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Budisms Tālajos Austrumos: 

Koreja, Japāna, Vjetnama



Budisma sociālā vēsture Ķīnā

Izglītoto un elites budisms:

 meditatīvās prakses

 filozofija

Zemnieku budisms:

 rituāls

 pārdabiskums



Tan dinastija (618-907)

Avots: https://depts.washington.edu/chinaciv/1xartang.htm



Trīs valstu laikmets (57 - 668)

Kogurjo, Pekče, Silla

Silla (668–935)

Avots: http://4.bp.blogspot.com/-8Z0DrGcF3Qc/Uj8C1NWvzII/AAAAAAAAApQ/guRJiOlnk68/s1600/Map+Three+Kingdoms+Korea.png

http://www.cotf.edu/ete/images/modules/korea/kshilla.gif



Korjo (918–1392) Čoson (1392–1897)

Avots: http://www.korea.net/AboutKorea/Korea-at-a-Glance/History



Animisms, senču kults, šamanisms

Elites budisms

un tā pārstāvētā materiālā kultūra

Parastais budisms

Konfūcisms

Valsts ideoloģija kopš 14.-15.gs.



Vonhjo (617-686)

Visu budisma

doktrīnu harmonizēšana

“Viens prāts”

“Uzticības rašanās

Mahajānai”





Hvaom (Huajeņ)

Uisang (625–702)

Džijeņs (602-668)





Uičeons (1055-1101)

Čontae (Tjeņtai)



Činuls (1158–1210)

Son un hvaom

harmonizācija

Meditācija (son)

un doktrīna (kjo)



Kanhva son (ķīn. Kaņhua čaņ)

“Jautājošā meditācija”

Dahuei Dzungao (1089-1163)

Liņdzji skola

Modžao čaņ

“Klusā apgaismojuma meditācija”



Čogje (ķīn. Caosji)

“Deviņu kalnu meditācijas skola”

Kusan sonmun (9.gs.)

Mūsdienu čogje ordenis (1938)





“Čikči” (1377)



“Dimanta sūtra” (9.gs)



Japāna

Sintō

kami

Budisma ienākšana no Korejas 538

Šōtoku Taiši (573–622)



Nara periods (710–84)

Imperators Shōmu

Kegon (Huajeņ)

Simsans (mir. 742)

Fadzana skolnieks

Rjōbens (689-773)



Vairočanas (Daiņiči) statuja,

Tōdaidzji templis

Kegon realitātes uztvere un 

impēriskā vara



Avots: http://nara-park.com/annnai2_11.html

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/NaraTodaijiDai

butsu0212.jpg



Heian (794–1185)

Kioto

Saičō (767–822) 

Tendai (Tjeņtai)

Hiei kalns, Enrjakudzji templis



Šingon (dženjeņ)

Mantranaya

Kūkai (774-835)

Kōbō-Daishi, Kōja kalns



Rjōbu

mandara



Autors: Shii; Shingon monk performs a goma ceremony at Touji temple in Kyoto.
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“Uzticības rašanās Mahajānai”

“Daidzjōkišinron”

hongaku šisō (beņdzjue)

sākotnēja apgaisme

Trīs budas ķermeņi trikāja

Divas patiesības satjadvāja



Kamakura (1192–1333)

Dharmas noriets mappō

sjōguni un buši

Hōnens (1133–1212) 

Šinrans (1173–1263)

Amida

nembutsu (njeņfo, buddhanusmriti)



No valsts varas neatkarīgā

Tīrās zemes skola Džōdo-šū

Paša spēks džiriki

Cita spēks tariki

Džōdo šin šū

“Īstenā tīrās zemes skola”

Celibāta atcelšana



Dzen

Eisai (1141–1215) 

Rindzai (Ļiņdzji)

Dzen skolas disciplīna un buši slāņa

vērtības



Dōgens (1200–53)

Sōtō (Caodun)

Sēdošā meditācija dzadzen

šikantaza: 

“Rūpēties tikai par sēdēšanu”

“Šōbōgenzō”

“Īstenās Dharmas acs krātuve”



Hakuins Ekaku (1685-1768)

Rindzai skolas atdzīvināšana

“Sekišu koāns”

“Vienas plaukstas plaukšķis”

Kannadzen (ķīn. kaņhua čaņ)



Ņičiren (1222-1282)

“Lotosa sūtra”
“na mu mjō hō ren ge kjō”

gohondzon



Ašikaga (1333–1573)

Budistu militārisms

Dharmas aizsardzība un

nogalināšanas attaisnojums

“Mahāparinirvāna Sūtra”

icchāntika – neglābjamais

Tokugava (1603–1867)



Vjetnama

Teravāda

Mahajāna

Ķīnas mahajāna:

Čaņ skola

Tīrās zemes skola



Ņaņjue (Namvjet)/Dzjaodžou



Diņ dinastija (968-980)

Li dinastija (1010-1225): čaņ skolas

nostiprināšanās

Čan dinastija (1225-1400): pirmā

vjetnamiešu thieņ (čaņ) skola

Konfuciānisma ietekme vēlākajos

gadsimtos

Franču okupācija (1883-1945)



Vjetnamiešu budistu prakses

īpatnības:

Sektantisma trūkums

Sinkrētisms: ziemeļu mahajānas

tehniku sajaukums

Garīdzniecība/laji


