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BuddyzmBuddyzm (inna nazwa to. Buddha Dharma; Nauka Przebudzonego)
religia, lub (jak obecnie
uważa wiele osób) system filozoficzno-etyczny, rzadziej psychologia. Założycielem tej religii i twórcą
podstawowych jej założeń był, żyjący od około 560 do 480 roku p.n.e. Siddhartha Gautama syn księcia z
rodu Śakyów, władcy jednego z państw-miast w północnych Indiach.
Słowo "buddha", używane obecnie w odniesieniu do Siddharthy Gautamy, w sanskrycie i pali oznacza
dosłownie "przebudzony". Takie imię obrał Siddhartha Gautama, kiedy zaczął głosić swoje nauki.
Według doktryny buddyjskiej wszelkie cierpienia i nieszczęścia w życiu człowieka, w życiu społeczeństw i
narodów oraz w świecie innych istot mają swe źródło w podstawowej niewiedzy dotyczącej tego, czym w
istocie jesteśmy.
Celem praktyki medytacyjnej jest przekraczanie egocentrycznego doświadczania siebie i wszechświata jako
dwóch odrębnych bytów. Nazywa się to urzeczywistnianiem własnej Prawdziwej Natury, osiąganiem stanu
Umysłu Buddy, a także przebudzeniem lub oświeceniem.
Buddyzm naucza, że wszyscy ci, którzy posiadają wewnętrzne, głębokie przekonanie o jedności swojej
natury z Naturą Buddy, znajdują się na najkrótszej drodze prowadzącej do Przebudzenia. Ponieważ jednak
natura każdej istoty jest już Naturą Buddy, nie trzeba nic robić, aby ją uzyskać. Jedyną rzeczą jaką trzeba
zrobić, to urzeczywistnić, uświadomić sobie swoją oświeconą naturę. Wbrew pozornej prostocie, nie jest to
jednak łatwe zadanie. Potrzebne są tu pewne metody i tych metod dostarczają różne szkoły, tradycje i
kierunki buddyjskie. Wszystkie one starają się doprowadzić praktykującego do urzeczywistnienia - własnego
przeżycia do Przebudzenia. Szkoły buddyjskie mimo swojej różnorodności mają prowadzić ludzi do tego
właśnie celu. Metody zaś są zależne od psychiki i charakteru poszukującego.
Po śmierci Buddy, w ciągu pięciu wieków, nauki te rozprzestrzeniły się z subkontynentu indyjskiego na
centralną, południowo-wschodnią i wschodnią Azję.
Buddyzm od początku swojego istnienia był religią o bardzo luźnej strukturze, zarówno od strony
organizacyjnej, jak i doktrynalnej. W trakcie rozwoju historycznego powstały liczne jego odmiany i szkoły,
które zazwyczaj (choć nie zawsze) nawzajem się tolerowały, a nawet wspierały.
Współcześnie buddyzm dzieli się na trzy tradycje: Theravada, Mahayana, i Vajrayana.
Dane na temat liczebności buddystów na świecie są mocno rozbieżne, przyjmuje się że społeczność
buddystów liczy 376 milionów wyznawców, co daje buddyzmowi piąte miejsce wśród najliczebniejszych religii
świata po chrześcijaństwie, islamie, hinduizmie i tradycyjnej, ludowej religii chińskiej. Liczba sympatyków
buddyzmu, uznających go przede wszystkim za zbiór zasad moralno-etycznych, systematycznie wzrasta,
wraz z zainteresowaniem tą religią.
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