over til det 
evige nirvana. 



Den 8delte vei

• Siddharta Gautama fortalte 
om en livstil menneskene 
måtte følge for å oppnå 
den evige Nirvana det 
kalles den 8delte vei. 

Veiene er RETT 
forståelse , rett 
tanke ,rett tale , 
rett handling , rett 
arbeid , rett 
anstrengelse , rett 
oppmerksomhet og 
rett konsentrasjon.



Takk for oss

• Kilder vi har brukt vivo-

bok, wikipedia og 

mah brain .


