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Jainismen									 	
 
Jainismen (eller Jaina dharma) är en ganska okänd religion i väst. Det beror kanske på att den 
aldrig spreds utanför Indien såsom buddhismen som spreds i större delar av Asien. Jainismen 
har sina rötter i Indusdalens brahmanism som anses vara världens äldsta religion med dess 
indoariska skriftsamling, Vedaböckerna, hinduismens heliga urkund från 1500-talet före vår 
tideräkning. Men för omkring tusen år senare frigjorde sig jainismen från brahmanismen och 
tog helt avstånd från det rådande stränga och korrupta kastsystemet, som ännu idag råder i 
Indien trots att det 1950 officiellt avskrevs från den indiska grundlagen. 
     Jainismens grundare Shri Mahavira (stor hjälte) bar hederstiteln jina (andlig segrare) för 
att han vann segern över jagets illusioner. Han uppnådde den högsta kunskapen och det 
högsta medvetandet om livet och dess mening. Mahavira föddes i en kunglig familj i Bihar, 
nordöstra Indien, och tillhörde krigarkasten. Samma område där buddhismen växte fram. Vid 
30-årsåldern gav sig Mahavira ut för att hitta andlig frälsning. Han avsade sig sin börd och 
vandrade naken för att inte äga något, inte ens kläder, och underkastade sig hård askes, fasta 
och meditation under ett kringvandrande liv i tolv år varefter han nådde den högsta upplys-
ningen moksha. Han blev en kevalin, en ”avslutad själ”. Han drog till sig tusentals anhängare 
som han undervisade i sin befrielsefilosofi till sin död vid 72-årsåldern.  
     Mahavira såg sig själv som den siste i raden av 24 legendariska tirthankaras (vägröjare och 
helgon). De hade segrat över alla världsliga begär och ägnade sig åt att undervisa om den and-
liga vägen från okunskap till att bli en allvetande själ genom att fullständigt avverka den 
karmaskuld som binder själen till återfödelsens hjul. Mahavira och hans föregångare Shri 
Parsvanatha (800-talet f.v.t.) erkänns som historiska personer, de tidigare tirthankaras anses 
snarare vara mytiska personer. Jainismen är i själva verket en mycket äldre religion än vad 
officiellt anges. Mahavira var samtida med Buddha och deras möte har också antecknats i 
buddhistiska skrifter. 
 

   
Shri Mahavira (som barn hette han Vardhamana). Ett        Nyfödd Vardhamana Mahavira i sin mors,  
diamantformat emblem ”srivatsa” på helgonets bröst        Trisalas armar. (Ur Kalpa Sutra.) 
symboliserar den ultimata kunskapen. 
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Islams expansion 
 
Jainismen hade sin största utbredning i nordvästra Indien. När muslimerna erövrade Central-
asien och Indien (700- till 1700-talet) var de från början någorlunda toleranta mot de inhemska 
religionerna och gav medborgarna en ”dhimmi-status” som innebar att de som vägrade kon-
vertera till islam ålades därför att betala en särskild skatt jizya. Däremot gav de sig snart på att 
meja ner och plundra de ”otrognas” tempel och förstöra avgudabilderna och det gällde såväl 
hinduiska, buddhistiska som jainistiska tempel. På tempelruinerna restes moskéer och tempel-
resterna användes som byggmaterial; till exempel byggdes Quwwat al-Islam moskén i Delhi 
av material från 27 hinduiska och jainistiska tempel, ett tillvägagångssätt som tillämpades 
redan under Muhammeds tid. Det har beräknats att ett till två tusen moskéer är byggda på 
gamla hinduiska, jainistiska och buddhistiska tempelplatser.  
     Att det ändå finns statyer kvar med demolerade ansikten beror på att islamiska auktoriteter 
ansåg det vara tillräckligt med en avhuggen näsa1 för att en staty inte längre ska avbilda en 
människa eller ett djur vilket är förbjudet inom islam. Med hjälp av detta förbud motiverade 
muslimska härskare deras rätt att vandalisera andra kulturers historiska monument och konst-
föremål. 
 
Jainismens universum 

 
              Symbol för jainismens kosmos med tre stadier (lokas).  
 
Jainismen skiljer sig från andra religioners syn på gudsbegreppet. Det finns ingen övergrip-
ande högsta gudom vare sig som en skapare eller förstörare, frälsare eller domare som måste 
blidkas, ej heller en kärleksfull fadersgestalt som man kan samtala med och be om ingripan-
den i ens liv såsom de abrahamitiska religionerna har. Universum har varken början eller slut, 
men är i en ständig cyklisk rörelse2 som styrs av egna lagar, och följaktligen finns det inget 
behov av en skapare. Materiens och själarnas antal är konstanta i all evighet som varken gudar 
eller människor kan påverka, samtidigt som själarnas antal är oändligt, ungefär som att det 
inte kan finnas en minsta partikel utan att det finns ett ännu mindre och tvärtom (något som 
dagens fysiker också hävdar i en ny hypotes). Det som finns kan inte bli ingenting och ingen-

                                                
1  I flera gamla trosuppfattningar slog man av statyers näsor så att de inte ska kunna andas,  
    och särskilt inte på den yttersta dagen, återuppståndelsens dag. Inom islam skulle då inte  
avgudarna kunna återuppstå om statyers näsor var avhuggna. Framför allt var det att avheliga 
avgudadyrkarnas antropomorfer. I alla tider har gravplundrarna i Egypten trott på att andar  
bodde i statyer och slog därför av dem näsorna så att andarna inte skulle komma efter dem. 
2  Den nuvarande cykeln tros ha pågått redan 8,4 miljoner år. 
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ting kan inte bli någonting. I den jainistiska skriftsamlingen Sutra resoneras: ”Hur kan en im-
materiell Gud skapa det som är materia?” En filosofi som är både logisk och ologisk såtillvida 
att vårt tankesystem nånstans kräver en första orsak. 
     Universums ständiga rörelse utgörs av entiteterna jiva (själ) och ajiva (icke-levande). Det 
sist nämnda består av materia, rymd, rörelse, vila och tid. Det levande är bundet till en av 
dessa världar: människa, gudomliga varelser, djur eller helvete. Allt i den existerande världen 
är besjälat – jiva är fångad i människokroppen, djur, växter och stenar, till och med i luften vi 
andas och i vattnet vi dricker. Jiva kan också enkelt uppdelas i två kategorier: den själ/ar som 
uppnått moksha och alla de andra som är knutna till världen genom karma och kallas sansari 
(levande varelse).  
     Varje levande själ är potentiellt gudomlig, och när människosjälen frigjort sig från födelse 
och död, uppnår den sidhhdhatma (gudsmedvetande). Själarnas antal är oändligt, och allt-
eftersom själarna uppnår moksha växer också gudaskaran oändligt. Då ser och förstår man allt 
enligt Kalpa Sutratexter: Alla världars villkor och beskaffenhet, gudar, människor och demo-
ner varifrån de kommer, vart de går, oavsett om man föds till en människa eller till ett djur 
eller blir gudar eller helvetets varelser. Man förstår alla tings samband, vad idéer, tankar och 
sinnen, mat, önskningar, människans öppna och hemliga gärningar är till för.  
     Jainier ser sin kropp som ett fängelse, och människans högsta mål är att befria sig från sina 
bojor, det vill säga karma, som binder själen till att ständigt återfödas i en ny kropp och mate-
ria. Alltings högsta mål är att uppnå renhet och allvetande som genererar salighet i all evighet.  
Dit kommer man med egna ansträngningar genom att växa mot personlig visdom och själv- 
kontroll. Det finns inga genvägar som offerhandlingar, tron på Gud eller profeter, förmedling 
genom jungfru Maria eller martyrskap i jihad. Det mest centrala begreppet inom jainismen är 
icke-våldsprincipen ahimsa. Den genomsyrar en jainis förhållningssätt till allt levande och 
hennes miljö. 
 

    
 
Den jainistiska vägen till målet 
 
En jaini avstår från allt fysiskt våld, även från självförsvar och negativt motstånd. En jaini 
varken skadar med handling, ord (verbalt våld) eller med tankar en levande varelse. Målet är 
sinnets fullständiga renhet och respekt för allt liv ända till mikrobernas nivå. Alla livsformer 
är heliga och inbördes beroende av varandra i det ekologiska kretsloppet. Därför är jainier 
vegetarianer och mycket kretsar kring diet. Till exempel äter inte jainier rotfrukter eftersom 
de växer i jorden som är full av bakterier och små djur som tar skada av att knölarna odlas och  
skördas. Man ser hängivna jainier gå ute barfota med munskydd för att inte råka svälja insek-
ter, de silar dricksvattnet av samma skäl, stampar inte i marken och många borstar stigen 

 
 En schematisk framställning av jainismens univer-  
 sum. Svastikan är jainismens heligaste symbol. Den 
 betecknar lycka och välbefinnande. Svastikan sym- 
 boliserar den sjunde Jina, Tirthankara Suparsva.  
 Symbolen förekommer i alla jainistiska böcker och i 
 templen. I en rit formar man svastikamärket med ris  
 framför templets gudabilder och offrar frukt, söt- 
 saker eller pengar. År 2001 lät Indiens regering präg- 
 la ett 100-rupiemynt för att fira 2600-årsdagen av  
 Mahaviras födelse – på myntets baksida präglades  
 jainisternas officiella svastikasymbol med tre lokas.  
 Svastikan anger fyra själens återfödelse platser:  
 himlen, helvetet, jorden och djurväxtriket. 
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framför sig för att undvika att trampa på en insekt. Många yrken är därför omöjliga för hän-
givna jainier, bland annat inom jordbruk och trädgårdsarbete, silktillverkning, animalisk livs-
medelshantering, vapenhandel, fiske och djurhantering, inom transport och liknande. Jainis-
tiska lekmän arbetar mest inom hantverk, ekonomi och särskilt inom bankväsen. Många har 
utmärkt sig inom diamanthandel, akademiska yrken och inom kulturlivet. Därför är många 
jainier rika och avsätter medel till sjukhus, bibliotek och skolverksamhet.  
 
Två huvudgrenar 
 
Jainismen splittrades i två huvudgrenar år 79 efter vår tideräkning. Digambara (de himmels-
klädda, nakna) och svetambara (de vitklädda, inte nakna). Ännu idag kan man känna igen jai-
niers olika trostillhörighet. De nakna jainierna tolkar sin lära extremt ortodoxt, men de vit-
klädda har anammat en mer liberal hållning i synen på kvinnor till skillnad från digambara-
grenen som menar att kvinnan måste återfödas till man och ge nakenhetslöftet innan hen kan 
uppnå moksha. Svetambaragrenen ser däremot att kvinnor kan nå moksha (bli kevalin), den 
högsta formen av absolut vetande och insikt om livets mening, något som liknar buddhister-
nas nirvana och hinduernas förening och uppgående i världsanden Brahman.  
     Jainismens kanon Agama är från 300–400-talen före vår tideräkning och innehåller ett stör-
re antal lärotexter, sutras. Dessa är nedtecknade från muntlig tradition och är rikligt illustre-
rade. Ännu äldre textsamlingar purvas lär ha försvunnit under en långvarig hungerskatastrof 
som inträffade någon gång åren före vår tideräkning. Jainismens olika grenar använder sig av 
olika skriftsamlingar och förkastar andra.  
     Man uppskattar att det idag finns över 4 miljoner jainier i dagens Indien och ett mindre 
antal samfund i övriga världen. Av Indiens dryga miljard invånare är 80 procent hinduer och 
0,5 % jainier.3 
     Ahimsa är jainismens bidrag till världen, som blev allmänt känt genom Mahatma Gandhis 
tillämpning av organiserat passivt motstånd, grundat på ahimsabudet, i kampen för Indiens 
befrielse från det brittiska kolonialväldet. 
 
Klosterväsendet 
 
Jainister indelar i likhet med buddhister medborgarna i fyra kategorier: munkar, nunnor, 
kvinnliga och manliga lekmän.4 Med denna indelning förkastade jainismen samhällets kast-
system som delar människor efter födsel i olika socialt värderade skick. Både munkar och 
nunnor avger fem klosterlöften: Att avstå från att skada allt levande (ahimsabudet), falskt tal, 
stöld, sexuella handlingar och att dricka/äta i mörkret5. Lekmännens löften är desamma med 
en anpassning till att avstå från otrohet och att inte förbinda sig till ägodelar så att man lättare 
ska kunna avvara bidrag till hjälpverksamhet och klosterväsendet.  
     Klosterlivet är hierarkiskt med en lärd textuttolkare och en andlig mästare. Munkarna föl-
jer ett sextiotal regler och nunnorna är religiöst underställda munkarna. Mesta tiden ägnar sig 
munkarna och nunnorna åt asketiska övningar, regelbunden fasta, meditation och även själv-
späkning. 
     Klosterväsendet sangha försörjs helt av lekmännen. Eftersom alla måste äta och dricka är 
munkarna helt beroende av lekmännen, som accepterat att öka sin karmabörda genom att  
sköta jordbruk som oundvikligen dödar små liv. Lekmännen lagar också maten som munkar-
na på grund av sin tiggerivandel får del av. Men alla jainier är noga med att minimera den 
                                                
3  Indiens befolkning består också 13 % av muslimer, 2,5 % kristna, 2 % sikher och  
    1 % buddhister. 
4  Sadhus, sadhvis, sravaka och shravikas. 
5  För att undvika att av misstag svälja små insekter eller andra livsformer. 
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skada man gör på sin omgivning eftersom människans moraliska överlägsenhet kräver att 
man ska sluta upprätthålla sitt eget liv på bekostnad av andra livsformer. Olyckor med fysisk 
skada räknas inte som våld eftersom det inte funnits en intention att skada. Men om man där-
emot saknar medlidande eller omtanke kan det tänkas vara nog så avsiktligt ont. 
     Jainier firar många årligen återkommande festivaler. Flera av dem sammanfaller i monsun-
perioden (comasu) som varar i fyra månader. Under comasu kan asketiska jainier stanna på ett 
ställe mer än en månad som de annars inte gör i sitt levnadssätt att vandra från by till by för 
att samla allmosor och be om mat. Under comasuperioden är det också tillåtet för alla jain-
orders medlemmar att tillsammans delta i festligheterna. 
 
Frivillig svältdöd santhara 
 
Att avlägga ickevåldslöftet ahimsa, är den främsta andliga vägen en jaini kan välja som kan 
fullföljas genom att i ålderdomen ta ett beslut att dö i frivillig fasta och meditation, santhara 
(svältdöd), såsom Mahavira avslutade sitt eget liv. Det är ett ämne som länge diskuterats i 
Indien av människorättsaktivister vilket i slutändan resulterade i att delstaten Rajasthans 
högsta domstol den 10 augusti 2015 förbjöd santhara. De som hjälper till i den frivilliga svält-
riten med dödlig utgång skulle beläggas med fleråriga fängelsestraff. I domframställan hade 
det lagts fram att santharariten inte var en essentiell del av jainiers religion och därför inte 
skulle behöva skyddas av lagen om religionsfrihet. Domstolen fastställde att santhara måste 
likställas med självmord vilket är förbjudet i hela Indien. 
     Det hävdades också att santhara kan vara ett sätt för familjer att slippa ekonomiska bördor  
när de tar hand om sina gamlingar. Vissa röster har jämfört santhara med den förbjudna hin-
duiska och medeltida seden sati där kvinnor tvingades offra sig på makens begravningsbål. 
Statistiskt sett utförs santhara av fler kvinnor än män vilket skulle tala för att änkor och äldre 
släktingar skulle övertalas, eller mer eller mindre tvingas, att ta sitt liv. 
 
Domsbeslutet satte genast chockvågor i rörelse genom hela Indien. Tusentals jainier marsche-
rade i Rajasthans huvudstad Jaipur den 15 augusti och i andra städer runt om i landet. Domen 
är en attack på religionens viktigaste grundpelare, ahimsa, med andra ord icke-våld, ansåg 
jainier. Santhara kan inte likställas med självmord som också jainierna fördömer. Självmord 
görs i yttersta affekt och desperation eller hat för att skada sig själv, och det orsakar stort li-
dande för de efterlevande, medan däremot en gammal eller dödssjuk människa som väljer 
santhara gör det i ett lugnt sinnelag när hon kommit till sitt livs ände för att ta ett kärleksfullt 
avsked. Det är i allra högsta grad en rofylld process som ger trygghet för alla inblandade. Syf-
tet med santhara är att rena själen från negativ karma och få en sista tid att gå igenom sitt liv 
med sina käraste omkring sig.  
     Jainier lämnade in ett överklagande till Indiens högsta domstol i New Delhi och den 24 
augusti ordnades stora fredliga demonstrationer i flera av landets delstater. Bara efter någon 
dag upphävde Indiens högsta domstol förbudet och gav till Rajasthans delstatsregering tid att 
inom fyra veckor svara på varför deras domslut förbjudit jainier att praktisera santhara. In-
diens högsta domslut delgav att santhara är en del av ahimsa, icke-våld.  
 
I Indien råder religionernas mångfald. Det är oundvikligt att det även i framtiden kommer att 
resas juridiska krav på förändringar som påskyndar olika trossamfund att reformera sina tros-
utövanden för att lättare anpassas till ett föränderligt och modernt samhälle. Olika meningar 
råder också om huruvida grundskolorna ska undervisa i ämnet religion eller inbaka det i his-
torieundervisningen. Man kan bara föreställa sig hur varierande olika mänskliga rättigheter 
utformas utifrån vem eller vilka som kräver det. 
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Jainisttempel i Antwerpen.                     Fridfull tirthankara Suparshvanath. Tirthankaras 
(Foton: Public Domain.)                        framställs sittande eller stående; de är positioner 

                de hade vid övergången till det högsta varat moksha. 
 
Kännetecken för jainisttempel 
 
När man reser i Indien och vill besöka en jainisttempel måste man i förväg veta var de finns 
eller fråga sig fram. Det är nämligen inte lätt att skilja jainistiska och hinduiska templen åt. 
Som kännetecken för ett jainisttempel är att det längst in i helgedomen finns en staty av en 
stående eller i lotusställning sittande tirthankara, oftast föreställande Mahavira, alltid naken 
enligt hans asketiska levnadssätt. Där kan finnas figurer av yakshas och yakshinis, övernatur-
liga skyddsgudar. Lotus och svastika symboliserar fred och välbefinnande. Och om det finns 
en hjulsymbol så har den 24 ekrar, jainismens 24 tirthankaras, till skillnad från det buddhis-
tiska hjulet med 8 ekrar som symboliserar buddhalärans åttafaldiga väg till frälsning. Däremot 
finns det inga bilder eller statyer föreställande gudar som vördnadsobjekt. 
 
Av det stora antal yoginitemplen i Khajuraho med erotiska motiv känner man igen jainist-
templen för deras utmejslade figurers enklare kärleksakt till skillnad från hindutemplens akro-
batiska och passionerat älskande par, många med assisterande deltagare. Janisttemplets insida 
är sirligt och rikligt ornamenterade. De vanligaste figurerna är olika stora och smäckra tirthan-
karas, ibland med gulddekor, rödmålade läppar och ovala silverögon. 
 

   
Statyer på insidan av tempel i Khajuraho, Indien. 

! 

    – Text och bild: Tarja Salmi-Jacobson 


