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Abstract 
In this thesis, I examine the religious dimensions and practice-orientated elements 

within the literary works of the famous Buddhist thinker Nāgārjuna. The study in 

Nāgārjuna’s authorship is dominated by the philosophical disciplinary tradition. With 

this thesis, I provide a new interpretation of Nāgārjuna’s authorship. A contribution 

from within the field of the study of religion. By applying the theoretical terms practice; 

ritual; word; and power, I argue that our understanding of Nāgārjuna’s śūnyatā-

philosophy can and should be informed by the religious dimensions and practice-

orientated elements because it would widen our understanding of this influential thinker. 

I argue that the research done on Nāgārjuna does not account for the religious 

dimensions, which in the light of the Buddhist hermeneutical term upāya, can be 

understood as the cognitive level either just below or above the philosophical insight 

into śūnyatā. In my analysis, I argue that Nāgārjuna reveals all ontological ‘being’ as 

free from svabhāva and consequently as śūnya. In Nāgārjuna’s philosophical treaty 

Mūlamadhyamakakārikā there is no ontological difference between nirvāṇa and 

saṃsāra. However, my analysis of the devotional hymns in Catuḥstava demonstrate that 

there is an epistemological difference between nirvāṇa and saṃsāra. This indicates the 

necessity to include Nāgārjuna’s religious thoughts into our understanding of his 

philosophy. If there is no ontological difference between enlightenment and non-

enlightenment, why then should one practice the śūnyatā-analysis. It is not possible to 

answer this question only from the content of Nāgārjuna’s philosophical treaties. 

However, taking the Catuḥstava into account the answer becomes clear. Because there 

is an epistemological difference. The soteriological goal in Nāgārjuna’s thinking is 

therefore to cut off all attachment to the world. This is done by applying the analysis of 

śūnyatā. The result is a cognitive shift, which does not change one’s being, but one’s 

knowledge and thereby one’s becoming in the world. Nāgārjuna provides three 

practices: One for Bodhisattvas, one for nuns/monks, and one for the laity. These 

different practices display the principles of upāya and the practical aspects of the 

religious dimensions. The goal is a cognitive shift, whereby one is no longer attached to 

ontological illusions. 
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Forkortelser 
Ac   Acintyastava 

Bc   Bodhicittavivaraṇa 

Bs   Bodhisaṃbhāra 

Ca   Catuḥstava 

Lo   Lokātītastava  

MMK   Mūlamadhyamakakārikā 

Ni   Niraupamyastava 

Pa   Paramārthastava 

Ra   Ratnāvalī 

Su   Suhṛllekha 

Yu   Yuktiṣaṣṭikākārikā 

 

Diakritiske tegn 
I dette speciale anvender jeg den leksikografiske standardtranslitteration IAST1 til 

translitterationen af de sanskritord, der optræder i brødteksten og i min angivelse af 

sanskritteksterne i bilagene. Der kan forekomme translitterationsdivergenser ved citater 

i tilfælde af, at forfatteren der citeres benytter en andet translitterationssystem. Jeg vil 

derudover anføre sanskritord og begreber i kursiv. Ved fordanskede deklinationer af 

sanskrit vil sanskritdelen anføres i kursiv, medens den danske endelse ikke vil, f.eks. 

dharmaerne.  

 
1 Se f.eks. Wernicke-Olesen 2014a, 50 for translitterationssystemer. 
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1. Indledning 
I dette speciale vil jeg undersøge de religiøse dimensioner og praksisorienterede 

elementer hos den indiske buddhistiske filosof Nāgārjuna. Han er en af de mest 

betydningsfulde buddhistiske tænkere nogensinde, blandt nogle skoler kaldes han 

ligefrem den anden hjuldrejer (Carpenter 2014, 72). Han levede med al sandsynlighed i 

Indien omkring det første til tredje årh. Hans mest betydningsfulde tekst er 

Mūlamadhyamakakārikā (MMK), der præsenterer den dialektiske analyse via śūnyatā 

(tomhed). Nāgārjuna blev først kendt i Vesten efter den franske indolog og stamfader til 

moderne buddhismestudier Eugène Burnouf (1801-1852). I udgivelsen Introduction à 

l’histoire du Buddhisme indien (1844) konkluderede han om Nāgārjuna: “On peut 

définir la doctrine de Nâgârdjuna un nihilisme scolastique” (Burnouf 1876, 499). En 

definition der influerede den vestlige forståelse af Nāgārjuna indtil 1930’erne. 

Jeg vil undersøge de religiøse dimensioner hos Nāgārjuna i teksterne Catuḥstava 

(Ca) og udvalgte dele af MMK, som jeg alle har oversat fra sanskrit. Mine oversættelser 

er at finde i Bilag A-G. For at undersøge de praksisorienterede elementer er det 

nødvendigt at inddrage andre dele af forfatterskabet. Min analyse tager udgangspunkt i 

de teoretiske begreber praksis, ritual, ord og kraft for at give et religionsvidenskabeligt 

bidrag til Nāgārjunaforskningen, der ellers er domineret af den filosofiske fagtradition. 

Jeg vil undersøge, hvordan de religiøse dimensioner kan forstås i lyset af Nāgārjunas 

śūnyatā-filosofi og vice versa. Og dertil overveje hvordan de kan forstås i relation til 

hinanden ud fra det buddhistisk hermeneutiske begreb upāya. De praksisorienterede 

elementer er en del af de religiøse dimensioner, idet de formulerer en praksis, der fører 

ad vejen til oplysning. 

Jeg vil først give en kort introduktion til Nāgārjuna og det centrale begreb śūnyatā. 

Dernæst vil jeg præsentere et overblik over Nāgārjunaforskningen for at kunne påvise, 

at hymnerne i Ca og de religiøse dimensioner er underbelyste emner og for at kunne 

indplacere mit bidrag i forskningen. Jeg vil dernæst præsentere mine teoretiske begreber 

og metodiske overvejelser. Derpå vil jeg præsentere min analyse, hvilket udgør kernen 

i specialet, da jeg her påviser og argumenterer for de religiøse dimensioner og 

praksisorienterede elementer hos Nāgārjuna. Til sidst vil jeg overveje relationen mellem 

de religiøse dimensioner og śūnyatā-filosofien for at kunne drøfte det nye 

fortolkningslag, jeg bidrager med til Nāgārjunaforskningen. 
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2. Nāgārjuna, den anden hjuldrejer 
Nāgārjuna er en af de mest berømte buddhistiske tænkere. Hans tekster har øvet 

indflydelse på mahāyāna- og i særdeleshed på vajrayānabuddhismen. I Vesten er han 

nok bedst kendt for sine notorisk komplicerede og kompakte filosofiske traktater, hvor 

MMK udgør magnum opus. Heri præsenteres en dialektisk metode, hvor śūnyatā står i 

centrum, hvormed eksistens (bhāva) afsløres som en illusion. Der er uenighed om 

præcist, hvor og hvornår den historiske Nāgārjuna levede, men han placeres 

almindeligvis i det første til tredje årh. e.v.t. i Indien (Shaoyong 2019, 335). Den tidligste 

kilde der nævner Nāgārjuna, er af Kumārajīva (350-409/344-413) (ibid., 336). Kilder fra 

det syvende årh. og frem sætter Nāgārjuna i forbindelse med en Sātavāhana konge, som 

teksten Ratnāvalī skulle være adresseret til. Ud fra den forbindelse og på baggrund af 

arkæologiske levn mener Joseph Walser, at Nāgārjuna skal placeres i Amarāvatī 

regionen i tidsrummet 150-250 e.v.t. (Walser 2008, 66-7). Derimod mente Max Walleser 

ikke, at der var tilstrækkeligt med troværdige kilder til at fastslå Nāgārjunas historiske 

fakticitet (Walleser 1990, 3). I Nāgārjunas tekster er der flere referencer til mahāyāna 

og der er ligheder til ideindholdet i den tidlige prajñāpāramitā-litteratur. Det placerer 

ham efter den tidlige prajñāpāramitā-litteraturs formative periode, hvilket menes at 

være i det første årh. f.v.t. 

Trods manglen på valide historiske kilder, findes der en lang række hagiografier 

om Nāgārjuna2. Jeg vil kort vende opmærksomheden mod en af disse historier. Den om 

hvordan han kom i besiddelse af sin viden. Historien findes i mange varianter, men 

fælles er, at Nāgārjuna kom til nāgaernes3 rige, hvor han pga. sin store viden og indsigt 

fik overleveret en række Prajñāpāramitā sūtraer, som den historiske Buddha havde 

givet dem i opdrag at opbevare, til en mester med tilstrækkelig indsigt kunne få dem 

overrakt (Ramanan 2016, 27). Historierne vidner om Nāgārjunas signifikans og 

eftertidens reception af ham. Han omtales sommetider også som den anden Buddha eller 

den anden hjuldrejer (Carpenter 2014, 72). Hvilket peger i retningen af en af mine 

vigtigste pointer i dette speciale nemlig, at Nāgārjuna var mere end blot en tænker eller 

filosof, han var buddhist og prædikede en lære, han mente var i overensstemmelse med 

den historiske Buddhas. 

 
2 Se Walleser 1990 for fortællinger om Nāgārjuna fra tibetanske og kinesiske kilder. 
3 nāga: “snake, serpent, cobra” (Monier-Williams 2011, 532). Nāgaerne er halvguddommelige væsner, 
halvt menneske og halvt slange. De bor i det underjordiske kongerige Nāgaloka/Nāgapātāla. Det siges, at 
det var nāga-kongen Muchalinda, der beskyttede Buddha mod vind og vejr under Buddhas syv dage i dyb 
meditation, hvorefter Buddha opnåede oplysning (Stefon & Doniger 2015). 
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Ud over usikkerhederne om Nāgārjunas liv og levned er der også usikkerheder 

forbundet med Nāgārjunas forfatterskab. Autenticiteten af teksterne behandlet i dette 

speciale vil jeg redegøre for i afsnit 5. Men Nāgārjunas forfatterskab strækker sig ud 

over de her behandlede tekster. I Taishō udgaven af den kinesiske Tripiṭaka tilskrives 

Nāgārjuna 22 værker, mens han tilskrives hele 140 værker i Peking-udgaven af den 

tibetanske Tanjur (Shaoyong 2019, 341). Hvilket er langt flere end det, 

Nāgārjunaforskningen tilskriver ham. Den tidligste anførsel af Nāgārjunas værker vi 

kender til, er Candrakīrtis Madhyamakaśāstrastuti, hvor der listes otte kategorier af 

værker: 1) Sūtrasamuccaya, 2) Ratnāvalī (hvilket også tæller teksten Suhṛllekha), 3) 

Saṃstuti (der traditionelt anses for at være de fire hymner, jeg behandler i dette speciale), 

4) Mūlamadhyamakakārikā, 5) Yuktiṣaṣtikā, 6) Vaidalyaprakaraṇa, 7) Śūnyatāsaptati, 

8) Vigrahavyāvartanī (ibid., 342-3). Man har i forskningen lokaliseret flere 

Nāgārjunaer, hvilket forklarer en del af divergensen ift., hvor mange tekster Nāgārjuna 

tilskrives. Westerhoff lokaliserer tre: hvoraf den første er den Nāgārjuna, der oftest 

tænkes på, nemlig filosoffen og grundlæggeren af madhyamaka-skolen. Den anden er 

den tantriske mester4, som Westerhoff anslår levede omkring år 400. Den tredje står bag 

en række alkymistiske tekster fra omkring det syvende årh. (Westerhoff 2018, 95-6). De 

tekster jeg benytter her, både primær- og referencelitteratur, menes dog med al 

sandsynlighed at være fra filosoffen Nāgārjuna.5 I forlængelse af diskussionen om flere 

Nāgārjunaer skriver Walser, at: “many people over the cause of Indian history answered 

to the name Nāgārjuna” (Walser 2008, 69) for at påpege, at ikke alle benyttede 

‘Nāgārjuna’ som et nom du plume. Om indholdet af Nāgārjunas6 tekster skriver Jay 

Garfield, at der er  

“texts addressed to lay audience, letters of advice to kings, and the set of 

penetrating metaphysical and epistemological treaties that represent the 

foundation of the highly sceptical and dialectical analytic philosophical 

school known as Mādhyamika” (Garfield 1995, 87).  

Jeg har lokaliseret tre forskellige praksisser, der henvender sig til henholdsvis 

bodhisattvaer, til nonner/munke og til lægfolk. Og derudover en række opfordringer til 

at have en livførelse, der kun er muligt inden for monastiske rammer. 

 
4 Den tidligste tekst, der sammenkobler Nāgārjuna og tantra, er en kinesisk tekst fra det 7. årh. (Shaoyong 
2019, 340). 
5 Se Lindtner 2011 for en teknisk drøftelse af de i specialet anvendte tekster. 
6 Her mener jeg filosoffen og vil gøre det fremadrettet, da det er det forfatterskab, der er 
undersøgelsesobjekt i dette speciale. 
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2.1 Śūnyatā – et kompliceret begreb 

Selv med et overfladisk kendskab til Nāgārjuna er det tydeligt, at śūnya og śūnyatā 

spiller en central rolle. Når man konsulterer ordbøgerne får man følgende: “empty, void, 

hollow, barren, desolate, deserted” (Monier-Williams 2011, 1085), “empty, void, 

unoccupied, deserted” (Macdonell 1988, 317) og med det abstrakte suffiks -tā: 

“emptiness, void, vacuité” (Edgerton 2018, 532). Selvom der er kongruens i ordbøgerne, 

så er det ikke lige så simpelt at forstå brugen af ordet, da den varierer internt mellem 

skolerne. Jeg mener, at Nāgārjunas brug af śūnya og śūnyatā ikke må forstås metafysisk 

eller som en ostensiv reference. Śūnyatā udgør ikke en tings natur, selvom ting efter 

Nāgārjunas dialektiske analyse viser sig at være śūnya. Men śūnya er netop afsløringen 

af, at ting ikke har en egen-natur eller -væren (svabhāva) og en analyse der viser, at 

standpunkter (dṛṣṭi) er inadækvate, f.eks. standpunkterne om evighed (śāśvatavāda) og 

udslettelse (ucchedavāda). Derfor forstår jeg śūnyatā som en epistemologisk7 metode, 

hvorigennem altings formodede eksistens kan analyseres, hvorved det viser sig, at alting 

er interdependent og derfor ikke besidder svabhāva, et begreb jeg vender tilbage til. 

Udfordringen i at give en redegørelse for Nāgārjunas filosofi og begrebet śūnyatā ligger 

netop i, at det blot er en metode og ikke en substans. Man forventer, at et filosofisk eller 

epistemologisk system hviler på en grundantagelse, en præmis eller et standpunkt, der 

på den ene eller anden måde er metafysisk, men en sådan findes ikke hos Nāgārjuna. At 

śūnyatā ikke er en præmis understreges i MMK XIII, 8: “The wise men have said that 

emptiness is the remedy to get rid of all views. But it is said that those who hold 

emptiness as a view they are irremediable” (Bilag E). At det ikke kan benyttes ostensivt, 

understreges i MMK XXII, 11: “One should not say this could be “śūnya”, or “aśūnya”, 

this could be both and this could be neither. It is said with the purpose to know” (Bilag 

F). Endvidere understreges det af Nāgārjunas elev Āryadeva, at Nāgārjuna ikke havde 

et standpunkt: “No criticism can be leveled against someone who does not hold a thesis, 

be it [about] existence, non-existence, or [both] existence and non-existence, even if 

[you try] for a long time!” (Lang 1986, 151). Disse tre citater gør det tydeligt, at śūnya 

ikke indeholder ontologisk væren. 

 
7 Jeg bruger epistemologi i en bredere forstand end blot erkendelsesteori. Jeg forstår epistemologi som 
vidensorienteret, hvilket betyder, at målet for en epistemologisk metode er at opnå korrekt indsigt. Medens 
epistemologisk transcendens er en erkendelse, der har transcenderet grænserne for det ikke oplyste sind, 
hvilket jeg argumenterer for i min analyse. 
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For at forstå et begreb er det vigtig at være bevidst om dets modbegreb. 

Modbegrebet til śūnya er svabhāva8, der ofte oversættes med “intrinsic nature” eller 

“own-being”. Brugsbetydningen af svabhāva divergerer ligesom śūnya internt i 

buddhismen. For Nāgārjuna er der ingenting, der har svabhāva eller bhāva. At ting 

indeholder bhāva er blot en mental eller kognitiv overlejring9. Det er netop det, den 

epistemologiske metode via śūnya afslører. Ved realiseringen af śūnyatā sker der 

dermed et kognitivt skifte. Westerhoff opdeler svabhāva i to aspekter: et ontologisk og 

et kognitivt. Det kognitive aspekt er netop, som ovenfor beskrevet, en overlejring af 

væren ind i objekter igennem konceptualiseringen af den fænomenologiske verden 

(Westerhoff 2009, 46-8). Det ontologiske aspekt af svabhāva er, når objekter “possesses 

its nature in an intrinsic manner” (ibid., 12). Han differentierer det ontologiske aspekt 

yderligere i tre kategorier: svabhāva som essens, hvilket han definerer som “a property 

that an object cannot lose without ceasing to be that very thing” (ibid.); svabhāva som 

substans: “something that does not depend on anything else” (ibid.); og for det tredje 

svabhāva som absolut: “a property that is regarded as the true or final nature of things” 

(ibid.). Begge aspekter og alle tre kategorier kritiseres af Nāgārjuna. Når han forstås i 

kontekst, må kritikken forstås som en kritik af abhidharma og af sarvāstivāda (Walser 

2008, 163). Mht. ontologisk svabhāva var kritikken rettet mod sarvāstivāda. De mente, 

at virkeligheden blev konstitueret af adskilte enheder (dharmaer). Denne teori var et 

forsøg på at løse de problemer, der opstod med Buddhas anātman-doktrin (ikke-selv). I 

kort form argumenterede de for, at fænomener (dharmaer) konstant reproducerer sig i 

momentane sekvenser af vekslinger (dharmakṣanikatvā). Hvilket betyder, at ethvert 

temporalt moment substantielt eksisterer i dets egen ret, hvormed de kollektivt skaber 

illusionen om stabilitet og kontinuitet (Keown 2010, 673-5). Nāgārjuna afviser, at 

dharmaerne10 kan eksistere de i tre tider, fortid, nutid og fremtid, på samme tid, fordi 

tiderne afhænger af hinanden, se MMK XIX, 1-6 (Inada 1993, 117-8). Śūnyatā er et helt 

centralt begreb i Nāgārjunas tænkning, hvilket afspejles i forskningensdiskussionen om 

dets betydning. I næste del af specialet vil jeg vise, hvordan fortolkningen af Nāgārjuna 

har ændret sig fra nihilisme til semantisk non-dualisme. 

 
8 bhāva: “becoming, being, existing” (Monier-Williams 2011, 754) + præfikset sva: “own” (ibid., 1275). 
9 Her er det engelske ord superimposition mere fyldestgørende. 
10 Dharma er et kompliceret buddhistisk begreb. Jeg skelner i dette speciale mellem dharma, hvormed jeg 
mener fænomener eller bestanddele, og Dharma, hvormed jeg mener Buddhas lære. For flere betydninger 
af begrebet se f.eks. Abé 2005, 298. 
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3. Forskningshistorie 
E. Burnouf satte med værket Introduction nye standarter for buddhismeforskningen. På 

trods af dets indflydelse i brede akademiske kredse i Europa og Amerika, udkom værket 

først i en engelsk oversættelse i 2010. Burnoufs samtid og tilgængelige materiale taget i 

betrækning må værket siges at være en – næsten – uovertruffen bedrift. Med sin sans for 

detaljen og enorme overblik over sit materiale, præsenterer Burnouf en analyse og skitse 

af buddhismens historie i Indien som en af de første med udgangspunkt i 

sanskritmanuskripter. På trods af det imponerende arbejde Burnouf præsenterede, så er 

der en lang række konklusioner og udsagn, der med det, vi ved i dag, ikke er gyldige og 

som derfor ikke er informerende om buddhismen, men i stedet må være objekt for 

undersøgelsen af den vestlige forståelse af buddhismen i midten af det 19. årh. 

Blandt Burnoufs oversættelser foreligger der ikke nogen af Nāgārjunas tekster. 

Han skriver, at han er i besiddelse af manuskriptet Abhidharmakośavyākhyā, der nævner 

madhyamakaskolen som en af de fire store skoler, men manuskriptet kan ikke bruges til 

at udlede deres lære. Han støtter sig derfor til den ungarske filolog og orientalist Sándor 

Csoma (1784-1842), der mente, at Nāgārjuna levede 400 år efter Buddha og hvis filosofi 

udelukkende var baseret på prajñāpāramitā-litteraturen (Burnouf 2010, 421). Om 

prajñāpāramitā skrev Burnouf: “this is the truly ancient philosophical part of 

Buddhism” (ibid., 448) og dannede dermed grundlaget for at trække den og 

madhyamaka ind i den filosofiske fagtradition. Han skrev videre, at prajñāpāramitā er 

autoritativ for madhyamaka og at deres deduktioner ligeligt destruerer både subjekt og 

objekt (ibid., 469). Det får ham til at definere Nāgārjuna og madhyamaka som nihilister 

(ibid., 478). Selvom Madhyamakavṛtti11 af Candrakīrti12 var den eneste 

madhyamakatekst Burnouf havde set, så konkluderede han, at Nāgārjunas doktrin er 

nihilistisk skolastik (ibid., 509). Han opsummerede Nāgārjunas śūnyatā-filosofi meget 

sigende: Nāgārjuna lader ingen teser stå tilbage, han sprænger positive, negative og 

indifferente påstande, intet skånes, hverken gud eller Buddha. Og om madhyamaka 

skrev han: “it indeed places itself between the affirmative and negative; when speaking 

about things, it established that it is no more possible to affirm than to deny their 

eternity” (ibid.). Burnoufs fortolkning af Nāgārjuna er stærkt præget af, at buddhistisk 

 
11 Værkets fulde navn er Madhyamakavṛtti Prasannapadā og er Candrakīrtis kommentar til Nāgārjunas 
MMK. 
12 Candrakīrti var en af de vigtigste Nāgārjunakommentatorer og -forsvarer. Han levede formentligt i 
midten af det 7.årh. f.v.t. (Hayes 2010, 194). 
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filosofi var et, for europæerne, underbelyst emne. Hans definition af Nāgārjuna som 

nihilist blev rammesættende for den europæiske forståelse og der skulle gå mange år, 

før den betegnelse blev redefineret. 

 
3.1 Fra nihilisme til transcendental monisme og absolutisme 

Burnoufs indflydelse på europæisk buddhismeforståelse ses bl.a. hos tyske F. Max 

Müller (1823-1900), der havde studeret hos ham. Han skrev, at den som læser den 

buddhistiske kanon med øje for de metafysiske spekulationer om nirvāṇa, ikke kan 

konkludere andet end, at buddhismens summum bonum er “the absolute nothing” 

(Müller 1872, 140). Hos franske Jules B. Saint-Hilaire (1805-1895) blev nirvāṇa oversat 

med ‘annihilation’. Han skrev i sit afsnit om den buddhistiske gejstlighed på Ceylon, at 

intet i menneskehedens historie er mere overraskende og deprimerende end troen på 

annihilation, men at denne er “affirmed by the Buddhist writings themselves” og at “we 

must perforce accept though we deplore it” (Saint-Hilaire 1895, 355). Som citaterne her 

viser, blev Burnoufts læsning ført videre i akademiske kredse. Nogle, bl.a. tyske 

Albrecht Weber (Weber 1857, 46ff), læste buddhismen som en reformbevægelse mod 

det undertrykkende brahmin-dominerede samfund snarere end nihilisme. Men det var 

ikke denne buddhismeforståelse der i første omgang vandt genklang. 

Den nihilistiske læsning skyldes den platoniske antagelse, at ethvert metafysisk 

eller epistemologisk system nødvendigvis hviler på en ontologisk antagelse. Men den 

ontologiske antagelse er ikke at finde i de buddhistiske tekster, særligt ikke i 

prajñāpāramitā. Derfor manglede kantianerne et noumena der kunne begrunde alle, i 

buddhismen illusoriske, phenomena, mens hegelianerne manglede Geist. Det var først 

med diskussionen mellem belgieren Louis de La Vallée Poussin (1869-1938) og 

russeren Fyodor Ippolitovich Stcherbatsky (1866-1942), at buddhismeforskningen, og 

særligt forskningen i buddhistisk filosofi, tog en ny drejning. La Vallée Poussin, der var 

ansvarlig for den endelige udgave af Nāgārjunas MMK fra Candrakīrtis 

Madhyamakavṛtti Prasannapadā, argumenterede for, at der var andet til buddhismen og 

nirvāṇa end blot nihilisme (La Vallée Poussin 1917, 132-8), men for ham advokerede 

madhyamaka for en kættersk afvigelse fra ortodoks buddhisme (Tuck 1990, 36). 

Stcherbatsky var den første til at argumentere for, at uanset soteriologisk vægtlægning 

og negativ terminologi var der ingen buddhistiske skoler, end ikke madhyamaka, der 

gjorde sig skyldig i filosofisk nihilisme (ibid.). For Stcherbatsky var Nāgārjunas emfase 

på śūnyatā ikke et udtryk for, at han benægtede realiteten af das Ding an sich, men 
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derimod at de umiddelbare sanseindtryk, das Ding für uns, ikke har realitet. Stcherbatsky 

præsenterede i flere publikationer denne kantianske læsning af Nāgārjuna og blev 

dermed den første i Europa til fremlægge en egentlig filosofisk læsning af Nāgārjuna 

(ibid., 37). De to hovedværker The Conception of Buddhist Nirvāṇa (1927) og hans 

magnum opus Buddhist Logic (1930) var dedikeret til henholdsvis diskussionen med La 

Vallée Poussin om nirvāṇa og en behandling af de forskellige buddhistiske filosofiske 

skoler. Om Nāgārjuna skrev han bl.a. “He was one of the greatest geniuses the world 

has ever know” (Stcherbatsky 1977, 11) hvilket angiver, at hans syn på Nāgārjuna var 

betydeligt mere positivt end hans forgængeres. Han anerkendte, at hvis man blot læser 

MMK, så fremstår Nāgārjuna som en streng negativist, for hvis man ikke forstår den 

metode, Nāgārjuna benytter, nemlig prasaṅga vākya13, så kan han ikke fremstå 

anderledes (ibid., 21). Men den, der indser śūnyatā, transformeres: “He becomes a 

transformed man and then his dharmaiṣaṇā, his mysterious longing for the Real finds 

its meaning and fulfilment” (ibid.). Allerede her kan hans idealistiske, og dels 

romantiske, læsning fornemmes. I sin redegørelse for begrebet śūnya/śūnyatā skrev han: 

“Śūnya is a most perplexing word in Buddhist philosophy, Non-Buddhist have 

interpreted it only has nihilism. But that is not what it means” (ibid., 36), hvormed han 

tydeligt tog afstand fra de tidligere læsninger af Nāgārjuna. Endvidere skrev han, at 

śūnya i ontologisk forstand er: “the void which is also fullness. Because it is nothing in 

particular, it has the possibility of every thing” (ibid., 37). Her mener jeg, at Stcherbatsky 

trådte et skridt for langt. Jeg er mening med ham i, at śūnya ikke er noget bestemt, men 

det giver det ikke nødvendigvis muligheden for alt. For hvis der skal være en iboende 

mulighed i śūnya, så betyder det at śūnya besidder væren, hvilket jeg vil vise i analysen 

ikke er tilfældet. Stcherbatsky differentierede mellem śūnyatā på ontologisk og empirisk 

niveau, hvor han mente at det ikke indeholder essen eller uafhængig væren på det 

empiriske niveau (ibid., 39). Hvorfor den kantianske læsning af Nāgārjuna bliver 

tydelig. Desuden skrev han, at śūnya ikke er en teori (ibid., 41-2) og at śūnyatā ikke må 

gøres til genstand for en ‘-isme’. Śūnyatā har til formål at afskære menneskets tendens 

til konceptualisering (ibid., 43-4), men jeg undrer mig over, at han forinden skrev, at 

śūnya har en ontologisk betydning, for det må nødvendigvis binde sindet i endnu højere 

grad til begrebet. Det vigtigste bidrag han skrev om śūnyatā er, at det ikke er nihilisme, 

da det ikke blot negerer alle antagelser om verdenen, det negerer også alle negationer 

 
13 Reductio ad absurdum. 
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om ‘Reality’ (ibid., 42), dermed begriber man ikke noget om det absolutte, men kun om 

det relative, derfor står det absolutte urørt tilbage (ibid.). Her ses det tydeligt, at 

Stcherbatsky præsenterede en kantiansk læsning af Nāgārjuna – Nāgārjuna skrev intet 

om das Ding an sich, men afslørede, at vores antagelser om verden, altså das Ding für 

uns, ikke er pålidelige kilder til verden som sådan. Dermed læste Stcherbatsky 

Nāgārjuna som en form for transcendentalfilosof. I forordet til sit magnum opus skrev 

han, at den indiske filosofi, han ville analysere i det følgende, er “logic, but not 

Aristotelian. It is epistemological, but not Kantian” (Stcherbatsky 1970, XII). Men på 

trods af det, så præsenterede han en klar kantiansk læsning, som vist ovenfor. Han 

argumenterede for, at Nāgārjunas system er udtryk for monisme og at dets dialektik har 

til formål at underminere alle andre systemer (Stcherbatsky 1970, 14; 22). Nāgārjunas 

dialektik er epistemologisk i den forstand, at den forholder sig til hvad vi kan hævde at 

vide og den afslører, at vi ikke kan hævde at vide noget (ibid., 28-9). Afsluttende i bind 

I skrev han om Nāgārjunas syn på “reality of the external world”, at “Dependent 

Origination is alone without beginning, without an end and without change. It is the 

Absolute. It is Nirvāṇa, the world sub specie aeternitatis” (ibid., 538). Ift. 

pratītyasamutpāda havde han forinden bestemt dette til at være det samme som śūnyatā 

hos Nāgārjuna (ibid., 140-1). Tuck argumenterer for, at Stcherbatsky i sit forsøg på at 

redefinere Nāgārjuna gør hans tænkning til “absolutist idealism” (Tuck 1990, 43) og at 

den endelige læsning af Nāgārjuna bliver et udtryk for transcendental monisme (ibid., 

44). Transcendentalmonismen kommer allerede til udtryk i begyndelsen af Buddhist 

Logic. Her satte Stcherbatsky lighedstegn mellem nirvāṇa og saṃsāra, hvilket 

Nāgārjuna gør i MMK XXV, 19, dermed det monistiske. Dertil skrev Stcherbatsky “The 

Absolut, or Nirvāṇa, is nothing but the world viewed sub specie aeternitatis” 

(Stcherbatsky 1970, 10), hvilket senere er det, han skrev om Nāgārjuna og 

pratītyasamutpāda, som citeret ovenfor, den empiriske verden er blot en illusion og kan 

ikke give adgang til det absolutte, dermed det transcendentale. 

Stcherbatskys læsning af buddhistisk filosofi ind i en europæisk kontekst 

afstedkom en accept af buddhistisk filosofi, der muliggjorde yderligere filosofisk 

arbejde med de buddhistiske skoler. En af de vigtigste efterfølgere af Stcherbatsky blev 

inderen Tiruppatur R. V. Murti (1902-1986). I sit værk The Central Philosophy of 

Buddhism (1955) argumenterede Murti for, at Nāgārjuna og madhyamaka er 

‘absolutists’. For Murti var madhyamaka ikke et filosofisk system som sådan, for 

almindeligvis spørger man systemet om, hvordan det ser på ultimativ eksistens, 
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hvorefter man kan påhæfte en -isme. Det er ikke tilfældet hos Nāgārjuna, for intetsteds 

tilbyder han et svar på sådanne spørgsmål. For Murti var det derfor Nāgārjunas dialektik, 

der udgør det filosofiske system: “The Dialectic is intended as an effective antidote for 

this dogmatic procedure of reason; it is the criticism of theories (śūnyatā sarva-

dṛṣṭīnām). The Dialectic itself is philosophy” (Murti 2013, 209). Dermed er det 

filosofiske system hos madhyamaka ikke en Weltanschauung (ibid., 210), hvilket var et 

af den tidlige buddhismeforsknings problemer. På trods af Murtis blik for, at Nāgārjuna 

afholder sig fra ontologiske udsagn, så udlagde han alligevel Nāgārjunas filosofi som 

hvilende på et ontologisk Absolut. Her er Tathāgata mediator mellem “the Absolut that 

is transcendent to thought (śūnya) and phenomenal beings” (ibid., 276). Udsagnet bliver 

mere ontologisk, idet Murti skrev, at śūnyatā ikke behøver at blive erklæret som śūnyatā, 

for ‘the Real’ konstitueres ikke ved at blive erklæret, for derved ville det blot blive 

relativt. Endvidere skrev han: “Prajñā or Śūnyatā is (…) the intrinsic nature of all things” 

(ibid.). Jeg undrer mig over, hvordan han kan påstå dette, når han forinden fastslog, at 

der ikke er noget ontologisk udsagn hos Nāgārjuna. Han gentager udsagnet senere: “The 

Absolute (Śūnya) is the universal impersonal reality of the world” (ibid., 208). 

Opsummerende om madhyamakasystemet skrev han, at metoden til indsigt er prasaṅga 

dialektik og at formålet er at transcendere alle synspunkter (ibid., 329-30). Men 

problemet er, at han, som vist, samtidig hævdede en ontologisk status for śūnyatā. Hvis 

Nāgārjunas dialektik anvendes korrekt og man transcenderer alle antagelser uden at 

antage noget nyt, så formår man at “understand the nature of the absolute as at once 

transcendent and immanent” (ibid., 331). Transcendent fordi det absolutte ligger uden 

for det, vi kan erfare og immanent fordi, Murti forstod śūnyatā som verdens reelle natur. 

Murti vaklede derfor i mellem en epistemologisk og en ontologisk tolkning af 

Nāgārjunas dialektik. Det er da også en af de største udfordringer med Nāgārjuna, for i 

det øjeblik, man hævder noget om hans filosofi/dialektik, så modsiger man den 

maksime, han tænker ud fra – for selv det at hævde at man ikke kan hævde noget med 

sikkerhed, er en hævdelse. 

 
3.2 Den analytisk logiske drejning 

Imens Stcherbatsky og Murti forsøgte at affeje den nihilistiske læsning af Nāgārjuna, 

øvede en ny filosofisk strømning indflydelse på studiet af buddhistisk filosofi, nemlig 

positivismen. Et af de vigtigste navne ifm. den analytiske drejning i Nāgārjunaforskning 

var amerikaneren Richard H. Robinson (1926-1970) med artiklen “Some Logical 
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Aspects of Nāgārjuna’s System” (1957). Her forsøgte Robinson at oversætte MMK til 

formallogiske sætninger for objektivt at undersøge den logik, Nāgārjuna benyttede sig 

af i værket. Et eksempel er XVIII, 8: “Everything is either true, or not true, or both true 

and not true, or neither true nor not true”, hvilket han oversatte: ˹Ax v ~Ax v Ax. ~Ax v 

~(Ax). ~~(Ax)˺ (Robinson 1957, 302). Altså enten er alt sandt (Ax) eller ikke-sandt (~Ax), 

eller både sandt eller ikke-sandt (Ax. ~Ax) eller hverken sandt eller ikke ikke-sandt 

(~(Ax). ~~(Ax)). Det vigtige her er ikke, hvordan Robinson oversatte Nāgārjuna, men 

derimod den positivistiske læsning. Robinson påpegede, at den tidligere 

Nāgārjunaforskning var metafysisk, fordi den forsøgte at påhæfte Nāgārjunas tænkning 

en -isme, hvad enten det var nihilisme, monisme eller absolutisme (ibid., 291-2). Det 

betød, at forskningen ikke var fokuseret på Nāgārjunas spørgehorisont, men derimod på, 

hvordan Nāgārjuna kunne benyttes til at løse nutidige problemstillinger: “An even 

deeper weakness of the metaphysical approach is that it seeks to answer our questions, 

rather than to identify Nāgārjuna’s questions” (ibid.). Robinson mente, at det er muligt 

at oversætte hele MMK til det logiske tegnsystem “thus bringing to light formal features 

which do not appear from the consideration of examples taken out of context and listed 

topically” (ibid., 307). Slutteligt skrev han, at Nāgārjuna og de samtidige indiske 

tænkere var langt mindre sofistikerede end den europæiske oplysningsfilosofi og frem. 

Deres problemer var mere simple og de havde færre begreber til rådighed. Men det ikke 

gjorde dem til dårligere tænkere, blot tidligere og at det må tages med i betragtning. Med 

det in mente vil Nāgārjunas format fremstå langt større og hans system “less barbarous 

and baffling” end hidtil (ibid., 307). Nāgārjuna gav sig i kast med at udvikle et system, 

hvormed man kunne håndtere abstraktioner uden at konceptualisere dem eller tilskrive 

dem ontologisk værdi. Robinson konkluderede: “this understanding of the process of 

abstraction is perhaps the greatest achievement of Indian Buddhist philosophy” (ibid., 

308). I en anden publikation skrev Robinson, at alle buddhaernes belæringer if. 

madhyamaka er konvertible med śūnyatā. Det betyder, at når den ultimative sandhed 

siges at være ubeskrivelig eller ufattelig, så afhænger realiseringen fortsat af 

konventionelt udtrykte sandheder. Ift. til śūnyatā, skrev han videre: “Emptiness is not a 

term outside the expressional system but is simply the key within it. Those who would 

hypostatize emptiness are confusing the symbol system with the fact system” (ibid. 

1967, 49). Śūnyatā er et konventionelt udtryk, men netop et af de konventionelle udtryk, 

der kan afstedkomme realiseringen. Men hvis man begynder at gøre sig hypoteser om 
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det, så forveksler man niveauerne, da man forsøger at deponere begrebet uden for 

rammerne af det konventionelle. 

I mellemtiden havde en ny vending ramt den europæiske filosofi, den sproglige 

vending. Den vendte positivismens formallogiske tegnsystem ryggen for i stedet at 

undersøge de sprogspil, hvorigennem vi udtrykker os. 

 
3.3 Den sproglige vending 

Med den sproglige vending blev Nāgārjunas projekt forstået som en metafilosofisk kritik 

af det filosofiske sprog (Tuck 1990, 80) og han blev en af de mest behandlede indiske 

filosoffer (ibid., 76-7). Særligt Wittgensteins Philosophische Untersuchungen og 

Nāgārjunas MMK blev sammenlignet og sammenlæst. Dermed argumenterede 

Nāgārjuna for, at udsagn om eksistens, ikke-eksistens osv. ikke kan påvises at have andet 

indhold end det, at de indgår i et komplekst netværk af sammenhænge, på samme måde 

som Wittgenstein argumenterede for, at ytringer kun kan forstås i det sprogspil, hvori de 

indgår (ibid., 86). F.eks. kunne Wittgensteins sætning 109: “And we may not advance 

any kind of theory. There must not be anything hypothetical in our considerations. (…). 

Philosophy is a battle against the bewitchment of our intelligence by means of language” 

(Wittgenstein 1967, 47e) forstås i forlængelse af Nāgārjunas MMK XIII, 8: “The wise 

men have said that emptiness is the remedy to get rid of all views. But it is said that those 

who hold emptiness as a view they are irremediable”. Hos Nāgārjuna er śūnyatā det 

middel, der hos Wittgenstein skal bekæmpe “the bewitchment of our intelligence” og 

Nāgārjuna gør opmærksom på, at man ikke må holde fast ved śūnyatā som en antagelse, 

på samme måde som Wittgenstein skrev, at man ikke må opstille teorier eller hypoteser. 

I samlæsningen af Wittgensteins sprogspil og Nāgārjuna var det særligt 

pratītyasamutpāda, der blev fremhævet: “There is a close analogy between Nāgārjuna’s 

rejection of self-conditioning entities and Wittgenstein’s denial that any object can serve 

as its own criterion of significance in the private language argument” (Waldo 1978, 295). 

Nāgārjuna afviser svabhāva, fordi analysen viser, at alting er opstået i afhængighed. På 

samme måde som Wittgenstein afviste muligheden for et privat sprog, da sproget altid 

kun fungerer efter de regler, der er opstillet for det. Altså det er sprogets interne 

relationer, der gør det meningsbærende. Med den sproglige vending skulle mening og 

sandhed ikke længere forstås som udsagnets empiriske verifikation, men derimod i dets 

lingvistiske kontekst (Tuck 1990, 77). Dermed kunne Wittgensteins diktum “Die 

Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt” (Wittgenstein 1922, 5.6) 



De religiøse dimensioner og praksisorienterede elementer i Nāgārjunas śūnyatā-filosofi – Jonas 

Midtgaard Hedelund – TOTEM nr. 46, efterår 2020 - Side 19 af 87 

læses i forlængelse af Nāgārjunas “The limit of nirvāṇa is the limit of saṃsāra” (MMK 

XXV, 20) og vice versa. For Nāgārjuna er nirvāṇas grænse saṃsāra og saṃsāras grænse 

er nirvāṇa på samme måde, som grænsen for sproget var grænsen for Wittgensteins 

verden. 

Chris Gudmunsen sammenlignede madhyamakas afvisning af dharmaernes 

svabhāva med Wittgensteins sætning 304: “It is not a something, but not a nothing 

either! The conclusion was only that a nothing would serve just as well as a something 

about which nothing could be said” (Wittgenstein 1967, 102e; Gudmunsen 1977, 35). 

Sammenligningen relaterer sig til spørgsmålet om privat sprog og sprogets grænse. For 

madhyamaka er dharmaerne ikke et “something”, men de er ej heller et “nothing”, for 

de er navne, der ikke referere til noget (ibid., 36). Derfor kan der ikke siges “something”, 

da det ville skabe en illusion om svabhāva, men samtidig er det ej heller “nothing”, da 

det ville være en negation af en illusion om ontologisk væren. Ift. til śūnyatā gør denne 

non-referentialitet sig også gældende, for śūnyatā tilhører ikke et metasystem, da det 

ikke refererer til et objekt (ibid., 53). Det samme gælder abstraherede ord som årsag og 

virkning. De er nyttige til at finde rundt i den konventionelle verden, men de må ikke 

objektiviseres og gøres til genstande i et metasystem (ibid., 1977, 86-7). 

I sin sammenligning påpeger Nathan Katz, at hverken Wittgenstein eller 

Nāgārjuna er filosoffer i traditionel forstand, for ingen af dem opstiller systemer, de 

kritiserer dem derimod (Katz 1981, 306-7). For begge gælder det, at de påpeger 

absurditeten i, at sprogets værdi skulle ligge i dets ostensive brug (ibid., 309). 

Absurditeten bliver tydelig, når der tales om ting, der ikke længere er til, eller “the 

existence of absence” (ibid., 318). Mening i ordet ‘fravær’ kan ikke ligge i dets ostensive 

reference, for det udpeger ikke noget (ibid., 318). For Wittgenstein giver sproget kun 

mening i brugssammenhæng, mens Nāgārjuna pointerer, at det konventionelle og 

ultimative niveau ikke må forveksles. Det konventionelle niveau er kontekstafhængigt 

og vi må ikke lade “our conventions become convictions” (ibid., 313-4). Nāgārjunas og 

Wittgensteins brug af negationer er derfor ikke ontologiske, men grammatiske. 

Nāgārjuna er dermed ikke nihilist, for Nāgārjunas negationer er korrektiver og en 

undersøgelse af “the grammar of talking about the world” (ibid., 319-20), mens 

nihilistisk negation er ontologisk. Wittgenstein skrev selv om sin brug af negationer: 

“What we are destroying is nothing but houses of cards and we are clearing up the 

ground of language on which they stand” (Wittgenstein 1967, 48e). For Katz er det 

interessante de metodologiske sammenfald. Han gør opmærksom på, at Wittgensteins 
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interesse er filosofisk, mens Nāgārjunas interesse er buddhistisk og dermed religiøs 

(Katz 1981, 324). Hvad det så har af betydning, at Nāgārjunas sigte er religiøst, det gør 

han desværre ikke mere ud af. 

Den sproglige vending afstedkom en Nāgārjunalæsning, der på mange parametre 

forsat er den dominerende, repræsenteret hos bl.a. Jan Westerhoff. Men den har taget en 

semantisk drejning, hvorved den dominerende læsning af Nāgārjuna nu kaldes en 

sematisk non-dualistisk læsning. Jeg vil redegøre for denne i afsnit 3.3.2. 

 
3.3.1 Nāgārjunas religiøse udtryk 

En af de få der har behandlet Nāgārjunas forfatterskab som et udtryk for religion, er 

amerikaneren Frederick J. Streng (1933-1993). Strengs religionsforståelse var mærkbart 

amerikansk og han refererede eksplicit til Rudolf Otto og Mircea Eliade. Inspirationen 

fra disse to kommer tydeligst til udtryk, idet han skrev om udsagn, der udtrykker religiøs 

viden: “they (…) reflect the inner struggle of man as homo religiosus” (Streng 1967, 

19). Strengs fortolkning af Nāgārjuna ligger i et spændingsfelt mellem Otto og Eliade 

på den ene side og Wittgenstein og den sproglige vending på den anden side. 

Streng skrev om udsagnet ‘alting er śūnyatā’ at, det er “one of the most important 

expressions of spiritual truth in Buddhism” (ibid., 17). De vigtigste ting for Streng at få 

på plads inden undersøgen af det religiøse udtryk hos Nāgārjuna er en grundantagelse i 

buddhismen, nemlig at verden ikke er, men er en proces af “becoming” (ibid., 37). Det 

betyder, at der ikke er en referentiel relation mellem verden og det vi udtrykker om og i 

den. Dertil accepterer Nāgārjuna antagelsen om to sandheder, konventionel og ultimativ, 

men de refererer ikke til verden, men er måder at anskue verden på (ibid., 39). Dermed 

har śūnyatā heller ikke nogen ontologisk substantialitet, hvorfor Streng skrev: 

““emptiness” is not used to designate a state of existence, but rather a condition which 

precludes a static ontological character” (ibid., 72) og endvidere, at śūnyatā selv er tomt 

på både et ontologisk og epistemologisk plan (ibid., 80). Da śūnyatā selv er śūnya, så 

kan det, hvis brugt korrekt “reveal the true nature of reality” (ibid., 86). Hvis det bliver 

realiseret, så strukturer śūnyatā “a kind of becoming that leads to “no-becoming”” (ibid., 

91), hvilket binder tilbage til grundantagelsen om verden som en proces. Resultatet er, 

at man bliver fri for tilknytning (ibid., 92). Det religiøse i Nāgārjuna kommer til udtryk 

i den bagvedlæggende årsag til hans virke: “for Nāgārjuna it is a religious concern which 

affects (and effects) the salvation of all existing beings” (ibid., 142). Ydermere er 

Nāgārjunas tænkning religiøs, fordi han selv præsenterer den som værende i 
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overensstemmelse med Buddhas lære (ibid., 157). Śūnyatā er et religiøst begreb, fordi 

det afstedkommer en transformation med et soteriologisk sigte (ibid., 155). Denne 

transformation er ikke en annihilation, hverken udslettelse eller tilintetgørelse af verden, 

men det er en anden måde at anskue verden på (ibid., 159). I den sidste del af 

undersøgelsen kan inspirationen fra Otto og Eliade igen fornemmes: “The soteriological 

importance of this negation is its attempt to divert the religious man from longing after 

or desiring an eternal, unchanging, self-existent ultimate” (ibid., 162). Men hvor 

Nāgārjunas soteriologiske mål er at vende mennesket væk fra, det som Otto og Eliade 

karakteriserer den religiøse længsel. For Streng er konklusionen: “The apprehension of 

emptiness is a solution to all problems, not because “a solution” has been found, but 

because the problems have ceased to be “problems”” (ibid., 166). Effikaciteten af 

śūnyatā er med andre ord at opløse og hindre tilknytning, da man indser, at der ikke er 

noget at knytte sig til. 

 
3.3.2 Semantisk non-dualisme 
Den sproglige vending er fortsat at fornemme i forskningen og her kan Westerhoff og 

Garfield nævnes som nogle af de førende. Deres fortolkning af Nāgārjuna er semantisk 

non-dualistiske, hvilket betyder, at den indholdsmæssige reference i ytringer ikke er 

dualistisk. For læsningen af Nāgārjuna betyder det, at en reference til det ultimative 

niveau er indkapslet af den konventionelle ytring, hvori referencen udtrykkes. Det ligner 

derfor den analytiske læsning hos Robinson om, at “Emptiness is not a term outside the 

expressional system but is simply the key within it” (Robinson 1967, 49), men vel at 

mærke kun meningsfuldt i det sprogspil, hvori det indgår. Den er non-dualistiske, fordi 

referencen udtrykkes igennem det konventionelle sprog, men vigtigst fordi det 

ultimative også er indkapslet i det konventionelle. Derfor konkluderer den semantisk 

non-dualistiske læsning af Nāgārjuna, at den ultimative sandhed er, at der ikke er nogen 

ultimativ sandhed (Garfield & Priest 2003, 10; Siderits 2003, 18; Westerhoff 2009, 220). 

I sin artikel argumenterer Mark Siderits for en semantisk læsning af Nāgārjuna og 

som modstykke til sin læsning identificerer han det, han kalder en metafysisk læsning. 

Den metafysiske læsning angiver, at śūnyatā betegner noget om “the ultimate nature of 

reality” (Siderits 2003, 11), mens śūnyatā i den semantiske læsning betegner noget om 

“the nature of truth” (ibid.). For den semantiske læsning betyder udsagnet ‘alting er 

tomt’ derfor, at intet udsagn kan være ultimativt sandt. Den ultimative sandhed er 

dermed, at der ikke er nogen ultimativ sandhed, men kun konventionel. Det skyldes, at 
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alt der kan udtrykkes semantisk er konceptuelle fiktioner (ibid.). Siderits forstår 

konventionel sandhed som: “a useful approximation to the ultimate truth” (ibid., 12). 

Det, at der ikke er nogen ultimativ sandhed, har den soteriologiske værdi, at det 

underminerer muligheden for at danne tilknytningen til ideen om en ultimativ sandhed 

(ibid. 18), men nærmere kommer Siderits desværre ikke det soteriologiske. 

Garfield læser også Nāgārjuna semantisk, men det er ikke lige så udtalt som hos 

Siderits og Westerhoff. Han er i lige så høj grad interesseret i, hvilke implikationer 

Nāgārjuna har for videnskabsteorien og dens metodologi. Han argumenterer for, at 

Nāgārjuna og i særlig grad prāsaṅgika-mādhyamika14 er skeptiske. Skepticismen 

kommer til udtryk ved, at alle objekter er tomme for substans i den metafysiske 

betydning og at “words are empty of special semantic facts that determine their 

meaning” (Garfield 1990, 292). Både den metafysiske og semantiske śūnyatā skal if. 

Garfield findes i Nāgārjunas analyse af kausalsammenhænge. Garfield argumenterer for, 

at Nāgārjunas analyse afslører, at “the entire everyday world is, from the ultimate 

standpoint, non-existent” (Garfield 1994, 238). Men dette udsagn kan ikke være udtryk 

for en ultimativ sandhed, for det er udtrykt gennem det konventionelle sprog, hvorfor 

udsagnet mister dets mulighed for at udtrykke noget ultimativt. Garfield er imidlertid 

ikke tilbageholdende med at bevæge sig ud i paradokserne og selvmodsigelserne. Han 

skriver, at Nāgārjuna “asserts that there are two truths, and that they are one (…) he 

rejects all philosophical views including his own” (Garfield & Priest 2003, 1). De 

argumenterer for, at der er to modsigelser: en ontologisk og en semantisk (ibid., 4). 

Śūnyatā forstås her ikke som ikke-eksistens, men som gensidig afhængighed (ibid., 6). 

Når det så afsløres, at ingenting har svabhāva, fordi de er gensidigt afhængige, så bliver 

śūnyatā tingenes ultimative natur. Modsigelsen er dermed, at ting på samme tid ikke har 

og har en ultimativ natur (ibid., 16). Den semantiske modsigelse ligger i udsagnet, at der 

ikke er nogen ultimativ realitet: “Indeed, that there is no ultimate reality is itself a truth 

about ultimate reality and is therefore an ultimate truth!” (ibid., 11). De argumenterer 

for, at der ligger en soteriologisk værdi i modsigelserne og i sammenfaldet mellem de to 

sandheder, men de elaborerer desværre ikke videre på værdien (ibid., 7). 

 
14 Prāsaṅgika er den ene af to grene i madhyamaka. Den følger Candrakīrtis kritik af Bhāvikeka (der var 
skoledannende for den anden gren: svātantrika). Forskellen på de to skoler er meget kort, at svātantrika 
accepterede teser og epistemiske instrumenter på det konventionelle plan. Det accepterede Candrakīrti 
ikke, idet han mente, at alle udsagn, teser mv. måtte forlades og at man i en diskussion med en modstander 
kun skulle tilbagevise modstanderens påstande uden selv på antage nogen (Westerhoff 2018, 136). 
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I sin filosofiske introduktion bemærker Westerhoff ligeledes en soteriologisk 

værdi i den etik, der kan udledes af Nāgārjuna, men han kommer den ikke nærmere end 

at bemærke, at etikken kan inddeles i tre problemstillinger: (1) de generelle buddhistiske 

doktriner; (2) hvis personer er tomme, hvem er så aktøren for en handling og hvem 

hæfter karma sig på og ligeledes hvem kan være objekt for medfølelse; (3) hvis der ikke 

er forskel på nirvāṇa og saṃsāra, hvorfor så udføre meritgivende handlinger. Disse 

spørgsmål optager ikke Westerhoff yderligere, da de kun kaster et begrænset lys på de 

filosofiske problemstillinger (Westerhoff 2009, 213-5). Han behandler derimod fem 

dimensioner af Nāgārjunas filosofi: kausalsammenhænge; bevægelse; selvet; 

epistemologi; og sprog. Ift. dette speciale er epistemologien og sproget det interessante. 

I indisk filosofi skelnes der mellem et middel til viden (pramāṇa) og objekt for viden 

(prameya)15. Nāgārjuna behandler fire midler for viden16, men konkluderer, at ingen af 

dem har svabhāva. De kan derfor ikke give adgang til verden som sådan, men kun som 

konvention (ibid., 180). Det betyder for Westerhoff, at śūnyatā heller ikke kan være 

adgangsgivende til verden som sådan: “if there are ultimately no means of knowledge 

(…) then emptiness, even if obtained, could never be known” (ibid. 181). Det skal 

bemærkes, at Nāgārjuna argumenterer imod den realistiske forståelse af pramāṇa og 

prameya. Westerhoff mener, at Nāgārjuna anerkender, at der er kognitive processer, der 

tillader kontekstafhængige midler og objekter for viden, hvormed man kan opnå viden 

om śūnyatā (ibid., 182). Nāgārjuna har ikke nogen egentlig sproglære, men Westerhoff 

mener at kunne deducere en sådan. Den semantiske læsning af en sådan sproglære 

betyder, at “Nāgārjuna does not claim to hold no thesis whatsoever, but claims only to 

accept no statements that are taken to have a particular semantics” (ibid., 186). Det 

betyder, at det meningsbærende i en ytring er mereologisk afhængigt af den semantiske 

kontekst. Som eksempel bruger Westerhoff farven ‘red’: det meningsbærende i ordet 

‘red’ er kontekstafhængigt og konventionelt for de, der taler engelsk, mens ordet ‘rouge’ 

bærer den samme mening, men en anden kontekst og konvention for de, der taler fransk 

(ibid., 188). Derfor afviser Nāgārjuna den klassiske sandhedskorrespondanceteori, for 

der er ikke en substantiel relation mellem sprog og verden kun en konventionel. Dermed 

har vi ikke adgang til den ultimative sandhed og vi har kun epistemologisk adgang til 

 
15 For en gennemgang af de forskellige indiske skolers syn på pramāṇa og prameya se Ṣaḍ-darśana 
Samuccaya (Murty 1986) og Sarva-darśana-saṅgraha (Cowell & Gough 2007). 
16 Perception (pratyakṣa); inferens (anumāna); sammenligning og analogi (upamāna); vidnesbyrd 
(āgama). 
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den “purely immanent notion of truth where the only kind of truth we have access to is 

a reflection of conventional human practices and agreements” (ibid., 221). Śūnyatā er 

derfor ikke den ultimative sandhed, men et korrigerende værktøj til afsløringen af 

forkerte antagelser (ibid., 222). 

4. Redskaber til undersøgelsen af Nāgārjuna 
Religionsvidenskaben blev som fagdisciplin indstiftet med F. M. Müllers 

forelæsningsrække i Oxford, der udkom under titlen Lectures on the Science of Religion 

i 1872. Her sagde han de berømte ord: “He who knows one, knows none” (Müller 1872, 

11), hvilket han hentede fra Goethe om sproget, men her anvendt på religion i stedet og 

den komparative religionshistorie blev til. Religionsvidenskaben har som alle andre 

videnskabelige discipliner gennemgået flere paradigmeskift (Pals 2015, 5-9). Jeg har i 

mit forskningshistoriske afsnit vist, hvordan forskellige filosofiske strømninger eller 

paradigmer har influeret og sat sig igennem i Nāgārjunaforskningen. I det følgende vil 

jeg derfor gøre klart, hvordan jeg placerer mig i religionsvidenskaben. 

En af de tendenser der kom til at præge religionsvidenskaben i slutningen af det 

20. årh. var det såkaldte practical turn. Inden for buddhismeforskningen var bl.a. Donald 

S. Lopez Jr. en af kræfterne bag, f.eks. med udgivelsen af Buddhism in Practice (1995). 

Den praktiske vending videreudviklede sig til et fokus på lived religion. Med 

bevægelsen i retningen af det praksisorienterede og religion som levende fænomen, 

skete der ligeledes en bevægelse fra elitereligion til lægmandsreligion. Dvs. en 

bevægelse fra et teologisk og tekstbaseret forståelsesudgangspunkt til en 

religionsforståelse funderet i praksis. Meredith McGuire skriver om denne bevægelse: 

“The term “lived religion” is useful for distinguishing the actual experience of religious 

persons from the prescribed religion of institutionally defined beliefs and practices” 

(McGuire 2008, 12). Buddhism in Practice er en del af serien Princeton Readings in 

Religion, hvilket vidner om, at det var en generel vending inden for religionsstudier. 

Lopez skriver om formålet med udgivelsen af den “provides a different configuration of 

texts in an attempt better to represent the range of religious practices, placing particular 

emphasis on the ways in which texts are used in diverse contexts” (Lopez 1995, v). Lived 

religion er primært forbundet med religionssociologien, men det er muligt at undersøge 

religiøs praksis igennem tekster. Nāgārjuna var en del af den monastiske elite og hans 

tekster er ligeledes elitetekster, men det betyder ikke, at han ikke formulerede 

lægmandspraksis. Min religionsvidenskabelige analyse tager derfor ikke direkte afsæt i 
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lived religion, men i den praktiske vending. Den placerer sig her, fordi mit fokus netop 

er på de religiøse dimensioner, hvilket er et andet fokus end den filosofiske undersøgelse 

af Nāgārjuna og fordi de religiøse dimensioner udgør en del af grundlaget for de 

praksisorienterede elementer i hans forfatterskab. I det følgende vil jeg gøre klart, 

hvilken religionsvidenskabelig teori og metode jeg benytter til at belyse disse dele af 

Nāgārjuna og dermed også, hvordan specialet placeres inden for den 

religionsvidenskabelige disciplin. 

 
4.1 Teoretiske begreber til undersøgelsen af Nāgārjuna 

I udgivelsen Critical Terms for the Study of Buddhism (Lopez 2005) tages en række 

begreber op i forbindelse med forståelsen af buddhismen og buddhisme som 

undersøgelsesobjekt. I dette speciale vil jeg tage udgangspunkt i fire af dem: practice; 

ritual; word; og power. Disse fire begreber er særligt interessante ift. undersøgelsen af 

de religiøse dimensioner og praksisorienterede elementer i Nāgārjunas śūnyatā-filosofi, 

da de danner teoretisk ramme for analysen og fordi de alle er centrale for 

religionsvidenskaben. De skal forstås i lyset af hinanden og ikke som isolerede begreber. 

Ritualer er også praksis, ord kan benyttes i praksis og igennem både ord og ritualer kan 

den praktiserende aktivere kræfter. 

 
4.1.1 Praksis og ritual 

Carl Bielefeldt differentierer mellem fire forskellige forståelser af ordet practice. Den 

første er praksis associeret med aktivt engagement og regelmæssig deltagelse. Den 

anden er praksis i kontrast til teori, altså praksis som det, der praktiseres. Den tredje er 

praksis forstået som dygtiggørelse. Mens den fjerde er praksis over for ideal (Bielefeldt 

2005, 229-30). Ift. til den første brug af praksis har religionsvidenskaben og herunder 

også buddhistiske studier før den praktiske vending haft en overvejende teologisk 

indgangsvinkel. Der har derfor været fokus på de forskrevne praksisser, formuleret i 

tekniske doktriner om vejen til det soteriologiske endemål. Men med den praktiske 

vending er fokus i stedet flyttet fra den igennem tekster formulerede praksis, til den 

levende praksis. En praktiserende buddhist er derfor: “one who not only believes the 

claims but habitually engages in those activities prescribed by the program” (ibid., 230), 

men med vægt på “habitually engages” i stedet for det “prescribed”. Der er selvfølgelig 

forskel på praksis ift. gejstligheden, i buddhismen det monastiske samfund, og lægfolk. 

De buddhistiske tekster foreskriver asketiske og kontemplative praksisser, men med en 
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klar skelnen mellem hvad, der forventes af nonner/munke og hvad, der forventes af 

lægfolk (ibid., 231). Praksisserne er orienterede mod det kontemplative liv, da der 

hverken er en frelser eller ritualer til syndsforladelse el.lign. (ibid.). Der er kun det 

individuelle menneske, hvis opgave det er at overkomme egen uvidenhed ved, derfor er 

aktiv og regelmæssige deltagelse nødvendig. 

Når praksis kontrasteres med teori, den anden praksisforståelse, kan det opfattes 

som det modsatte af tænkning. Men det er ikke tilfældet, da tænkning godt kan være 

praksis. Ift. til tænkning som praksis bruges ordet praxis, men det brugs ofte til at 

betegne bestemte typer af tænkning nemlig: “practical thinking about what we do, 

normative thinking about what we ought to do, prescriptive thinking about how to go 

about it” (ibid., 233). Praxis forstås som modsætning til metafysisk tænkning, kaldet 

teoria, hvis omdrejningspunkt er den ultimative sandhed el.lign. I en buddhistisk 

sammenhæng er tænkning ofte en central del af den asketiske eller kontemplative 

praksis, hvilket kan kaldes en ‘tænkningspraksis’. Som en del af denne tænkningspraksis 

kan udarbejdelsen af tekster også placeres. Ikke at der i teksterne nødvendigvis 

foreligger en praksis, men at produktionen af tekster er en praksis. Buddhistiske 

forfattere bukker ofte for Buddha og Dharmaen i begyndelsen af deres tekster, hvilket 

umiddelbart placerer teksterne i en religiøst kontekst. Bielefeldt argumenterer for, at det 

ikke er ensbetydende med, at forfatteren er særligt from eller særligt praktiserende, men 

det er et signal til læseren om, at forfatteren anerkender de buddhistiske konventioner 

forbundet med produktionen af buddhistiske tekster. Han skriver: “A bow at the 

beginning is a nod to tradition, a sign of legitimacy” (ibid., 233). Forskellen mellem 

tænkningspraksis (praxis) og ren tænkning (teoria) angives ofte at være målet for 

tænkningen. Omdrejningspunktet for praxis er de praktiske konsekvenser af praksis, 

mens formålet med teoria er at beskue sandheden (ibid., 234). Differentieringen er i 

nogle tilfælde kunstig. For i en buddhistisk sammenhæng er der ofte et sammenfald, at 

beskue sandheden (hvad end den er) har også praktiske konsekvenser, hvorfor 

tænkningspraksis, f.eks. meditation, kan have ‘sandhed’ som objekt, da indsigt bærer en 

soteriologisk værdi. 

Den tredje forståelse af praksis er som dygtiggørelse. I buddhismens bør man 

f.eks. dygtiggøre sig ift. til meditation eller rituelle handlinger, men det er ikke samme 

dygtiggørelse som en pianist der øver piano. I en religiøs sammenhæng er 

dygtiggørelsen “not for their own sake but in order to get the saving wisdom at the end” 

(ibid., 236). At religiøs dygtiggørelse ikke har selvet som mål, er særligt tydeligt i 
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buddhismen, hvor der ikke er et selv at dygtiggøre. Bielefeldt anfører, at man i 

buddhismen ofte definerer en der har opnået indsigten som en “nontrainee” (aśaikṣa17). 

I forlængelse af det skriver han: “If we persist in defining Buddhist practice as spiritual 

training, the truly wise Buddhist will not practice her religion” (ibid., 237). Altså den, 

der har dygtiggjort sig, defineres som negationen af den, der dygtiggør sig. Det 

understreger, at efter dygtiggørelsen er der ikke nogen, der er blevet dygtigt. Derfor vil 

en indsigtsfuld buddhist ikke engagere sig i religiøs praksis, hvis praksissen defineres 

som dygtiggørelse af den praktiserende, for det fastholder illusionen om et selv. Dertil 

ikke sagt, at der i buddhismen ikke er en ide om dygtiggørelse eller praksisser, der 

igennem træning fører til et soteriologisk mål. Men i de grene af buddhismen, hvor 

begrebet śūnyatā er centralt, er de soteriologiske praksisser i og for sig selvophævende, 

da indsigten i śūnyatā medfører forståelsen af, at både praksissen og den praktiserende 

er śūnya. Den fjerde og sidste af Bielefeldts forståelser af praksis, er praksis over for 

idealet. Og det er særligt denne type praksisforståelse, der er dominerende ved interessen 

for lived religion, hvor det er den faktiske udlevede praksis, der er i centrum og ikke den 

normative og institutionaliserede praksis (McGuire 2008, 12-3). De praksisorienterede 

elementer hos Nāgārjuna er ikke beskrivelser af, hvad han eller andre faktisk gjorde, de 

er kun udtryk for, hvordan han mente man burde gøre og derfor er den fjerde forståelse 

af praksis hos Bielefeldt ikke relevant her. 

Det andet centrale begreb er ritual. Omdrejningspunktet for ritualet er dikotomien 

helligt og profant. Ritualet konstitueres via handlinger, der adskiller sig fra det verdslige: 

“This sense of being set apart from the affairs of mundane existence is precisely what 

constitutes these performances as “sacred” or “holy”” (Sharf 2005, 247). Den rituelle 

handling kan adskille sig fra verdslige handlinger på mange måde. Men detn adskiller 

sig ofte ved at aktivere et bestemt symbolsystem eller igennem performative strategier, 

der for både deltager og tilskuer gør det tydeligt, at der ikke er tale om 

hverdagshandlinger. Det kan f.eks. være sproget, der benyttes til chanting, i en 

buddhistisk kontekst kan det være pāli eller sanskrit, og ikke mindst igennem de 

handlinger, deltagerne eller præsten foretager sig under ritualet (ibid., 247-8) eller det 

rum hvori handlingen udføres. Ritualet adskiller sig grundlæggende fra profane 

handlinger ved, at form og indhold smelter sammen. Det vil sige, at den rituelle handling 

 
17 “One who no longer needs religious training” (Edgerton 2018, 80). Hvilket er et andet ord for en arhat 
(Monier-Williams 2011, 113). 
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udtrykker en singulatitet, der ikke kan blive “translated into another medium” (ibid., 

252). Med andre ord er en rituel handling væsensforskellig fra en profan handling. Man 

kan spørge, om det kun gælder ritualet eller om det ligeledes gælder praksis. Et ritual er 

selvfølgelig et udtryk for praksis, men jeg mener at Bielefeldts praksisforståelser kan 

tænkes sammen med Sharfs ritualforståelse. Med udgangspunkt i praksistænkning og 

praksis som dygtiggørelse mener jeg, at der er et meningsfuldt overlap mellem praksis 

og ritual. Hvis der i ritualet er sammenfald mellem form og indhold og ritualets indhold 

er śūnya, så må ritualets form ligeledes være/blive śūnya. Ydermere, hvis ritualet der 

praktiseres ikke er et ydre ritual, men derimod et indre ritual, et form for tænkningsritual, 

så må den praktiserende udgøre ritualets form, hvorfor den praktiserende må blive śūnya 

igennem udførelsen af et ritual, der ultimativt er tomt. Et andet sammenfald mellem 

indre og ydre observerer Sharf i mange mahāyānabuddhistiske ritualer, hvor der 

påkaldes buddhaer, bodhisattvaer eller andre guddommelige væsner. Disse skal ikke 

forstås som ydre kræfter, men som en aktivering af den praktiserendes indre buddha eller 

bodhisattva (ibid., 258). Dermed argumenterer Sharf ligeledes for et sammenfald ikke 

kun mellem form og indhold, men mellem indhold og deltager. Hvilket understøtter min 

pointe med sammenfald mellem rituelt indhold og den praktiserende i et ritual, der er 

śūnya. Derfor bør ritualet ikke forstås løsrevet fra overvejelserne om praksis, da ritualet 

er en essentiel del af den religiøse praksis. 

 
4.1.2 Word og power 

Buddha skulle have været meget god med ord. Faktisk så god, at når han talte til sine 

tilhørere, så hørte de belæringerne på deres egent sprog (Sponberg 2010, 473). Det siges 

også at han faktisk ikke gav nogen belæring overhovedet, men alligevel formidlede sin 

Dharma (Lopez 2005, 3). Buddhas bemestring af sproget ses tydeligt hos Nāgārjuna, 

hvor han beskrives som “Lord of words” (Lo 9). Produktion og reproduktion af ord er 

en central del af buddhistisk praksis, bl.a. igennem produktionen af hymner eller 

reproduktionen af tekster igennem oversættelser og oplæsning eller chanting som rituel 

praksis (Abé 2005, 291). Opfindelsen af bedeflag og -hjul er et tydeligt eks. på ords 

centrale betydning i buddhismen, da de er designet til effektiv gentagelse af tekster. 

Buddhismen er med andre ord “a mass producer of sacred words” (ibid., 292). Men 

buddhismen er samtidig skeptisk over for sproget, da der igennem sproget kun kan 

udtrykkes konventioner. Sproget er ligeledes med til at skabe illusioner om ontologisk 

væren igennem dets objektiverende egenskab. Hvilket er en af de farer Nāgārjuna 
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advarer sine læsere imod. Alt, hvad sproget kan udtrykke, er konventioner og 

konventioner besidder ikke svabhāva. Det interessante ved Nāgārjunas advarsel om 

sproget er, at advarslen ikke kan udtrykkes anderledes end igennem sproget. Til det 

skriver Ryūichi Abé: “Nāgārjuna’s greatest contribution was perhaps his invention of a 

method to unleash the signifying power of words in order to reverse their illusory 

function” (ibid., 297). Nāgārjuna differentierer i sin tænkning mellem konventionel og 

ultimativ sandhed. Den konventionelle kan udtrykkes verbalt, mens den ultimative ikke 

kan – og selv den påstand kan kun være konventionel, eftersom den er sprogligt udtrykt. 

Men selvom den konventionelle lingvistiske sandhed er den ultimative sandhed 

underlegen, er den konventionelle sandhed alligevel en integreret del af vejen til indsigt 

i den ultimative sandhed (ibid.). På den måde indtager sproget en tvetydig rolle i 

buddhismen. For selvom tekster, altså konventionel sandhed, kan lede en ad den rette 

vej, kan de udgøre en forhindring på vejen til realisering (Reynolds 2005, 218). Tekster 

kan, ligesom buddhafigurer, være objekter for tilbedelse, hvorfor der ligger en religiøs 

kraft eller power, som Craig J. Reynolds kalder det, i dem. Kraft eller magt skal i en 

buddhistisk sammenhæng forstås inden for det samme semantiske felt som potency og 

potentiality (ibid., 214). Det betyder, at tekster og andre helliggenstande har potentialet 

til at føre den praktiserende ad den rette vej. En anden slags kraft præsenteres i den 

kanoniske litteratur, hvor Buddha tilskrives en række overmenneskelige kræfter. 

Buddhas kræfter tydeliggør ikke kun det erkendelsesmæssige stadie han har opnået, men 

de tilskynder til efterfølgelse. Disse overmenneskelige kræfter ligger allerede latent i os 

alle på samme måde, som buddhanaturen (tathāgatagarbha) gør det. Derfor er Buddhas 

kræfter et billede på det menneskelige potentiale: “The Buddha is both a perfected 

human being and a manifestation of the transcendent potential of becoming perfected” 

(ibid., 217). Ord besidder ligeledes kraft. Mantraer kan, hvis reciteret korrekt, aktivere 

potentialet hos den der reciterer eller dem der reciteres for (ibid., 214-5). Men som netop 

vist er sproget ambivalent. Sprogets objektiverende egenskab risikerer at skabe øget 

tilknytning, men samtidig besidder det potentialet til at lede ad vejen til ultimativ indsigt. 

Derfor er ordets kraft ligeledes ambivalent. Som nævnt spiller sproget en rolle ift. 

adskillesen af religiøse handlinger over for verdslige handlinger, hvorfor der ligger en 

iboende performativ kraft i sproget til at adskille kategorierne helligt og profant. 

Alle fire begreber: praksis, ritual, ord og kraft er centrale for analysen af de 

religiøse dimensioner og praksisorienterede elementer i Nāgārjunas śūnyatā-filosofi. 

For det er begreber, der sætter en teoretisk ramme for afgræsningen af disse dimensioner 
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og elementer. Det religiøse sprog adskiller sig fra det profane. I Ca kommer det til udtryk 

i beskrivelserne af Buddha, der sætter ham i et modsætningsforhold til det almindeligt 

verdslige, f.eks. Buddha som transcendent eller ved beskrivelser, der adskiller ham fra 

den fænomenologiske fysiske verden. Det religiøse udtrykkes også ved anvisningen af 

praksisser eller ritualer, der er afgrænset i tid og rum og derfor adskilles fra profane 

handlinger eller praksisser, der kræver gentagelse og dygtiggørelse før målet opnås. 

 
4.2 Metoder til undersøgelsen af Nāgārjuna 

I det følgende vil jeg præsentere de metoder og metodiske overvejelser, der ligger til 

grund for mit analytiske arbejde med Nāgārjunas tekster. Indholdsanalyse og 

hermeneutik er de metoder og tilgange, der ligger bag mit analytiske arbejde. Medens 

den filologiske metode og overvejelser om oversættelse er baggrunden for mit 

oversættelsesarbejde, præsenteret i mine bilag, hvilket udgør forarbejdet og 

undersøgelsesobjektet for dette speciale. Alle metoderne spiller sammen ift. 

religionshistorisk tekstanalyse, hvilket kendetegner den religionsvidenskabelige 

metodepluralisme. 

 
4.2.1 Indholdsanalyse 

Den metode jeg benytter til at analysere min empiri, er content analysis eller 

indholdsanalyse. Metoden er oplagt af to årsager: for det første er metodens 

undersøgelsesobjekt tekster. For det andet giver den mulighed for at gå et lag dybere i 

teksternes mening og sammenhæng end det, teksten præsenterer på overfladen (Nelson 

& Woods 2014, 116). Indholdsanalyse kan defineres som en “research technique for 

making replicable and valid inferences from texts (or other meaningful matter) to the 

contexts of their use” (ibid., 110). For at kunne drage følgeslutninger fra tekst til kontekst 

og vice versa, kræves der viden om tekstens kontekst. Derfor bør man overveje den 

semantiske validitet i de kategorier, der benyttes under og efter analysen af teksten (ibid., 

114), hvorfor indholdsanalysen også er historisk-kritisk. Indholdsanalysen kan bruges 

til at kategorisere tekster og tekstuelle delelementer mhp. at sammenligne både internt i 

teksten og at sammenligne tekster fra samme samling eller på tværs af tekstsamlinger. 

Enten med forskelle eller ligheder for øje (ibid., 110). Eftersom tekster kan bestå i mange 

år, så giver indholdsanalysen ikke kun indsigt i teksterne, men også den tid hvori teksten 

blev forfattet (ibid., 111). På trods af indholdsanalysens empiriske undersøgelsesobjekt, 

så er analysen ikke objektiv. Den er altid formet og farvet af læseren, da tekstanalyse er 
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læser-afhængig (ibid., 112). Validiteten af indholdsanalysen følger derfor af det 

analytiske regnskab præsenteret igennem det analytiske arbejde, hvorfor to analyser kan 

give forskellige resultater, men begge kan være valide, hvis begges analytiske regnskab 

er klart og forståelige. På den måde er indholdsanalysen hermeneutisk. 

 
4.2.2 Hermeneutik 

Undersøgelsesobjektet for hermeneutikken som videnskabelig metode er tekster og 

ytringer. Og formål er at opnå forståelse af de budskaber, der gemmer sig i teksterne 

eller ytringerne (Gilhus 2014, 275). Metodens ophav er forbundet med antikken og ikke 

mindst bibeleksegese, men i renæssancen blev den en central del af de humanistiske 

metoder og blev tæt forbundet med filologien (ibid., 276). I nyere tid er hermeneutikken 

forbundet med romantikken og tyske Friedrich Schleiermacher (1768-1834), hvor 

metodens formål var at komme bag om teksten og forstå forfatterens intention med 

teksten og i bedste fald komme endnu dybere og forstå forfatteren bedre end forfatteren 

forstod sig selv, hvilket Schleiermacher mente var muligt, fordi alle mennesker deltager 

i det samme sjælefællesskab (Albinus 2012, 192-3). I den moderne hermeneutik er det 

ikke længere et sjælefællesskab, der gør det muligt for læseren at forstå en tekst. Der er 

i stedet kommet fokus på sprog og kontekst, hvem var de intenderende modtagere, 

hvilken historisk horisont besad de og hvordan henvender teksten sig til en læser (Gilhus 

2014, 281). Begrebet om tekstens og læserens horisonter blev formuleret af Hans-Georg 

Gadamer (1900-2002). Ifølge Gadamer må læseren sætte sig selv på spil i mødet med 

teksten. Med det mente han, at læseren skulle være parat til, at revidere sine fordomme, 

altså den forestilling hun/han går til tekster med. Hvis og når teksten yder modstand mod 

fordommene, så skal de revideres og læseren må forme nye fordomme. På den måde 

flyttede Gadamer læseren ind i den hermeneutiske cirkel. Formålet blev derfor et møde 

mellem teksten og læseren, hvor læseren får svar på de spørgsmål hun/han stiller. Mødet 

mellem tekstens horisont og læserens horisont kaldte Gadamer Horizontverschmelzung 

(horisontsammensmeltning) (ibid., 280). I hermeneutikken er det generelle 

omdrejningspunkt en vekslen mellem tekstens enkelte bestanddele, tekstens helhed og 

tekstens kontekst og hele tiden med læserens baggrund in mente (ibid., 276). Den 

hermeneutiske metode er derfor lige så meget en teoretisk refleksivitet, som det er en 

analyse- eller læsemetode. Den anfører ikke egentlige værktøjer, men en metodisk 

opmærksomhed. En opmærksomhed der ikke kun er fokuseret på undersøgelsesobjektet, 

men også på det undersøgende subjekt. 
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4.2.3 Filologi og oversættelse 

Ordet filologi kan referere til to ting: filologi som disciplin, hvor undersøgelsesobjektet 

er sproget som system, og filologi som metode til undersøgelsen af sprogbrug i tekster, 

svarende til Saussures differentiering mellem langue og parole (Thomassen 2014, 346). 

Det er sidstnævnte betydning, der er relevant i dette speciale. Den filologiske metode er 

essentiel for det religionshistoriske arbejde, da hovedparten af kilderne er tekster (ibid., 

347). Derfor bør et solidt religionshistorisk arbejde ikke udelukkende baseres på andres 

oversættelsesarbejde (ibid., 351). I religionsvidenskaben er det filologiske arbejde ikke 

et mål i sig selv, men det er et værktøj til at undersøge det, tekster kan informere os om 

religion. Her er det værd at påpege, at tekster ikke er religion, men det er et medium til 

at transmittere religion (ibid., 347). Tekster udgør derfor undersøgelsesobjektet (subject 

matter) og fungerer derfor som kilder til det teoretiske objekt (theoretical object), hvilket 

er det man faktisk er interesseret i – i dette speciale er undersøgelsesobjektet Nāgārjunas 

tekster, medens det teoretiske objekt er de religiøse dimensioner og praksisorienterede 

elementer. Centralt for det filologiske arbejde er udarbejdelsen af tekstkritiske 

udgivelser på baggrund af flere manuskripter, hvilket har til formål at konstruere en 

‘oprindelig’ eller ‘faktisk’ tekst (ibid., 349). Men det besidder jeg ikke ressourcerne til 

og må derfor basere mit filologiske oversættelsesarbejde på Christian Lindtners (2011) 

og Tola & Dragonettis (1985) tekstkritiske arbejde. Min analyse af Ca og MMK er på 

baggrund af mit eget filologisk hermeneutiske oversættelsesarbejde. Et arbejde der er 

hermeneutisk, fordi der i det filologiske arbejde hele tiden er en vekslen mellem del og 

helhed og tekst og kontekst. 

Oversættelse er et af produkterne af det filologiske arbejde og det er centralt for 

det religionsvidenskabelige arbejde (Williams 2014, 421). I religionsvidenskaben og 

særligt religionshistorien arbejdes der med tekster fra hele verden. Med det arbejde 

følger en række metodiske udfordringer ift. sammenligningsmulighederne for tekster og 

begreber på tværs af religioner og kulturer (ibid.). Mange helligtekster er skrevet på 

hellige sprog, hvorfor de er “believed to have a resonance, solemnity, beauty, dignity 

and even effective numinous and magical power” (ibid., 424). Men når disse tekster 

oversættes, mister de ofte deres kræfter, fordi sproget i sig selv er kraftfuldt og -bærende, 

f.eks. at Koranen blev åbenbaret på arabisk, hvilket betyder, at kun arabisk kan fungere 

som medium for budskabet. Det samme gør sig dog ikke gældende i buddhismen. 

Sproget spiller en central rolle, men ikke udtrykt i et specifikt sprog. Det ses bl.a. 
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igennem ideen om, at Buddha skulle bemestre sproget i en sådan grad, at tilhørerne hørte 

Buddhas belæringer på deres eget sprog (Lopez 2005, 3). Men buddhistiske tekster 

centrale begreber, der er så komplekse, at de ikke umiddelbart kan oversættes eller 

betyder mange forskellige ting, hvilket gør oversættelsen svær, hvorfor konteksten 

spiller en afgørende rolle. Derfor er oversættelsesarbejde centralt for det 

religionsvidenskabelige arbejde, uanset om man selv producerer en oversættelse eller 

arbejder med andres oversættelser (Williams 2014, 425). Det akademiske arbejde med 

tekster bør derfor inkludere filologisk metode (ibid., 430). 

 
4.3 En religionsvidenskabelig læsning 

I min religionsvidenskabelige læsning benytter jeg mig således af flere metoder samt 

flere teoretiske begreber. I mit oversættelsesarbejde har jeg benyttet mig af filologiske 

metoder og oversættelsesmæssige overvejelser. Jeg har bearbejdet teksten i dens mindste 

bestanddele og i sammenhæng med helheden. Derudover, har jeg overvejet teksterne ift. 

hinanden både genreinternt og på tværs af genre, for at være konsistent i mine 

oversættelser, men også for at gøre klart at overfladiske ligheder ikke nødvendigvis 

afspejler en indholdslighed. At forstå delen ud fra helheden og vice versa i det filologiske 

arbejde er en hermeneutisk tilgang. Jeg har kontinuerligt vekslet mellem del og helhed 

og tekst og kontekst og igennem megen bearbejdning og revidering nået til det resultat, 

der foreligger i bilagene. I selve analysearbejdet er indholdsanalysen den bærende 

metode, selvom den filologiske metode her er central ift. overvejelsen af betydning af 

ordlyd og syntaks. Indholdsanalysen giver mig mulighed for at dykke ned i teksterne 

med henblik på den interne sammenhæng i Ca både ift. temaer og kategorier. Ligeledes 

hvordan temaer og kategorier går på tværs af hymnerne og hvordan indholdet i Ca og 

MMK stemmer overens, men præsenteres forskelligt. De teoretiske begreber er 

bestemmende for, hvordan jeg spørger til teksterne og med hvilket fokus, jeg læser 

teksterne. Både praksis, ritual, ord og kraft er centrale religionsvidenskabelige begreber, 

hvorfor min spørgehorisont er anderledes end den filosofiske fagtraditions 

spørgehorisont og derfor adskiller min fortolkning af Nāgārjuna sig fra dem, der er 

præsenteret i det forskningshistoriske afsnit. 

Min religionsvidenskabelige analyse af Nāgārjunas Ca og udvalgte dele af MMK 

er med henblik på at fremhæve og påvise, at der er religiøse dimensioner i Nāgārjunas 

tænkning og med inddragelse af andre tekster, at der også er praksisorienterede 

elementer. Specialet er relevant af flere årsager. Den første er, at Ca overses eller 
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udelades af de fleste vestlige akademiske undersøgelser af Nāgārjuna, hvor den 

filosofiske fagtradition dominerer, hvilket jeg har vist i mit forskningshistorieske afsnit. 

Det viser sig bl.a. hos Westerhoff, der i sin Nāgārjuna’s Madhyamaka skriver om de 

etiske implikationer af Nāgārjunas tænkning: “though interesting in the context of 

Nāgārjuna’s Buddhist worldview, shed relatively little light on philosophical problems” 

(Westerhoff 2009, 213). Det samme gælder i den nye publikation om indisk buddhistisk 

filosofi, hvor Westerhoff kun har en kort bemærkning om soteriologi ift. abhidharma 

(ibid. 2018, 78-9). Jeg mener derimod, at de etiske og særligt religiøse implikationer er 

vigtige for en dybere forståelse af Nāgārjuna. Da religion og filosofi, ligesom del og 

helhed, er to størrelser, der kan veksles mellem vha. af den hermeneutiske metode, 

hvorfor en religionsvidenskabelig læsning af Nāgārjuna er relevant for at bidrage med 

endnu et forståelseslag til denne buddhistiske tænker. Det kan desuden bidrage til at 

udvide vores forståelseshorisont ikke blot af Nāgārjuna, men også af madhyamaka-

skolen og den udvikling de medførte. 

 
4.4 Religion eller filosofi 

Jeg vil nu gøre klart, hvad jeg forstår ved religion og ved filosofi, men uden at give en 

religionsdefinition eller definition af filosofi. Da Nāgārjunaforskningen er domineret af 

den filosofiske fagtradition og da det er den forskningshistorie, jeg skriver mig ind i, vil 

jeg først belyse, hvad jeg forstår ved filosofi. Her henter jeg inspiration hos Siderits, der 

skriver “what sets philosophy apart as a discipline is more its concern with how to 

answer questions than with the answers themselves” (Siderits 2016, 1). Derfor har 

Nāgārjunaforskningen været centreret om de filosofiske traktater i Nāgārjunas 

forfatterskab, da det er her, at Nāgārjunas dialektik kommer stærkest til udtryk. Dialektik 

er en filosofisk metode, hvorfor det er naturligt, at undersøgelsen af Nāgārjunas dialektik 

fortages af filosoffer. Om Nāgārjunas dialektik skriver Johnston og Kunst: “it is a perfect 

specimen of contemporary dialectics, illustrating such old descriptions as we have of 

philosophical disputations. Every point has to be stated in the full and every objection 

has to be taken in its proper order and refuted” (Bhattacharya et al. 2005, 39). Citatet 

viser, hvordan Nāgārjuna sættes ind i en europæisk filosofisk sammenhæng og at den 

dialektiske metode afvejer standpunkter før den accepterer, afviser eller tilbageviser 

dem. Hos Nāgārjuna udtrykkes denne dialektiske metode igennem den argumentative 
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figur catuṣkoṭi18, hvor der opstilles der fire påstande, der hos Nāgārjuna alle afvises. Den 

filosofiske interesse i Nāgārjuna er derfor epistemologisk, altså et spørgsmål om hvad 

vi kan hævde at vide. Filosofferne er interesseret i, hvordan Nāgārjuna forholder sig til 

og besvarer sådanne spørgsmål. Min forståelse af filosofi er altså, at den beskæftiger sig 

med argumenter, rationaler og ikke mindst hvordan disse fremføres førend der gives et 

svar. Nāgārjunas filosofi er epistemologisk, da han afsøger, hvad vi kan hævde at vide. 

I religionsvidenskaben diskuteres det ofte, om det teoretiske objekt konstrueres af 

begrebet eller om det er ‘noget der ude’ (de Muckadell 2011, 10). Hvilket medfører, at 

mange afholder sig fra at definere religion som sådan, men i stedet kommer med 

stipulative definitioner (ibid., 24). Religionsdefinitioner opdeles ofte i substantielle og 

funktionelle definitioner. De substantielle definitioner afgrænser religion ift. indhold. 

Mens de funktionelle definitioner afgrænser religion ift. funktion, altså de funktioner 

religion udfylder for individet og kollektivet (Pals 2015, 11). Min religionsforståelse 

læner sig i retning af den substantielle afgrænsning. For de religiøse dimensioner hos 

Nāgārjuna centrerer sig hovedsageligt om beskrivelserne af Buddha, der alle peger i 

retning af Buddha som transcendent. Og ikke mindst, at den praksis Nāgārjuna 

præsenterer er soteriologisk. At soteriologi er en central del af religion, mener Siderits 

også: “Buddhism is, then, a religion, if by this we mean that it is a set of teachings that 

addresses soteriological concerns” (Siderits 2016, 7). Hos Nāgārjuna er det 

soteriologiske mål ikke en forestilling om et efterliv, men det er et kognitivt skifte. Et 

skifte hvorefter verden anskues uden mentale overlejringer, der former illusioner om 

ontologisk væren, hvilket skaber tilknytning og dermed lidelse. Dertil udgør mine fire 

teoretiske begreber praksis, ritual, ord og kraft også en del af min religionsforståelse, da 

de også afgrænser mit teoretiske objekt. 

Selvom religion og filosofi bestemmes som to forskellige størrelser, med hvert 

deres fokus, så er de ikke adskilte. Megen filosofi har til formål at gøre verden et bedre 

sted. Enten ved at tilbyde et grundlag for etiske fordringer eller på anden vis angive 

vejen vi bør gå. På den anden side kan religioner benytte sig af filosofiske metoder og 

ligeledes være optaget af, hvordan man bør stille og besvare et spørgsmål. Også her er 

jeg enig med Siderits, der skriver, at der i indisk tænkning, og det gælder ikke kun indisk, 

ikke er samme differentiering mellem religion og filosofi, som der kom i Europa med 

 
18 catuṣkoṭi: catur: kardinaltallet 4. koṭi: “a point or side in an argument or disputation” (Monier-Williams 
2011, 312). 
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oplysningstiden. Og at det for mange af de indiske religiøse, såvel som filosofiske, 

tænkere gav udmærket mening “to use our rational faculties in the pursuit of salvation” 

(ibid., 6) og at den soteriologiske vej i buddhismen “consists in the combined practise 

of philosophical reasoning and meditation” (ibid.). Derfor er skellet mellem filosofi og 

religion i udgangspunktet kunstigt. Differentieringen får dog et egentligt udtryk hos 

Nāgārjuna i kraft af, at MMK og Ca udgør to forskellige genre. At śūnyatā er en 

filosofisk metode er klart for de fleste, der læser MMK, men at det også er en metode til 

et soteriologisk mål er mindre klart. Derfor er det nødvendigt at inddrage den religiøse 

litteratur, så genrerne kan forstås i lyset af hinanden. Hvis det gøres, bliver det også klart, 

at religion og filosofi ikke er to adskilte størrelser, om end de er forskellige. 

5. Analyse 
I dette afsnit vil jeg udlægge min analyse af Catuḥstava19 (Ca) og 

Mūlamadhyamakakārikā (MMK). Hymnerne (Bilag A-D) analyseres i den rækkefølge, 

som Lindtner mener de bør arrangeres20 (Lindtner 2011, 121). Dernæst analyserer jeg 

mine uddrag af MMK (Bilag E), hvorefter jeg analyserer kapitel XXII (Bilag F) og XXV 

(Bilag G). De religiøse dimensioner er tydeligst til stede i Ca, men der kun er ét 

praksisorienteret element. I MMK er hverken religion eller praksis udtalt, men teksten er 

nødvendig for forståelsen af Nāgārjunas tænkning. Jeg inddrager desuden en række af 

Nāgārjunas andre tekster for at fremhæve de praksisorienterede elementer. Til sidst giver 

jeg en opsamling af min analyse for at kondensere, hvad der kan udledes af religion og 

praksis hos Nāgārjuna. 

Ca er, som navnet indikerer, en samling af fire hymner. De blev først kendt i 

Vesten igennem den tibetanske kanon, hvor alle fire tilskrives Nāgārjuna. I 

kommentarlitteraturen nævner Candrakīrti i sin liste over Nāgārjunas værker saṃstuti21, 

hvilket angiver, at han forfattede hymner. Et andet spor er ligeledes fra Tibet, en 

kommentartekst på tibetansk af Amṛtākara til tre af hymnerne, Ac, Ni og Pa, men ikke 

under en samlet titel og uden at tilskrive dem Nāgārjuna (Tola & Dragonetti 1985, 1). I 

en kommentar af Prajñākaramati tilskrives Lo og Ac Nāgārjuna, men de angives ikke 

som en samling af tekster (ibid.). Derudover findes der citater fra Ca på sanskrit i en 

lang række andre buddhistiske skrifter (ibid., 5-6). At Ca tilskrives Nāgārjuna i den 

 
19 catuḥstava: catur: kardinaltallet 4. stava: “praise, eulogy, song of praise, hymn” (Monier-Williams 
2011, 1259). 
20 Han bestemmer rækkefølgende på baggrund af manuskripter fra Leningrad, Tokyo og Poona. 
21 “Praise, eulogy” (Monier-Williams 2011, 1121). 
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tibetanske kanon, men at kommentarlitteraturen ikke angiver hymnerne samlet tyder på, 

at hymner blev komponeret hver for sig og senere samlet. En tekstkritisk udgave af Ni 

og Pa blev publiceret på sanskrit af Giuseppe Tucci i 1932 og Lindtner publicerede de 

to andre i 1982. Det er disse udgivelser som Tola & Dragonetti genprinter i deres artikel 

og de udgaver af sanskritteksten, jeg har oversat i dette speciale. Lindtner skriver, at 

indicierne for, at Ca er skrevet af Nāgārjuna, er så mange, at vi med ret stor 

sandsynlighed kan sige, at de er forfattet af ham (Lindtner 2011, 121-3). Men 

selvfølgelig med den usikkerhed, at vi ikke har originalerne og derfor må basere 

læsningen på afskrivninger, hvor der kan være sket fejl, eller afskriveren med vilje har 

fortaget ‘rettelser’. Om Ca skriver Lindtner: “these hymns are outbursts of a sincere and 

enthusiastic appraisal of the Buddha as the teacher who out of sheer compassion took 

pains to propagate his convictions of the emptiness of all phenomena” (ibid., 123). Det 

var dette citat samt den iøjnefaldende mangel på referencer i sekundærlitteraturen til Ca, 

der gjorde mig opmærksom på, at de er et underbelyst emne i Nāgārjunaforskningen. 

MMK har været kendt i Vesten siden oversættelsen af Candrakīrtis 

Madhyamakavṛtti Prasannapadā, som La Vallée Poussin var ansvarlig for den endelige 

udgave af. De vestlige oversættelser af teksten er oftest fra sanskrit eller tibetansk, 

bevaret igennem forskellige kommentarværker. Autenticiteten af MMK betvivles 

sjældent, så der er ingen grund til at drøfte den videre. Den version jeg har oversat blev 

publiceret af Kenneth K. Inada (1993) og er en transskriberet udgave af teksten fundet 

hos Candrakīrti udgivet af La Vallée Poussin. 

I bilagene angiver jeg parallelt den transskriberede sanskrittekst og min 

oversættelse. Til de første vers angiver jeg filologiske noter og derefter kun filologiske 

eller andre noter, hvor jeg mener det er nødvendigt, enten pga. en grammatisk pointe 

eller tvetydighed. I oversættelsen angiver jeg med mellemrum sanskritordet i parentes, 

hvis det enten er af central betydning eller for at give læseren mulighed for at slå ordet 

efter. Dertil benytter jeg kantet parentes til at angive det, som forstås implicit i teksten, 

eller som er nødvendigt for at få en meningsfuld engelsk oversættelse. Jeg har oversat 

til engelsk af tre årsager. For det første forudsætter en dansk oversættelse en oversættelse 

af det i ordbogen angivne engelske ord og dermed en yderligere oversættelse. For det 

andet gør det det lettere for læseren at sammenligne mine oversættelser med andres. Og 

for det tredje har jeg diskuteret mine oversættelser med andre sanskritister i Kathmandu 

og i Oxford, hvilket forudsatte en engelsk version af dem. 
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5.1 Lokātītastava22 

I åbningsverset afgiver Nāgārjuna en hyldest: “O homage to You” (Lo 1a). I verset kan 

det ikke læses direkte, at der er tale om Buddha, men det kan læses ud af de beskrivelser 

der gives af ham23: “gone beyond the world” og “acquainted with the pure higher 

knowledge” (Lo 1ab). Nāgārjuna skriver videre, at ham, han priser, har lidt længe ud af 

medfølelse og til gavn for denne verden. I andet vers gøres det klart, at der er tale om 

Buddha, her optræder vokativen mahāmune24, der er et typisk epitet for Buddha 

(Edgerton 2018, 424). Det interessante ved åbningsverset er beskrivelsen af Buddha. 

Han er gået “beyond” verden, hvilket peger i retningen af, at han har transcenderet den. 

Herved antydes det, at Buddha er noget andet end og opholder sig et andet sted end 

Nāgārjuna. Men hvis Ac 37ab tages med i overvejelserne om, hvor dette andet sted kan 

være, så er Buddha ikke gået noget sted hen: “That which has gone beyond the pair 

[=duality] of existence and non-existence and not gone beyond to anywhere” (Ac 37ab). 

Her leder transcenderingen af dualitet ikke noget sted hen, hvorfor det ikke skal forstås 

som en fysisk transcendens, men som en mental transcendens. Dualitet er også 

omdrejningspunktet i Pa 4, hvor Buddha præsenteres som hverken eksisterende eller 

ikke-eksisterende, hvormed han befinder sig i en midterposition, hvilket også er temaet 

i MMK XXII. Hvor Buddha befinder sig, er ikke omdrejningspunktet for Lo, men han 

placeres tydeligt uden for verden, hvorfor han fremtræder som en transcendent 

skikkelse. Årsagen til at Buddha er trådt hinsides verden, er hans kendskab til “pure 

higher knowledge”, hvilket kontekstuelt må bestemmes som viden om śūnyatā25. 

Såfremt at dette er en korrekte læsning af teksten, så betyder det, at der ligger en 

soteriologisk værdi i realisering af śūnyatā, hvilket resulterer i en form for transcendens. 

For den transcendens der påhæftes Buddha er ikke blot, at han er hinsides verden qua 

sin død, for hvis ikke han havde opnået oplysning, så var han fortsat i saṃsāra. 

Transcendensen ligger heller ikke i, at Buddha blot opholder sig i nirvāṇa, for selv ikke 

nirvāṇa har svabhāva, hvilket jeg vil vende tilbage til afsnit 5.5.2. I første vers beskrives 

det desuden, at Buddha har lidt længe ud af medfølelse og til gavn for verden. Heri ligger 

 
22 Hymne til den der er gået hinsides verden. 
lokātīta: “above” (Monier-Williams 2011, 907). Eller loka: “the wide space of the world” (ibid., 906) 
enten universet eller enhver deling af det (himlen, jorden eller de nedre regioner) + atīta: “one who has 
gone through or got over or beyond” (ibid., 16). stava: “hymn” (ibid., 1259). 
23 Det kan ikke afgøres af pronomenet tubhyaṃ (2.personlig pronomen, singularis, dativ), at der er tale 
om en “ham”, men det afgøres af det relative pronomen yaḥ, der er i maskulinum. 
24 mahā: stor eller mægtigt. muni: “a saint, sage” (Monier-Williams 2011, 823). 
25 Tola & Dragonetti bestemmer det også til at betyde viden om śūnyatā (Tola & Dragonetti 1985, 44). 
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der en anderledes lidelse end den, andre, uoplyste, levende væsner oplever. For hvis 

realiseringen af śūnyatā medfører at man bliver en buddha, jf. Ac 41, hvilket betyder at 

man ikke lider under tilknytning, så virker det modintuitivt, at Buddha lider. 

Medfølelsen, hvormed lidelsen er gjort, er en kvalitet hos en buddha, men det er samtidig 

også en kvalitet, der skal kultiveres på vejen til oplysning. Filologisk kan det ikke 

afgøres hvordan Buddha lider, fordi khinnaḥ ikke er et finit verbum, men et præteritum 

participium26. 

I andet vers beskrives det igen, at Buddha er gået til ekstrem udmattelse for at 

hjælpe væsnerne i denne verden27 (Lo 2cd). Buddhas doktrin præsenteres i første del af 

verset, nemlig “that no sentient being exists free from attachment to the mere skandha” 

(Lo 2ab). Heraf affødes lidelsen: tilknytningen til skandhaerne28. I vers 3 uddybes det at 

Buddha har illumineret skandhaerne og afsløret dem som “similar to an illusion, a 

mirage, a Gandharva’s city, a dream” (Lo 3cd). Hvilket betyder, at den tilknytning, der 

betinger og forårsager lidelse hos de følende væsner, blot er en illusion. 

Fra fjerde vers skifter hymnen karakter og nogle af formuleringerne bærer lighed 

med MMK, hvilket viser, at der er overensstemmelse mellem de to tekster. I Ca 

præsenteres argumenterne ikke som i MMK. De præsenteres kortere og mere indforstået, 

men vigtigst er, at konklusionerne ikke hviler på den nødvendige logiske konsekvens af 

de opstillede rationaler, men på Buddhas autoritet. I vers 4 spørges der retorisk til, 

hvorfor skandhaerne ikke indlysende forstås som refleksioner, dvs. śūnya, når de 

åbenlyst betinges af en årsag. Vers 5 underbygger vers 4 med spørgsmålet om, hvordan 

form (rūpa) kan menes at være genstand for synssansen, når formens bestanddele ikke 

er synlige for øjet. Konklusionens validitet hviler på Buddhas autoritet: “Speaking thus 

about form, perception of form have been refuted by you” (Lo 5cd). 

I vers 6 er det den anden af skandhaerne, nemlig sanseindtryk, der er genstand for 

afsløringen. Sanseindtryk er afhængigt af sanseobjektet og vice versa, derfor besidder 

de ikke svabhāva, hvilket er Buddhas “fearless thought” (Lo 6d). At Buddhas tanke er 

frygtløs, læser jeg som indikation på det umiddelbare ubehag, der kan være forbundet 

med tanken om, at alting er śūnyatā. Vers 7 behandler spørgsmålet om forholdet mellem 

 
26 Det betyder, at sætningen er en nominalsætning, hvilket er meget almindeligt for denne type 
sanskrittekster. Et præteritum participium angiver ikke tempus, modus eller diatese, hvorfor det ikke kan 
afgøres, hvordan Buddha lider. 
27 sattva: oversættes ofte med “sentient being”, hvilket dækker over alle følende væsner, altså alle væsner. 
28 Skandhaerne er de 5 bestanddele, der tilsammen konstituerer illusionen om et jeg. De 5 er: rūpa (form); 
vedanā (sanseindtryk); saṃjñā (perception); saṃskāra (mentale formationer); vijñāna (bevidsthed). 
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betegnelse og betegnet: “If there were non-otherness between designation and 

designated the mouth would burn by the designation “fire” and understanding would be 

non-existent if other” (Lo 7). Her opstilles paradokset, at hvis betegnelse og betegnet er 

identiske, så ville munden brænde hos den, der siger ordet ‘ild’. Men på den anden side, 

hvis der ikke er lighed mellem betegnelse og betegnet, så ville det ikke være muligt at 

opnå viden igennem referencer. Nāgārjuna vælger ikke side, men lader paradokset stå 

tilbage for at vise begrænsningerne ved den konventionelle verden og for at afholde sig 

fra at antage et standpunkt. I vers 8 fremføres en konventionel belæring fra Buddha: 

“The actor is independent and the action likewise” (Lo 8a), en belæring, der må siges at 

stride imod den gængse opfattelse af Buddhas lære om ātman, her kaldet aktøren. Verset 

fortsætter, at Buddha har bekræftet aktørens og handlingens interdependens, hvorfor de 

er śūnya. I vers 9 modsiges første del af vers 8: “There is no agent, and there is no 

experiencer” (Lo 9a) og det understreges, at “What is dependent that is not born” (Lo 

9c). Det er sagt af Buddha, der beskrives som “Lord of words” (Lo 9d). Jeg mener ikke, 

at det er tilfældigt at Buddha betegnes som “Lord of words” efter overvejelser om 

forholdet mellem betegnelse og betegnet og hvor to modstridende belæringer er blevet 

præsenteret. Men før det forhold kan analyseres nærmere, må både vers 12 og 25 

inddrages. 

I vers 10 afsløres forholdet mellem viden og vidensobjekt som interdependent, 

hvorfor de ikke eksisterer. Igen hviler konklusionen på Buddhas autoritet: “you have 

said: the self-existence of knowledge and the knowable object does not exist” (Lo 10cd). 

Samme pointe fremføres i vers 11, hvor det er spørgsmålet om forholdet mellem 

karakteristika og karakteriseret. Vers 12 afslutter de epistemologiske overvejelser om 

forholdet mellem pramāṇa og prameya29: “This world deprived of all characterised and 

characteristics, deprived of utterance by speech, has been seen as calm by the One of 

whom the eye is knowledge” (Lo 12). At verden er frataget karakteriseret og 

karakteristika følger af vers 11. At verden ligeledes er frataget ytringer via sproget 

skyldes, at sproget er konventionelt og det paradoksale forhold mellem betegner og 

betegnet opstillet i vers 7. Men spørgsmålet er om Buddha, fordi han er “Lord of words” 

(Lo 9d), kan ytre noget i denne verden på trods af, at verden er frataget ytringer. Den 

anden halvdel af vers 12 er interessant, fordi Buddha har set verden som “calm”30, fordi 

 
29 pramāṇa er midlet til at opnå viden, mens prameya er objektet for viden. Se bl.a. afsnit 3.3.2. 
30 śānta går igen i Ni 5 og Ac 29. Det er ikke entydigt, hvordan ordet skal forstås. I Ni 5 skal det 
kontekstuelt forstås som fraværet af kleśaerne. 
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hans øje er viden. Dermed griber Nāgārjuna tilbage til vers 5 og spørgsmålet om 

forholdet mellem synssansen og synsobjektet. I vers 12 fremstår verden som objekt for 

Buddhas videns-øje, hvormed det må forstås anderledes end et almindeligt 

fænomenologisk øje, hvilket forstærker Buddhas transcendente eller overmenneskelige 

karakter. 

Fra vers 13 til og med vers 22 præsenteres Nāgārjunas kongstanke, nemlig at det, 

der er opstået i afhængighed, er śūnya. I vers 13 formuleres det igennem den 

argumentative figur catuṣkoṭi: “An existent thing does not arise while already existent, 

nor if it is non-existent and not if it is existent-non-existent, nor from itself nor from 

another nor from both, how then does an existent thing arise?” (Lo 13). Denne 

formulering er på linje med formuleringerne i MMK og præsenterer fire muligheder, 

hvoraf ingen accepteres. Herefter præsenteres der lignende argumenter ift. destruktion 

og permanens (Lo 14-15) og sammenfald og distinktion (Lo 16). I vers 17 stadfæstes 

rationalet igennem Buddhas autoritet: “This arising is thought by you to be like a dream” 

(Lo 17cd). Analogien mellem opståen og en drøm eller illusion er en typisk formulering 

i buddhismen og den går igen i vers 18 og 20. I vers 19 præsenteres verdens opståen som 

en indbildning og argumentet hviler igen på Buddhas autoritet, da han har erkendt verden 

som “not existent and not non-existent; not destroyed and never having arisen” (Lo 

19cd). I vers 21 præsenteres det, at årsagen til lidelse (duḥkha) er blevet accepteret af 

andre skoler til at være en af fire muligheder i catuṣkoṭi, men at det er sagt af Buddha, 

at årsagen er afhængighed. Hvilket griber tilbage til vers 2, om at levende væsner lider 

pga. tilknytningen til skandhaerne. I vers 22 konkluderes denne del af hymnen i klar 

tale: “What is born in interdependence (pratītyasamutpāda) that is emptiness (śūnyatā) 

by your doctrine. “There is not an independent existent thing” that is your incomparable 

lion’s roar” (Lo 22). Her sættes der lighedstegn mellem pratītyasamutpāda og śūnyatā 

og det fastslås, at der ikke er nogle selvstændigt eksisterende ting, altså der er ikke noget, 

der ikke er pratītyasamutpāda, med andre ord alle ting er śūnya. 

I vers 23 kulminerer śūnyatā-læren: “The ambrosial teaching of emptiness is the 

destruction of all mental constructions” (Lo 23ab), men det understreges i anden del af 

verset, at denne, den ambrosiske lære, ikke må blive genstand for tilknytning. For 

Buddha har sagt, at den, der holder fast i læren, er “dispirited” (Lo 23cd). Denne 

‘nedslåethed’ skyldes, at hvis man holder fast i śūnyatā som en doktrin eller et 

standpunkt, så overlejres der en illusion om ontologisk væren og der dannes dermed 

tilknytning. Det underbygges af Ac 36, hvor det fastslås, at dharmaerne ikke er andet 
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end imaginære kreationer, men vigtigst at selv śūnya er et imaginært produkt, som derfor 

ikke eksisterer. Med det in mente giver det kontraintuitive indhold i første del af vers 25 

mening. Verset lyder: “Nothing has been produced by you and nothing has been caused 

to be destroyed by you” (Lo 25ab). Først og fremmest har Buddha ikke produceret noget, 

for det, der er produceret, er afhængigt, hvorfor det ikke har svabhāva. Den lære, samt 

de tanker og ytringer, der præsenteres i hymnen som Buddhas, er ikke faktiske 

produktioner. De er enten udtryk for konventioner eller, som i tilfældet med śūnyatā-

læren i vers 23, selvophævende. Dermed placeres Buddha på samme knivsæg som 

Nāgārjuna placerer sig selv, nemlig uden nogle egentlige ytringer, for de ville være 

udtryk for illusioner om ontologisk væren. Dertil kommer, at intet er blevet destrueret 

af Buddha, hvilket er i overensstemmelse med rationalet i vers 14-15, hvis der ikke er 

noget der besidder væren, så er der ikke noget der kan destrueres. 

Fra vers 26 skifter hymnen igen indholdsmæssig karakter. Her skriver Nāgārjuna: 

“Thus without entering the practice produced by the noble ones[31], indeed featureless 

consciousness cannot in any way come into existence here” (Lo 26). Her præsenteres en 

praksis, produceret af bodhisattvaerne, men det uddybes desværre ikke, hvad den praksis 

går ud på. Formålet med den præciseres til gengæld: indholdsløs bevidsthed. Denne 

bevidsthed læser jeg som en bevidsthed uden tilknytning, hvorfor det er en lidelsesløs 

bevidsthed og praksissen har dermed et soteriologisk mål. Det er bemærkelsesværdigt, 

at formuleringen lyder, at indholdsløs bevidsthed ikke kan komme “into existence”. Det 

ord, der benyttes, er bhavati, hvilket er det samme ord for eksistens, der benyttes i Ca 

og MMK for den eksistens, der afsløres som śūnya. I vers 27 understreges den 

soteriologiske værdi i praksissen: “It is said by you: “there is no liberation without 

entering the featureless”” (Lo 27ab) og at den derfor er blevet udlagt i sin fuldstændighed 

af Buddha i mahāyāna. Det soteriologiske endemål opnås altså igennem den 

uspecificerede praksis og den er præsenteret i mahāyāna. At mahāyāna nævnes betyder, 

at det var et begreb eller bevægelse, der var kendt for Nāgārjuna og det placerer ham i 

bevægelsen32. I afslutningsverset videregiver han den merit, han har optjent ved at prise 

Buddha. Den videregives i håbet om, at det vil fjerne verdens tilknytning til 

karakteristika – altså fjerne levende væsners tilknytning til skandhaerne. To interessante 

aspekter af dette vers er, at merit gives videre og at Nāgārjuna benytter ordet mayā33. At 

 
31 Et typisk epitet for en bodhisattva. 
32 Selvfølgelig med den forudsætning, at det ikke er en senere tilføjelse fra afskriveren. 
33 1. personlige pronomen aham i instrumentalis: “by me”. 



De religiøse dimensioner og praksisorienterede elementer i Nāgārjunas śūnyatā-filosofi – Jonas 

Midtgaard Hedelund – TOTEM nr. 46, efterår 2020 - Side 43 af 87 

merit videregives er interessant, fordi han i vers 9 skriver, at merit og demerit er 

interdependente (Lo 9b), hvorfor de er śūnya. Dernæst er det bemærkelsesværdigt, at 

Nāgārjuna specificerer, at det er merit optjent af ham, da der i buddhismen ikke er noget 

jeg (ātman), hvilket ligeledes slås fast i vers 9. Diskussionen om aktøren bag 

hymneskrivningen vender jeg tilbage til i analysen af Pa, da det er omdrejningspunktet 

for denne hymne. 

 
5.2 Niraupamyastava34 

I åbningsverset prises Buddha og han tiltales: “O incomparable one” (Ni 1a). Dertil 

fortælles det, at han er bekendt med, at ingenting har svabhāva og at han stræber efter at 

hjælpe denne præsente verden, da den er ledt på afveje af forkerte anskuelser. Hvilket 

er i tråd med den måde, Buddha også blev præsenteret af Nāgārjuna i Lo. Andet vers er 

interessant, her skriver Nāgārjuna: “And indeed nothing has been seen by you with your 

buddha eye, but your excellent view, O Lord, sees the truth” (Ni 2). I første del af verset 

præsenteres der to interessante ting, først at ingenting er blevet set og at det (ikke) er 

blevet set af hans buddha-øje. Først, at ingenting er blevet set, virker kontraintuitivt, 

men jeg mener, at Nāgārjuna her differentierer mellem det konventionelle og ultimative, 

hvilket også er temaet i det efterfølgende vers. Buddha-øjet er ikke et konventionelt 

‘denne-verdens-øje’, men en medfølgende egenskab ved realiseringen af śūnyatā, 

hvorfor det kan sammenlignes med videns-øjet i Lo 12. Derfor ser buddha-øjet ikke 

noget i denne verden, da den blot er en illusion, som buddha-øjet ser igennem. I tredje 

vers præsenteres differentieringen mellem ultimativ og konventionel, da der i den 

ultimative betydning hverken er vidende eller noget at vide, men at Buddha ved, at 

dharmaernes natur er umådeligt svær at indse. At der ikke er vidende eller noget at vide, 

er i tråd med Lo vers 9, at der ikke er nogen agent, og Lo 10, at der ikke er noget 

vidensobjekt. Det virker selvmodsigende, at dette gælder på det ultimative plan, men at 

Buddha i samme vers præsenteres som vidende at dharmaernes natur er svær at forstå. 

Modsigelsen underbygger billedet af Buddha som stående uden for verden eller på anden 

måde besiddende egenskaber der ligger uden for den konventionelle verden. I vers 4 

skriver Nāgārjuna, at dharmaerne hverken er producerede eller destruerede, hvilket 

stemmer overens med rationalet i MMK. Han skriver endvidere, at det kun er “by seeing 

 
34 Hymne til den usammenlignelige. 
aupamya: “the state or condition of resemblance or equality” (Monier-Williams 2011, 238) med det 
negerende præfiks nir. 
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sameness” (Ni 4c), at Buddha har opnået den fortræffelige position. Pointen går igen i 

vers 5, hvor “Calm has been obtained, O Lord, through your non-perception of saṃsāra” 

(Ni 5cd). At det er igennem non-perceptionen er i tråd med “sameness” og ikke mindst 

buddha-øjet. Forinden skriver Nāgārjuna, at “Nirvāṇa has not been whished for by you, 

by the removal of saṃsāra” (Ni 5ab). For hvis nirvāṇa ønskes, så er det et udtryk for 

begær, hvilket medfører lidelse. Enheden mellem to yderligheder går igen i vers 6, hvor 

der er “oneness of saṃkleśa and vyavadāna” (Ni 6ab). Disse vers, hvor to diametralt 

modsatte begreber smelter sammen, har en tydelig lighed med et af de mest berømte vers 

i MMK: “Saṃsāra is nothing different from nirvāṇa. Nirvāṇa is nothing different from 

saṃsāra” (MMK XXV, 19). 
Fra vers 7 skifter hymnen fokus og det er ikke længere sammenfaldet mellem 

yderligheder, der er omdrejningspunktet. Nāgārjuna skriver: “Nothing has been said by 

you, O Lord, not even a single syllable” (Ni 7ab), hvilket bærer lighed med pointerne i 

Lo fra vers 9, 12 og 25. I Lo 9 blev Buddha kaldt “Lord of words”, hvorfor Ni 7 kan 

forstås som Buddhas evne til at give en belæring, uden egentlig at sige noget, da 

belæringerne kun er på det konventionelle niveau. Derfor kan de, der skal konverteres, 

glædes over Buddhas Dharma (Ni 7cd), for selvom den er konventionel, så kan den føre 

til realisering35. Min pointe underbygges af vers 8, hvor det præsenteres, at Buddha ikke 

er knyttet til noget, hvilket er et tema i hymnen til og med vers 24. Her skriver Nāgārjuna: 

“your buddha function operates in this world without effort” (Ni 24 cd), hvorfor det er 

meningsfuldt at sige, at Buddha ikke har ytret noget, da han opfylder sin funktion i denne 

verden, men uden tilknytning til den og dermed ej heller illusionen om at ytringer, dvs. 

belæringer, har svabhāva. I vers 9 besidder Buddha ingen værensbevidsthed, da det ville 

skabe tilknytning til illusionen om væren, men ikke desto mindre besidder han umådelig 

medfølelse med alle levende og lidelende væsner. At han ikke besidder tilknytning 

gentages i vers 10 og har ingen illusioner om dharmaerne, hvorfor han er “knower of 

the supreme truth” (Ni 11d). 

Herefter skifter hymnen til at beskrive Buddha, men vel at mærke inden for samme 

ramme som vers 7-11. Han beskrives med “nowhere you are born; you cannot be 

conceived through your birth-body nor your dharma-body” (Ni 12bd); “irreproachable” 

(Ni 13d), fordi han erkender verden som fri for enhed, pluralitet og ekstremer (Ni 14ac). 

 
35 Her er det buddhistisk hermeneutiske begreb upāya centralt. Det vender jeg tilbage til i afsnit 5.5 og 
6.1. 
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Som besejrer af kleśaerne og “without sin” (Ni 15ab) og at han har set form (rūpa) uden 

karakteristika, hvorfor han har set det som ikke-form (Ni 16ab). Det er buddha-øjet (Ni 

2), der gør ham i stand til at se form uden karakteristika. Med andre ord ser han 

lidenskabsløst til, hvilket gør ham i stand til ikke at overlejre mentale konstruktioner på 

verden, hvormed han afskærer muligheden for at skabe illusioner, der danner 

tilknytning. Men på trods af, at Buddha ser form uden karakteristika, så ses han med en 

krop “glorious by characteristics” i “the realm of form” (Ni 17). Vers 17 modificeres af 

vers 18, hvor Nāgārjuna skriver, at Buddha ikke ses af form, men når han ses i sine 

belæringer er han “well-seen, however the nature of the Dharma is not seen” (Ni 18). 

Dette kryptiske vers, læser jeg som, at Buddha kun kan ses som ‘materialiseringen’ af 

sin Dharma, men lærens natur kan ikke ses, da den i sin materialiserede form er 

konventionel, hvorfor den er śūnya og derfor egentlig ikke kan ses. At Buddhas krop 

ikke er fænomenologisk bekræftes i vers 18: “Your body is not flesh, bones or blood 

and it is not hollowness; you have shown your body to be a rainbow in the sky” (Ni 18). 

At Buddhas krops skulle være en regnbue (indrāyudham) spiller på den vediske 

kosmologi, da regnbuen er Indras36 våben, og dermed sætter ham i forbindelse med den 

himmelske verden. Sammen med vers 12 om fødsels- og Dharma-kroppen, tager 

Nāgārjuna del i en udvikling inden for mahāyānabuddhismen, hvor Buddha menes at 

have tre kroppe (Walser 2018, 12) Men selvom Buddhas krop har vist sig som en 

regnbue, så har han alligevel demonstreret denne-verdens-aktivitet i overensstemmelse 

med konventionerne, da kroppen ikke kan være fri for sygdom, urenhed mv. (Ni 19). At 

Buddha handler i verden ud af medfølelse beskrives i vers 20, men vel at mærke uden 

hindringer skabt af tidligere handlinger, da Buddha er “sinless” (Ni 20). I vers 22 

beskrives Buddhas krop yderligere: “Your body is eternal, unchanging, fortunate, made 

out of dharma, victorious” (Ni 22ab), hvilket strider imod det, man umiddelbart ville 

forvente, da det er en grundmaksime i buddhismen, og hos Nāgārjuna, at intet er evigt 

eller uforanderligt, men netop det modsatte. Anden del af verset understreger også, at 

disse kvaliteter ikke kom til udtryk i denne verden, men at “extension was shown by 

you” (Ni 22d). Det antyder, at der for Nāgārjuna er en distinktion imellem Buddhas 

fænomenologiske krop, udtryk i verden, og Buddhas egentligt krop, udtryk ved 

regnbuen. Hvilket demonstrerer min pointe om Buddha som en transcendent skikkelse i 

Ca. I vers 23 kommer en anden tydelig religiøs dimension til udtryk, nemlig at Buddha 

 
36 Se f.eks. Kloetzli 2007, 29 for Indra i den buddhistiske kosmologi. 
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ses i de utallige verdenssystemer af hans “devotees”, hvorfor Buddha må forstås som 

objekt for tilbedelse eller hengivenhed. Nāgārjuna skriver videre, at tilbederne “desires 

extension of the wheel” (Ni 23cd), hvilket i lyset af vers 5, hvor nirvāṇa ikke blev 

begæret, men opnået ved non-perceptionen af saṃsāra, må forstås som noget negativt. 

I vers 24 vendes der tilbage til spørgsmålet om Buddhas handlen i verden, hvor han 

opfylder sin buddha-funktion, men uden mentale konstruktioner mv., altså uden 

tilknytning. I afslutningsverset videregiver Nāgārjuna den optjente merit. Og ligesom i 

Lo 28 benytter han det personlige pronomen mayā, der ekspliciterer aktøren. Det 

interessante ved verset er, at meritten er optjent “by scattering the quality-flowers of the 

well-gone, inconceivable and unknowable one” (Ni 25). Det tillægger Buddhas 

kvaliteter, som har materialiseret sig, en hvis fakticitet, da det er muligt at sprede dem. 

Og hvis man kan optjene merit ved at sprede Buddhas kvaliteter, så ligger der en 

soteriologisk værdi i dem. 

 
5.3 Acintyastava37 

Ligesom i de to foregående hymner prises Buddha i åbningsverset og han beskrives som 

transcendent: “I pay homage to him whose knowledge is unequalled, who is 

inconceivable and who cannot be pointed out” (Ac 1cd). At Buddha er “inconceivable” 

gentages i afslutningsverset og han blev ligeledes beskrevet sådan i Ni 25. I andet vers 

skriver Nāgārjuna, at Buddha har præsenteret sin śūnyatā-lære i mahāyāna, hvilket også 

blev præsenteret i Lo 27, hvor det var en praksis der leder til “featureless consciousness” 

(Lo 26) Buddha belærte i mahāyāna. I vers 3-18 præsenteres śūnyatā på forskellig vis. 

Det der affødes af en årsag, det er śūnya (Ac 3), ligesom et ekko (Ac 4) og det er derfor 

konventionelt (Ac 6). Fra vers 8 stiller Nāgārjuna en række spørgsmål, der kan forstås 

på to måder. Enten som polemiske spørgsmål stillet til dem, der mener, at forårsagede 

ting eksisterer – et spørgsmål, det gerne skulle vise sig, at de ikke kan give et 

fyldestgørende svar på ud fra deres standpunkt. Eller som en række spørgsmål Nāgārjuna 

stiller på vegne af læseren og som hymen gerne skulle besvare. Jeg læser spørgsmålene 

som polemiske, da Nāgārjuna i vers 7 kalder standpunktet, at forårsagede ting eksisterer 

for “foolish talk” (Ac 7b). Årsag og virkning er “mutual dependent like the further and 

nearer shore” (Ac 11cd), hvorfor de er śūnya og derfor er det tåbeligt at mene, at 

forårsagede ting eksisterer. I vers 12 til 15 opremses en række internt afhængige 

 
37 Hymne til den ubegribelige. 
acintya: “inconceivable, surpassing thought” (Monier-Williams 2011, 9). 
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begreber for at styrke argumentet. I vers 17 og 18 er det Buddhas autoritet, der afgør 

validiteten af det foregående rationale: “the dharmas have been said by you to be 

unarisen” (Ac 17cd) og “Rūpa (form) and so on have been illuminated by you, O 

intelligent one, as free from own-being” (Ac 18ab). I vers 20 fastslås det igennem 

Buddhas autoritet, at sanserne ikke er et pålideligt middel til viden, hvilket er en 

kommentar om de “fools”, der omtales i vers 19, der mener, at sanserne er et pålideligt 

middel til viden, og til dem omtalt i vers 7. I vers 21 skriver Nāgārjuna: “After having 

thought about the true state of things and the world, you have stated that it [=the true 

state of things] cannot be attained properly since the world is covered by ignorance” (Ac 

21). Verset fungerer som en opsummering af det foregående og pointen hviler igen på 

Buddhas autoritet. Jeg læser det i sammenhæng med, at sanserne ikke er et middel til 

viden, hvorfor “the true state of things” ikke kan opnås igennem denne verden, da den 

er tildækket af uvidenhed. Men Buddhas Dharma er fri for ekstremer (Ac 22) og den er 

derfor fri for overlejringer. I vers 24 beskrives det, at Buddha har set verden som hverken 

eksisterende eller ikke-eksisterende, hvilket minder om Ni 2, hvor intet var blevet set af 

hans buddha-øje. De efterfølgende vers vender tilbage til analogierne på śūnya, hvor den 

bærende analogi er, at verden er som en drøm (Ac 26). Den der benytter sig af begreberne 

“born”, “unborn”, “come”, “gone”, er ikke en kender af sandheden (Ac 28), da 

vedkommende benytter mentale overlejringer, der skaber illusionen om en ontologisk 

væren. 

I vers 31 og 32 skifter hymnen fokus. Omdrejningspunktet er ikke at (be)vise, at 

objekter er śūnya eller angive analogier for śūnyatā. Versene har her et klart 

soteriologisk indhold. For første og eneste gang i Ca forekommer “world protectors” 

(lokanāthaiḥ) (Ac 31c). Nāgārjuna skriver: “The cessation of each single one of the 

numberless sentient beings was realised by the immeasurable world protectors; however, 

not a single one among the sentient beings was caused to be liberated by them” (Ac 31). 

Jeg læser verdensbeskytterne som en reference til bodhisattvaerne, som også blev omtalt 

i Lo 26, hvormed Nāgārjuna kan placeres i mahāyānatraditionen, da bodhisattvaerne her 

spiller en central rolle ift. levende væsnernes udslukkelse (Walser 2018, 152-4). Det 

fremgår tydeligt af verset, at de spiller en rolle ift. udslukkelsen, men de har ikke 

forårsaget udslukkelse hos ét eneste levende væsen. Det forklares i vers 32, at det 

skyldes, at ingen levende væsner er blevet født, hvorfor de ikke kan udslukkes. Fra vers 

33 vender hymnen tilbage til anvisningen af śūnyatā igennem en række rationaler og 

analogier. I vers 35 proklameres det, at “The whole world is merely names”, hvilket er 
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en velkendt formulering i buddhismen og som også blev insinueret i Lo hvor Buddha 

blev betegnet “Lord of words” (Lo 9). At verden kun er betegnelser medfører, at alle 

dharmaer er mentale konstruktioner. Selv śūnya er en imaginær konstruktion, hvorfor 

det også er proklameret at śūnya er “non-existent” (Ac 36cd). Det understreges her, at 

śūnyatā ikke besidder nogen ontologisk væren, da det blot er en imaginær konstruktion, 

hvorfor det er en metode til realisering, der i sidste ende ophæver sig selv. 

Fra vers 37 opremses en liste, der relaterer til śūnya og som samtidig er en 

indirekte beskrivelse af Buddha. Jeg har i analysen af Ni vist, hvordan Ac 37 muligvis 

relaterer til beskrivelsen af Buddha som havende transcenderet verden, men “not gone 

beyond to anywhere” (Ac 37b). Vers 38 opremser videre: “that of which there is no base, 

which is non-manifest, inconceivable, unthinkable” (Ac 38cd). I åbningsverset kaldes 

Buddha “inconceivable” (Ac 1d), hvorfor jeg mener, man med rette kan læse 

opremsningen som en indirekte beskrivelse af Buddha. Dermed har Buddha en 

transcendent karakter, hvilket understreges af vers 39, hvor han ikke er i ekstremerne 

‘destruktion’ og ‘evig’ og hvor han ikke er “within the sphere of words and knowledge” 

(Ac 39cd), et tema der går igen i Pa. I vers 40 sætter Nāgārjuna direkte lighedstegn 

mellem pratītyasamutpāda og śūnyatā, hvilket han også gør i Lo 22, men her forbinder 

han det yderligere med Buddhas Dharma og med Buddha selv, her i kaldet Tathāgata38. 

Verset bærer stor lighed med MMK XXII, 16: “That which is the self-existence of 

Tathāgata that is the self-existence of this world. Tathāgata is without self-existence, 

thus this world is without self-existence”, hvor Tathāgata og verden har samme “self-

existence”, hvilket er śūnyatā. Vers 41 fungerer opsummerende, for hvis man besidder 

den viden, refererende til den viden præsenteret i de foregående vers og særligt i vers 

40, så kaldes man en buddha, hvorfor realiseringen af śūnyatā er soteriologisk. Ligheden 

med MMK forsætter i vers 42, hvor der i sandhed er ikke-forskel mellem de levende 

væsners verden og buddhaernes verden, hvilket minder om MMK XXV, 19 hvor der 

ikke er den mindste smule forskel på nirvāṇa og saṃsāra. I vers 44 præsenteres den 

højeste sandhed som uafhængig, i modsætning til det konventionelle, der er afhængig. 

Dette virker ikke umiddelbart kontraintuitivt, men når en af hovedpointerne hos 

Nāgārjuna er, at alting er śūnya og at der ikke findes nogle selvstændigt eksisterende 

ting, hvilket var Buddhas løvebrøl i Lo 22, så er spørgsmålet, om den højeste sandhed 

 
38 Tathāgata er et ofte anvendt epitet for Buddha. Det er et tvetydigt kompositum og betyder enten “thus 
gone” eller “thus come”, hvilket antyder en, der enten er gået langs vejen til oplysning eller en, der er 
kommet for at belære den sande doktrin (Garfield 1995, 276). 
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ikke også er śūnya. Jeg mener derfor, at vers 45 skal læses som en afklaring af vers 44. 

Her skriver Nāgārjuna, at konceptualiserede ting, hvorefter han opremser de forskellige 

navne, andre skoler har givet den højeste sandhed, ikke eksisterer. Derfor skal den 

højeste sandhed i vers 44 enten læses som ikke-konceptualiseret, altså ikke forårsaget af 

mentale overlejringer, ellers så skal den højeste sandhed opløse sig selv. 

I vers 47 skal verden accepteres som tom for realitet, hvorfor Nāgārjuna i vers 48 

skriver: “the whole world has been declared to be not liable to destruction and nor 

eternal” (Ac 48cd), for verden er śūnyatā, hvorfor den er hverken det ene eller det andet. 

Med vers 50 afsluttes rationalet i hymnen. Det afsluttes med den epistemologiske pointe, 

at pramāṇa og prameya er interdependente, hvilket også blev pointeret i Lo 12, det 

betyder, at hvis det indses, at erkendelse og erkendelsesobjekt er afhængige af hinanden 

og ikke egentligt opstået, qua analogien mellem śūnya og en drøm, så når man til 

spørgsmålet: “then what exists?” (Ac 50d). Hvis man stiller spørgsmålet med den rette 

indsigt, så bliver svaret: ‘ingenting’, selv ikke śūnyatā (Ac 36). 

Herefter skifter hymnen karakter og omdrejningspunkter bliver igen Buddha og 

fortræffeligheden i Buddhas Dharma. I vers 51 kaldes han “the best of physicians” og 

at hans Dharma er “the medicine of all views” (Ac 51), hvormed lidelsen (duḥkha) i 

verden får en mere patologisk end ‘åndelig’ karakter. Det understreger ‘denne-

verdensligheden’ ved lidelsen, uden at sætte den i modsætning til en himmelsk tilværelse 

uden lidelse. At Buddhas lære er en medicin, fortsætter i vers 52, hvor det er medicinen 

imod besættelsen af at hævde eksistens. I vers 53 skifter det patologiske sprog til det 

religiøse sprog, her beskrives Dharma som det “highest sacrifice” (Ac 53b) og Buddha 

som offerpræsten, der konstant tilbyder sin lære ubesværet og uhindret. Hvorved han, 

med Ni 24 in mente, opfylder sin buddha-funktion. Buddhas pragtfulde løvebrøl er et af 

“selflessness”, hvilket knuser frygten forbundet med tilknytning og skræmmer den 

heterodokse hjort39 (Ac 54). I vers 55 benytter Nāgārjuna et rituelt sprog, her er Dharma-

trommen “profound because of the śūnyatā-teaching” blevet slået og konkylieskallen 

“great in sound because of non-own-beingsness” er blevet blæst i (Ac 55). I vers 57 

skriver Nāgārjuna: “But the teaching about arising, cessation etc. and beings, souls etc. 

was spoken by you, O Lord, but the meaning of that was conventional” (Ac 57), hvilket 

demonstrer ideen om belæringer på flere planer, hvilket også demonstreres i MMK 

XVIII, 6. I vers 58 omtaler Nāgārjuna den praktiserende: “He who has come to the 

 
39 Se noten til oversættelsen for denne formulering. 
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extreme limit of the ocean of the profound wisdom; abounding in jewels, qualities and 

merits, he has crossed to the other shore of the ocean of your qualities” (Ac 58). I det 

sidste vers før Nāgārjuna giver sin optjente merit videre og som verset efter 

præsentationen af konventionelle belæringer, virker det som om, at vers 58 skal forstås 

som stadiet over konventionelle belæringer. Det skal vel at mærke fortsat forstås inden 

for rammen af hele hymnen og Nāgārjunas overordnede śūnyatā-lære, men det giver 

indtryk af, at der er en praksis, der medfører et resultat og ikke blot at det hele er śūnyatā. 

At den praktiserede skal krydse over til den anden bred, er et velkendt billede i 

Prajñāpāramitā-litteraturen (Wernicke-Olesen 2014b, 110) – som Nāgārjuna refererer 

til med “profound wisdom”. Afslutningsvis videregiver han sin optjente merit, efter at 

have prist “the Lord of the world, who is inconceivable and without designation” (Ac 

59ab) i håbet om, at verden må blive det samme som Buddha. Hvilket efterlader 

spørgsmålet om, hvad Buddha er. I samme vers beskrives han som ubegribelig og uden 

betegnelse. At verden må blive uden betegnelse, giver mening i forhold til relationen 

mellem betegnet og betegnelse, hvorfor en verden uden betegnelse er en verden uden 

betegnet, med andre ord en verden uden mentale overlejringer. At verden skulle blive 

ubegribelig virker ikke på samme måde indlysende. Derfor mener jeg, at den lighed, 

Nāgārjuna ønsker mellem verden og Buddha, er det sammenfald, han beskriver i MMK 

XXII, 16, altså uden “self-existence”. 

 
5.4 Paramārthastava40 

Pa er den mest interessante af hymnerne. Her priser Nāgārjuna Buddha i hvert af de 11 

vers. Mest centralt er vers 9, hvor Nāgārjuna stiller det fundamentale spørgsmål: “by 

whom are you praised? and who is praised?” (Pa 9d). Spørgsmålet om, hvem der prises 

og hvem der priser, er ikke kun en konsekvens af Nāgārjunas śūnyatā-lære, men en 

konsekvens af den buddhistiske anātman (ikke-selv/ikke-jeg) doktrin. I åbningsverset 

spørger Nāgārjuna, hvordan han kan prise Buddha, der beskrives som: “unarisen and 

without a dwelling, who has surpassed the simile of the world, whose sphere has gone 

beyond the path of speech” (Pa 1). At Buddha er “unarisen” kommer ikke som nogen 

overraskelse, efter at have analyseret de foregående tre hymner. At han er “without a 

dwelling” må forstås i forlængelse af Ac 37, hvor det beskrives, at Buddha har 

transcenderet dualiteterne, men “not gone beyond to anywhere” (Ac 37). At Buddha har 

 
40 Hymne til den højeste sandhed. 
paramārtha: “the highest truth” (Monier-Williams 2011, 588). 
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overgået ligheden med verden, ligger også i Ac 37 og transcenderingen af dualiteterne, 

men den ligger også i forlængelse af Lo, hvor titlen indikerer, at Buddha har 

transcenderet verden. At hans sfære har overgået “the path of speech” må forstås i 

forlængelse af ideen om det relative og ultimative plan, hvorfor ord ikke kan beskrive 

ham, da ord kun kan udtrykke konventioner. Hertil er det værd at have in mente, at 

Buddha blev beskrevet som “Lord of words” (Lo 9), hvorfor han bemestre dem i en 

sådan grad, at han også har transcenderet sproget. I andet vers anerkender Nāgārjuna, at 

han ikke kan beskrive Buddha tilstrækkeligt: “given what you are” (Pa 2), men han vil 

alligevel prise guruen ud af hengivenhed og derfor må han ty til konventionerne, altså 

sproget. I vers 3 præsenteres det, i tråd med MMK og de foregående hymner, at der ikke 

findes opståen af svabhāva, hvorfor Buddha ej heller har svabhāva. Men Nāgārjuna 

skriver: “may there be praise to you having no own-being” (Pa 3), hvormed Buddha på 

trods af, at han ikke har nogen egen-væren bliver objekt for hengivenhed. Denne 

udtryksmåde fortsætter til og med vers 8, men beskrivelsen af Buddha skifter fokus i 

hvert vers. 

I vers 4 beskrives Buddha uden dualitet, igennem en forkortet form af den 

argumentative figur catuṣkoṭi, på linje med Ac 37. I vers 5 kan Buddhas farver ikke 

perciperes og han er derfor uden farve. I vers 6 kan Buddha ikke defineres i relationen 

til noget andet, ligesom småt og stort er interdependente begreber, han har opnået et 

stadie, hvortil der ikke er nogle “valid means of knowledge” (Pa 6d), hvorfor verset 

ligger i forlængelse af diskussionen om forholdet mellem viden og vidensobjekt. Her 

beskriver Nāgārjuna kun, at der ikke er nogle pålidelige kilder til viden om Buddha, men 

han afskriver ikke direkte Buddha som vidensobjekt. Viden og vidensobjekt blev i Lo 

10 afsløret som interdependente, hvorfor Buddha ikke eksisterer som vidensobjekt – 

hvert fald ikke i konventionel forstand, men i Pa virker det som om, at det stadie Buddha, 

har opnået, betyder, at han eksisterer, men ikke afhængigt af viden om ham. I vers 7 har 

Buddha transcenderet rammerne for tilstedeværelse: “You are not distant nor nearby, 

not in space nor on earth, not in saṃsāra nor in nirvāṇa; may there be praise to you who 

are not present anywhere” (Pa 7). I vers 8 understreges det, at Buddha heller ikke er til 

stede i nogle af dharmaerne, her læser jeg fænomenerne, men at han har opnået “the 

highest profoundness” (Pa 8c). 

I vers 9 skifter Nāgārjuna fra at prise Buddha, efter at han beskrevet ham på 

forskellig vis via negativa, til at stille det fundamentale spørgsmål: kan Buddha prises 

og hvem er det der priser ham. Begge spørgsmål er af enorm religiøs betydning. 
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Spørgsmålet foranlediges af, at alle dharmaer er śūnya (Pa 9c). I vers 10 fortsætter 

spørgsmålet “Who is able to praise you?” (Pa 10a). Disse spørgsmål samt spørgsmål 

om, hvordan Nāgārjuna kan prise Buddha (Pa 1), er adresseret direkte til Buddha. Det 

er ikke et retorisk spørgsmål eller et modspørgsmål til en modstander, hvilket 

understreges ved, at Nāgārjuna ikke giver et svar. At han undlader at svare på 

spørgsmålet understreger, at det er et andet type spørgsmål. Svaret kan ikke deduceres 

eller afsløres ved indgående analyse via śūnyatā. Med vers 2 in mente, bliver det 

tydeligt, at Nāgārjuna her præsenterer sig som hengiven buddhist. Det er ud af 

hengivenhed, at han komponerer hymner til sin guru. De foregående 3 hymner 

indeholder også tydelige religiøse dimensioner, der præsenteres i forlængelse af og i 

overensstemmelse med śūnyatā-læren. Men ingen af dem indeholder så grundlæggende 

et spørgsmål, som det Nāgārjuna stiller her. Det ses bl.a. ved at han i afslutningsverset 

af de foregående hymner bruger ordet mayā, hvilket tydeliggør aktøren bag hymnen, 

men det gør han ikke i afslutningsverset af denne hymne. Her skriver han: “Having 

praised the well-gone, who has not gone nor come, who is free from going. By this merit 

may this world go by the path of the well-gone” (Pa 11). Formålet med verset er det 

samme, der er optjent merit ved handlingen at prise Buddha og den merit gives videre 

til verden. Men her er aktøren ikke eksplicit, da Nāgārjuna netop har stillet spørgsmålet 

om, hvem aktøren egentlig er og om der overhovedet er en aktør. Spørgsmålet er 

adresseret til Buddha, hvorfor Nāgārjuna ikke kommer med et svar. Derfor må 

konsekvensen naturligvis være, at han ikke kan have en eksplicit aktør i 

afslutningsverset. Dertil kommer også, at Buddha kun omtales sugata (well-gone), en 

betegnelse der i højere grad knytter sig til den proces, Buddha har gennemgået og 

dermed det stadie han har opnået, end den knytter sig til Buddha som objekt. Hvilket 

også er i tråd med spørgsmålet om, hvem der bliver prist. På den måde kan Pa forstås 

som kulminationen af Ca og på den endelige sammensmeltning mellem den filosofiske 

del af Nāgārjunas tænkning, præsenteret i MMK, og den religiøse dimension af 

Nāgārjunas tænkning, præsenteret i Ca. Da der finder en religiøs handling sted i hymnen, 

en klar og tydelig lovprisning ud af hengivenhed, men uden en aktør for lovprisningen 

og uden et objekt for hengivenheden. 
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5.5 Mūlamadhyamakakārikā41 

MMK består af 27 kapitler (parīkṣā) med sammenlagt 448 vers. Heri præsenterer 

Nāgārjuna sin dialektiske śūnyatā-filosofi, hvor han undersøger en række fænomener og 

begreber, der alle viser sig efter analysen ikke at besidde svabhāva, hvorfor de er śūnya. 

I første vers af første kapitel skriver Nāgārjuna: “Not from itself neither from 

another, nor together, neither without cause, have an existing thing been found to 

originate by itself at any time, from anywhere, from anything” (MMK I, 1). Verset er et 

eksempel på den argumentative form catuṣkoṭi, hvor fire muliglige scenarier fremføres, 

men hvor ingen af dem accepteres. At det netop er det første vers i MMK, slår tonen an 

for læseren. Den firfoldige figur er en metode, hvormed anvendeligheden af begreber 

testes. Det viser med al tydelighed, hvad der er formålet med teksten: at afsløre 

illusionerne om ontologisk væren som śūnya. I kapitel IV undersøges skandhaerne, her 

skriver Nāgārjuna: “Again, form (rūpaṃ) without cause does not exist and that which 

constitute form does not exist” (MMK IV, 5ab), her viser Nāgārjuna at form er śūnya. 

Vi må her forstå, at det ikke kun gælder den første af skandhaerne, men dem alle, da det 

er almindeligt for Nāgārjuna at angive det første og i nogle tilfælde det sidste af en 

række, hvormed det er underforstået at det gælder hele rækken. Hvilket også bekræftes 

af vers 7 (Inada 1993, 56). Vers 5 fortsætter: “Therefore, any thoughts related to form 

should not be conceptualised” (MMK IV, 5cd), hvilket ligesom første del ikke kun 

gælder rūpa, men også de resterende skandhaer. Det interessante i verset er, at det 

angiver en ‘todelthed’. Nāgārjuna skriver ikke, at man ikke må gøre sig tanker om form 

og de andre skandhaer, men at tankerne ikke må konceptualiseres. Med andre ord, man 

må ikke abstrahere fra det konventionelle til det ultimative niveau og grunden til det 

angives i versets første del, fordi de er śūnya. Skellet mellem at tænke og konceptualisere 

er ikke kun et skel mellem konventionelt og ultimativt, men også et skel mellem 

pragmatisk og filosofisk. For hvis man ikke må gøre sig tanker om form eller de andre 

bestanddele, så kan man ikke navigere i den fænomenologiske verden. Men tankerne 

producerer ontologisk overlejring, der afstedkommer illusioner om væren og dermed 

begær, hvilket medfører lidelse. I vers 9 præsenteres analysen via śūnyatā som immun 

over for kritik. For hvis nogen erklærer sig uenig i en fremstilling gjort via śūnyatā, så 

vil, alt vedkommende siger, inklusiv argumentet mod śūnyatā, være uopnået (MMK IV, 

 
41 Fundamentale vers om middelvejen. 
mūla: “root” = “fundamental” (Edgerton 2018, 436). madhyamaka: “middlemost” (Monier-Williams 
2011, 782). kārikā: “concise statement in verse of doctrines” (ibid., 274). 



De religiøse dimensioner og praksisorienterede elementer i Nāgārjunas śūnyatā-filosofi – Jonas 

Midtgaard Hedelund – TOTEM nr. 46, efterår 2020 - Side 54 af 87 

9). Vers 9 er det sidste vers i kapitel IV, hvilket betyder, at verset ikke uddybes. Derfor 

må det forstås som selvindlysende eller som konsekvensen af hele kapitlet. Śūnyatās 

immunitet hviler ikke på en ontologisk præmis, men derimod på at alt, inklusiv śūnyatā, 

er śūnya. Derfor vil også et argument imod śūnyatā vise sig at være śūnya og derfor vil 

argumentet være uopnået. 

I kapitel XIII undersøger Nāgārjuna en af de andre skandhaer, de mentale 

formationer (saṃskāra). Det er ikke selve undersøgelsen, der er relevant i denne 

sammenhæng, men derimod at validiteten af udsagnene i dette kapitel, i højere grad end 

i de andre kapitler, hviler på Buddhas autoritet. Det ses i vers 1 og 2, hvor Nāgārjuna 

skriver henholdsvis “thus spoke the Victorious One” (MMK XIII, 1b) og “This was said 

by the Victorious One” (MMK XIII, 2c). Buddha har sagt, at det, der er falskt og 

vildledende det er ubrugeligt og det der er kreeret, er falskt og vildledende, hvorfor det 

der er kreeret et ubrugeligt. Det må forstås i forlængelse af den epistemologiske 

diskussion om viden og vidensobjekt og kan derfor forstås i sammenhæng med Ac 7 og 

19, hvor Nāgārjuna skriver, at tåberne mener, at kreerede ting er kilder til viden. I 

kapitlets sidste vers skriver han: “The wise men have said that emptiness is the remedy 

to get rid of all views. But it is said that those who hold emptiness as a view they are 

irremediable” (MMK XIII, 8). I Lo 23 skriver Nāgārjuna, at den ambrosiske belæring 

om śūnyatā er destruktionen af alle mentale konstruktioner, men “he who holds on to 

this doctrine that one is said by you to be dispirited” (Lo 23cd). Ordlyden i versene er 

forskellige, men meningen er identisk. I Ac 51 kalder Nāgārjuna den gode doktrin for 

“the medicine of all views” (Ac 51d), medens han allerede i Ac 36 har anført 

begrundelsen for, hvorfor śūnyatā ikke er et standpunkt og derfor heller ikke må gøres 

til genstand for abstraktion. Her fastlås det, at alle fænomener er mentale konstruktioner 

og at śūnyatā ligeledes er en imaginær konstruktion (Ac 36cd), hvorfor śūnyatā er śūnya. 

I kapitel XV vers 10 skriver Nāgārjuna, at man ikke bør henholde sig til 

ekstremerne: ““It is” is the grasping of eternalism, “it is not” is the view of annihilation. 

Therefore, a wise person should not rely on existence-ness or non-existence-ness”, 

hvormed han indirekte markerer midterpositionen ved at afvise begge yderpositioner. I 

kapitel XVIII undersøger Nāgārjuna ātman. Her benytter han catuṣkoṭi, denne gang 

afvises de fire positioner dog ikke, men de er alle en belæring fra en buddha: ““Ātman” 

is a teaching; also, “anātman” is an instruction, as well as “no-ātman” and “no-anātman” 

has been taught by the buddhas” (MMK XVIII, 6). At alle fire belæringer skulle være 

blevet givet af en buddha, synes at være selvmodsigende, da de ekskluderer hinanden. 
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Det er i første omgang værd at bemærke, at det er buddhaer, i pluralis, der har givet 

belæringerne. De præsenteres altså ikke som modsigende belæringer fra den historiske 

Buddha. Et bud på en læsning kan derfor være, at Nāgārjuna her imødegår forskellige 

skolers udlægning af ātman. Kapitlet fortsætter i samme stil, men i vers 8 er det den 

historiske Buddha, der er ophavsmand til belæringen: “Everything is real or unreal and 

both real and unreal and neither real nor unreal” (MMK XVII, 8ac). Hvis verset skal 

læses bogstaveligt, så præsenterer Nāgārjuna en uoverensstemmelse i Buddhas lære, 

hvilket er usandsynligt, at han ville gøre. Derfor skal de modstridende belæringer 

præsenteret i kapitlet forstås ud fra det buddhistisk hermeneutiske begreb upāya42. 

Begrebet forklarer de forskellige og umiddelbart modstridende belæringer, Buddha kom 

med og de tilsyneladende uoverensstemmelser, der findes i forskellige buddhistiske 

tekster. Fordi Buddhas tilhørere ikke altid besad den nødvendige indsigt til at modtage 

og forstå de sande belæringer, så gav Buddha belæringer, der var ultimativt usande, men 

konventionelt sande, sådan at alle levende væsner kunne følge belæringerne og til sidst 

opnå den sande indsigt (Lopez 1988, 50). Denne trindelte (be)læringsproces afspejles 

her i MMK. At der er givet flere, i udgangspunktet modstridende belæringer, skyldes 

Buddhas indsigt, hvilket gjorde ham i stand til at give differentierede belæringer, 

hvormed indsigten opnås trinvist og til sidste fører til endemålet. I Nāgārjunas egen 

tænkning er śūnyatā ligeledes udtryk for en sådan trindelt indsigt. Først skal alting 

afsløres som śūnya, hvorefter det skal indses at śūnyatā blot er en metode der ophæver 

sig selv. At śūnyatā er relationsafhængigt kommer tydeligt til udtryk i XXIV, 14: “All 

that is in connection that is in connection with emptiness” (14ab). Det uddybes 

yderligere i vers 18, hvor der sættes lighedstegn mellem śūnyatā og pratītyasamutpāda 

(XXIV, 18ab) og det understreges endvidere, at śūnyatā er et konventionelt begreb: 

“That emptiness is conceptually constructed exactly that is the middle way” (18cd). At 

middelvejen (madhyamā) netop er, at śūnyatā er en konceptuel konstruktion, 

understreger, at der for Nāgārjuna ikke er en ontologisk væren i begrebet, det er blot en 

metode der, qua den trindelte indsigt, i sidste ende skal ophæve sig selv. I MMKs 

afsluttende vers ærer Nāgārjuna Buddha: “I bow down to Gautama, him who out of 

compassion taught the Good Doctrine, which causes the destruction of all views” 

(XXVII, 30). Her er der tydelig forskel mellem MMK og Ca, i hymnerne videregives 

 
42 Egentlig “coming near, approach” (Monier-Williams 2011, 215). I en buddhistisk kontekst betyder det 
“skillful means”. Det præsenteres i Saddharmapuṇḍarīka Sūtraṃ (Lotus Sūtraen), der er en af de tidligste 
sūtraer vi kender, hvis kerne menes at være fra det 1. årh. f.v.t. (Sponberg 2010, 472). 



De religiøse dimensioner og praksisorienterede elementer i Nāgārjunas śūnyatā-filosofi – Jonas 

Midtgaard Hedelund – TOTEM nr. 46, efterår 2020 - Side 56 af 87 

den optjente merit til verden, men i MMK nævnes der ingen merit. Det kan skyldes, at 

der er tale om to forskellige tekstgenre, hvilket Bielefeldt også gjorde opmærksomt på 

(Bielefeldt 2005, 233). Den filosofiske MMK er ikke skrevet ud af hengivenhed, som 

Nāgārjuna understreger, at Pa er, og den har et andet sigte, nemlig at udlægge hvordan 

śūnyatā er metoden hvorved indsigt kan opnås. 

 
5.5.1 Tathāgata 
I kapitel XXII af MMK undersøger Nāgārjuna begrebet tathāgata og Buddha som 

Tathāgata43. Først stiller han spørgsmålet, at hvis Tathāgata ikke er i skandhaerne og 

skandhaerne ikke er i Tathāgata, hvad er Tathāgata så egentlig ift. til dem? (XXII, 1). 

Sådanne spørgsmål fortsætter igennem det meste af kapitlet, alle med det formål at 

drøfte, hvad Tathāgata egentlig er. I andet vers går Nāgārjuna skridtet videre og spørger: 

“If the Buddha is not self-existent, after having appropriated the skandhas. If he is not 

self-existent, how can he be other-existent?” (XXII, 2). Her opstilles der en femte 

mulighed for Buddhas, dermed Tathāgatas, eksistens, nemlig i relation til skandhaerne. 

Men heller ikke denne mulighed synes passede, for hvis Buddha er betinget af andet, så 

konstituerer han et ikke-selv (anātman). Men hvis han er et anātman, hvad er det så, der 

transformeres i processen at blive en tathāgata (XXII, 3). I vers 5 skriver Nāgārjuna, at 

det at blive en tathāgata er forbundet med approprieringen af skandhaerne, for hvis der 

ikke skulle en appropriering til “anyone could be a tathāgata”, hvorfor man med det 

samme bør begynde at tilegne sig skandhaerne, så man kan kaldes en Tathāgata (XXII, 

5). At Tathāgata afhænger af appropriation af skandhaerne er ligeledes 

omdrejningspunkt i vers 6-9. Men når der er et afhængighedsforhold mellem 

approriation og approprieret, følger det af analysen via śūnyatā, at de begge er śūnya. 

Derfor stiller Nāgārjuna spørgsmål: “Thus appropriation and appropriated are 

completely empty. But how is the empty-Tathāgata to be known from that which is 

empty?” (XXII, 10). I vers 11 afsløres præmissen for spørgsmål som forkert. Han skriver 

nemlig: “One should not say this could be “śūnya”, or “ aśūnya”, this could be both and 

this could be neither” (XXII, 11ac), begreberne śūnya og aśūnya bør kun appliceres med 

konventionel viden for øje. Derfor er præmissen om Tathāgatas eksistens eller ikke-

eksistens eller tomhed eller ikke-tomhed, kun relevant på den konventionelle plan. I vers 

13 skriver Nāgārjuna: “Someone who is firmly seized by grasping that the Tathāgata 

 
43 Jeg differentierer mellem tathāgata, hvilket er begrebet eller en uspecificeret tathāgata, og Tathāgata, 
hvilket betegner den historiske Buddha. 
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“exist” or “does not exist”, he will continue thinking in this way also when the Tathāgata 

is extinguished” (XXII, 13). Med andre ord, hvis man er optaget af, om Tathāgata 

eksisterer eller ikke eksisterer på det konventionelle plan, så forsætter denne optagethed 

også efter Tathāgata har forladt den konventionelle verden. Og sådanne tanker bør man 

ikke gøre sig (XXII, 14), ligesom i MMK IV,5. Derfor er dem der forsøger at beskrive 

Tathāgata i detaljer, fortabte, da de lider af illusionen om en ontologisk væren hos 

Tathāgata. Det interessante er, at Nāgārjuna i samme ombæring beskriver Tathāgata 

som: “unchanging and beyond description” (XXII, 15). At Nāgārjuna beskriver ham som 

“beyond description” står i kontrast til de, der forsøger at beskrive ham, men Nāgārjuna 

beskriver ham dog alligevel via negativa. Det er en beskrivelse, der minder om dem, 

fundet i hymnerne, men de leder her til et andet spørgsmål. Nemlig om Nāgārjunas 

beskrivelse af Tathāgata i dette vers er epistemologisk i stedet for ontologisk. Det sidste 

vers er det mest berømte fra dette kapitel: “That which is the self-existence of Tathāgata 

that is the self-existence of this world. Tathāgata is without self-existence, thus this 

world is without self-existence” (XXII, 16). Der sættes her lighedstegn mellem 

Tathāgatas væren og verdens væren, hvilket minder om Ac 42, hvor der ikke var forskel 

på de levende væsners verden og buddhaernes verden, og MMK XXV, 19, hvor der ikke 

er forskel på saṃsāra og nirvāṇa og vice versa. XXII, 16 læser jeg som et ontologisk 

spørgsmål. Tathāgata har ikke ontologisk væren og verden har ikke ontologisk væren. 

Men spørgsmålet er, om beskrivelserne af Tathāgata og Buddha, som “unchanging and 

beyond description” (XXII, 15), også gælder for verden, hvis de gælder for Buddha. 

Men det giver ikke mening, at beskrive verden som uforanderlig, særligt ikke i 

betragtning af, at foranderlighed er en grundmaksime i buddhismen. Derfor må 

beskrivelserne af Buddha og Tathāgata og beskrivelserne af identiteten mellem Buddha 

og verden være på to forskellige niveauer. Henholdsvis ontologisk, hvor begge er śūnya, 

og et epistemologisk, hvor Tathāgata er på et andet stadie end verden. 

 
5.5.2 Nirvāṇa 

I kapitel XXV af MMK undersøger Nāgārjuna nirvāṇa og hvad der kan siges om 

nirvāṇa. Inada skriver, at dette er det mest berømte og populære kapitel af MMK (Inada 

1993, 153). Det skyldes vers 19 og 20, der er kulminationen på forståelsen af nirvāṇa 

ud fra śūnyatā. Garfield opsummerer kapitlet og forholdet mellem saṃsāra og nirvāṇa 

på følgende vis: “nirvāṇa is related to saṃsāra as a state of awareness of things as they 

are as opposed to a state of awareness of things as they appear to be” (Garfield 1995, 



De religiøse dimensioner og praksisorienterede elementer i Nāgārjunas śūnyatā-filosofi – Jonas 

Midtgaard Hedelund – TOTEM nr. 46, efterår 2020 - Side 58 af 87 

322). Kapitlet indledes med et kritisk spørgsmål fra en modstander: hvis alt er śūnya, 

dvs. der ikke er produktion og ingen “passing away”, hvad skal så opgives eller 

destrueres før nirvāṇa kan søges (XXV, 1). Nāgārjuna besvarer spørgsmålet ved at vise, 

at hvis alting er aśūnya, altså uafhængigt, så er problematikken den samme (XXV, 2). 

For hvis nirvāṇa ikke er betinget af opgivelse eller destruktion, så kan det ikke søges 

igennem opgivelse eller destruktion. I vers 3 kaldes nirvāṇa: “indestructible, 

unattainable, non-extirpated, non-eternal, unobstructed, unproduced” (XXV, 3). Det 

vigtige her er, at nirvāṇa beskrives via negativa. Hvis der kan sættes positive prædikater 

på nirvāṇa, så betyder det, at nirvāṇa har egentlig eksistens, men det følger af śūnyatā-

analysen, at ingenting har svabhāva. I vers 4 fastslår Nāgārjuna, at nirvāṇa ikke er en 

eksisterende ting, for hvis det var, så ville det have alderdom og død som karakter, da 

der ikke er noget eksisterende, der ikke ældes og dør (XXV, 4). Ligesom i undersøgelsen 

af Tathāgata (MMK XXII) følger en række vers, hvis omdrejningspunkt er nirvāṇas 

relation til andre begreber og forsøget på at udtrykke nirvāṇa igennem de forskellige 

muligheder i den argumentative figur catuṣkoṭi. I dette kapitel er det fra vers 5 til og med 

vers 16, afbrudt af vers 10. I vers 10 skriver Nāgārjuna: “The Buddha taught the 

abandonment of this world and the heavenly world so that nirvāṇa is neither an existing 

thing nor a non-existing thing” (XXV, 10). Herved angives ideen om en himmelsk 

verden44, men den skal også forlades. At den himmelske verden skal forlades, læser jeg 

som en advarsel fra Nāgārjunas side, den himmelske verden er ikke det samme som 

nirvāṇa. Buddha har belært dette, så nirvāṇa hverken er eksistens eller ikke ikke-

eksistens. Dermed kommer vers 10 ikke nirvāṇa nærmere end vers 3. Efter 

opremsningen fra vers 5 til 16, så står det klart for læseren, at ingen af de fire muligheder 

i catuṣkoṭi er anvendelige på nirvāṇa. 

I vers 17 skifter fokusset fra nirvāṇa i sig selv til Buddha i nirvāṇa. Her skriver 

Nāgārjuna: “After the final abandonment Buddha’s existence is not known, both 

existence and non-existence and neither existence nor non-existence is not known” 

(XXV, 17), hvilket betyder, at der hverken kan siges noget om nirvāṇa vha. catuṣkoṭi 

eller om en, der ‘er’ i nirvāṇa. Det udvides i vers 18, hvor det heller ikke er muligt at 

udtrykke, hvorvidt Buddha stående i denne verden eksisterer, ikke-eksisterer, både 

 
44 I den buddhistiske kosmologi er der mange himle. Den historiske Buddha hvilede i Tuṣita-himlen, før 
han blev genfødt på jorden. Antallet af verdener, himle og helveder varierer alt efter, hvilken tekst der 
læses (Harvey 2013, 34-6). I den typiske vajrayānabuddhistiske afbildning af bhāvacakra (livshjulet) ses 
der seks verdener, hvori man kan blive genfødt. 
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eksisterer og ikke-eksisterer eller hverken eksisterer eller ikke ikke-eksisterer. Der kan 

altså hverken siges noget om Buddha i nirvāṇa eller i denne verden – hvilket er den 

eneste beskrivelse af Buddha i dette kapitel og samtidig en beskrivelse, der fremstiller 

ham som transcendent. 

I vers 19 kommer det berømte vers: “Saṃsāra is nothing different from nirvāṇa. 

Nirvāṇa is nothing different from saṃsāra” (XXV, 19) og i vers 20 understreges det, at 

nirvāṇas grænse er saṃsāras grænse, for der er ikke den mindste smule forskel på de to. 

Hvis der skulle være forskel på nirvāṇa og saṃsāra, så ville det forudsætte, at de havde 

en natur og at den er væsensforskellig. Men eftersom begge er śūnya har de ingen natur. 

Som Garfield opsummerede (citeret ovenfor), så er nirvāṇa et stadie, hvor man ser 

tingene som de er, hvorimod saṃsāra er et stadie, hvor man ser tingene som de udgiver 

sig. At der ikke er forskel på nirvāṇa og saṃsāra, minder om Ac 42, hvor der ikke er 

forskel på de levende væsners verden og buddhaernes verden. Både MMK og Ac angiver 

ikke, at der ikke er forskel på, hvordan verden opfattes i de to forskellige stadier, men at 

der ikke er forskel på verdenerne. Det læser jeg som en epistemologisk forskel, hvorfor 

Garfield har ret i, at forskellen ligger i, hvordan verden perciperes. I nirvāṇa ser man 

verden som den er og det man ser, er ingenting (Ni 2), hvor intet blev set af buddha-øjet. 

Efter at have undersøgt nirvāṇa og implikationerne af nirvāṇa afslutter Nāgārjuna 

kapitlet: “The cessation of all grasping and the cessation of the five that is the liberation. 

No Dharma was taught by the Buddha, at any time, in any place, to anyone” (XXV, 24). 

At der er en udslukkelse ved standsningen af begær og kleśaerne, betyder at nirvāṇas 

tomhed ikke underminerer den kognitive forskel mellem nirvāṇa og saṃsāra, men 

afviser, at der skulle være en ontologisk forskel. At Buddha ikke har givet nogen 

Dharma, er et tema, jeg allerede har behandlet, da det også fremgik af Ca. Her 

understreges det, at alt er śūnyatā, hvorfor Buddhas lære også er det, samt de tidspunkter, 

steder og væsner han (ikke) gav den til. 

5.6 De praksisorienterede elementer 

I dette afsnit vil jeg påvise, at der i Nāgārjunas tænkning er praksisorienterede elementer. 

Men for at gøre dette, er det nødvendigt at inddrage et bredere udsnit af Nāgārjunas 

forfatterskab end den del analyseret ovenfor. Der er kun én tydelige reference til praksis 

i de tekster jeg har analyseret oven for, nemlig i Lo 26, hvor der står: “Thus without 

entering the practice produced by the noble ones, indeed featureless consciousness 

cannot in any way come into existence here”. Det specificeres ikke, hvad denne praksis 
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går ud på, men den har et soteriologisk endemål, for “there is no liberation (mokṣa) 

without entering the featureless” (Lo 27). I MMK XXII, 5 er der antydningen af en 

praksis: man bør appropriere skandhaerne, da det kan lede til, at man bliver en tathāgata. 

 
5.6.1 Yuktiṣaṣṭikākārikā45 

I Yu vers 1 skriver Nāgārjuna, at de, hvis intelligens har transcenderet “being and non-

being”, har opdaget den dybe mening i betingelserne, altså har indset, at alting er 

interdependent. At skulle overvinde dualitet er også et tema i Ac 28 og 37, men i Yu 1 

får vi mere at vide, nemlig at det, der skal transcendere dualitet, er intelligensen, hvilket 

betyder, at det er en mental eller kognitiv transcendens og ikke en fysisk. I vers 4 

understreges det ydermere, at det er middelvejen, mellem de to ekstremer eksistens og 

ikke-eksistens, der medfører denne transcendens og dermed frigørelsen. Dem, der ser 

tingene, som de er, altså som śūnya, de tror hverken på nirvāṇa eller saṃsāra (Yu 5). 

Her går synssansen igen som orienteringsfaktor, ligesom i Lo 12, Ni 2, hvor intet var 

blevet set af buddha-øjet, Ni 4; 16; 17, samt Ac 5 og 24. Det at se realiteten medfører et 

sammenfald mellem nirvāṇa og saṃsāra, hvilket er i tråd med sammensmeltningen af 

de to i MMK XXV, 19. At indsigten og dermed frigørelsen er kognitiv, underbygges af 

Yu 6, hvor Nāgārjuna skriver: “Nirvāṇa [may be] defined as the thorough knowledge of 

existence”, altså nirvāṇa er ikke et ontologisk stadie, men en epistemologisk indsigt. 

Dualiteten kan transcenderes ved at afsige alle standpunkter, hvilket er tydeligt i 

Yu 50, hvor Nāgārjuna skriver: “The magnanimous (mahātman) have neither thesis 

(pakṣa) nor contention (vivāda)” og udbygger i vers 51 “By taking any standpoint 

whatsoever one is attacked by the twisting snakes of the passions (kleśasarpa). But those 

whose mind (citta) has no standpoint (sthāna) are not caught”. At den storsindede 

Buddha ikke har nogle standpunkter, er et tema, jeg allerede har vist flere gange i den 

foregående analyse. At det er sindet, der angribes af kleśaerne, understreger, at det er en 

kognitiv øvelse i den forstand, at det er sindet, der skal beskyttes. At sindet kan beskyttes 

ved ikke at have standpunkter, kan måske forstås som den øvelse, bodhisattvaerne havde 

produceret i Lo 26, hvor målet var en indholdsløs bevidsthed. Hvis sindet er uden 

indhold, så er det uden standpunkter, hvorfor det er beskyttet mod sindsgiftene. 

 
45 Tres vers af argumenter. 
yukti: “reasoning, argument” (Monier-Williams 2011, 853). ṣaṣṭikā: kardinaltallet 60. kārikā: “concise 
statement in verse of doctrine” (ibid., 274). 
Teksten er tabt i dens sanskritversion, men foreligger på tibetansk og kinesisk. Jeg benytter Lindtners 
oversættelse fra tibetansk (Lindtner 2011, 102-119). 
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5.6.2 Bodhicittavivaraṇa46 

I Bc er det tydeligt, at der er tale om en kognitiv praksis. Her er det bodhicitta, altså 

oplysnings-sindet, der skal kultiveres og det skal det vha. śūnyatā (Bc 2). Det er en 

kultiveringspraksis, der konstant udfoldes af bodhisattvaerne (Bc 3), hvilket igen kan 

trække tråde til praksissen i Lo 26. At oplysning og realisering af śūnyatā hænger 

sammen, gør Nāgārjuna klart i vers 47: “The magnanimous (mahātman) Buddhas who 

reside in the heart of enlightenment (bodhimaṇḍa) and all the compassionate 

[bodhisattvas] always know emptiness (śūnyatā) to be like space”, derfor udvikler 

bodhisattvaerne kontant śūnyatā (Bc 48). Om bodhisattvaernes konstante udvikling af 

śūnyatā er en praksis, de selv praktiserer, eller om det er en praksis, de udvikler og 

udbreder til andre, kan ikke læses ud af verset. 

I vers 82 præsenteres et ansvar over for andre levende væsner. Her bør man støtte 

og beskytte andre væsner med hele sin natur og hele sin krop (Yu 82). Hvilket foreskriver 

en moralsk adfærd. Et tema der går igen i vers 101, hvor Nāgārjuna skriver, at man altid 

med krop, i ord og sind bør være til gavn for andre og den gavn udmøntes ved 

udbredelsen af śūnyatā. Med disse to vers fornemmes en kollektiv soteriologi. Men som 

Nāgārjuna skriver i Ac 31, så har bodhisattvaerne ikke forårsaget ét eneste væsens 

udslukkelse. I vers 104 bør bodhisattvaerne hyldes for deres støtte til andre levende 

væsner, men i vers 111 slås det fast, at det kun er den enkelte, der kan forårsage sin egen 

oplysning. 

I vers 105 skriver Nāgārjuna, at kun kultiveringen af oplysnings-sindet kan føre til 

udslukkelse og i vers 2 blev det sagt, at denne kultivering skulle ske igennem śūnyatā, 

hvorfor śūnyatā er den eneste vej til udslukkelse, hvilket er fastslået i mahāyāna til at 

være den højeste indsigt (Bc 105). I vers 109 skriver Nāgārjuna: “The most unique jewel 

is a precious mind (ratnacitta) without passions (kleśa). It cannot be damaged or stolen 

by such robbers as the passions (kleśa) and Māra” (Bc 109). At sindet skal være fri for 

kleśa, viste jeg også i Yu 50 og Ni 5, hvilket betød at det skulle være uden tilknytning, 

eller med andre ord indholdsløst, hvorfor det kan forbindes med praksissen i Lo 26. 

 

 
46 Eksposition af oplysnings-sindet. 
bodhi: “perfect knowledge of wisdom, the illuminated or enlightened intellect” (Monier-Williams 2011, 
734). citta: “mind” (ibid., 395). vivaraṇa: “explanation, exposition” (ibid., 988). 
Der er kun fundet fragmenter af sanskritteksten, men den er overleveret i to tibetanske udgaver. Jeg 
benytter Lindtners oversættelse fra tibetansk (Lindtner 2011, 184-217). 
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5.6.3 Bodhisaṃbhāra47 
En af de ting, der skal hjælpe en på vejen til indsigt, er merit. Det kan indsamles på flere 

måder, bl.a. igennem produktion af hymner. Men der skal megen merit til at opnå 

oplysning: “A small-scale quantity of merit (puṇyarāśi) cannot bring about 

enlightenment (bodhi). By collecting a quantity of merit the size of a hundred Sumerus 

one brings it about” (Bs 34). En af de ting, der genererer merit, er recitation og 

formidling af Buddhas belæringer (Bs 41), hvormed der antydes en praksis i form af 

recitation. En af de tydeligste formuleringer af praksis hos Nāgārjuna er vers 55 til 57, 

hvor han skriver, at man skal udtrykke anger for sine uhensigtsmæssige gerninger og 

“request the Buddhas [to abide in saṃsāra], rejoice in merit and transfer it to bodhi” (Bs 

55). Dette vers er interessant af flere årsager, først at det skulle være gavnligt at udtrykke 

anger og dernæst, at det er muligt for buddhaerne at overføre merit. Nāgārjuna skriver 

også, hvordan dette skal gøres: “One must do so every third hour, day and night, joining 

palms (kṛtāñjali), with the right knee-cap touching the ground, and the upper garment 

arranged on one shoulder” (Bs 56). Dette er en tydelig monastisk praksis og det er det af 

to årsager. Først at det skal gøres hver tredje time, hvilket ikke er muligt for lægfolk. 

Dernæst er beskrivelsen af tøjet klart monastisk. Denne praksis genererer enorm merit: 

hvis meritten tog materiel form, ville det udgøre så meget, at det ville overstige mængden 

af sand i Ganges mange tusinde gange (Bs 57). 

I vers 84 præsenteres der en praksis for bodhisattvaerne: “[A bodhisattva must] 

peacefully dwell in mindfulness (smṛti). He selects an object (ālambana) and 

contemplate in solitude employing mindfulness (smṛti) to safeguard himself [so that his] 

mind becomes a mind without attachment” (Bs 84). Det betyder, at der er risiko selv for 

en bodhisattva, for at hun/han danner tilknytning, derfor skal hun/han hele tiden være 

årvågen. Det ekspliciteres, at denne praksis er en kontemplativ praksis, hvilket var en af 

tænkningspraksisserne hos Bielefeldt. At praksissen skal være kontinuerlig understreges 

i Bs 87, hvilket var regelmæssighedselementet. I vers 90 uddybes det, at denne praksis 

ikke blot er kontemplativ, men det er en meditativ praksis. I vers 113 præsenteres et 

element, der hidtil ikke har været omtalt. Her skriver Nāgārjuna nemlig, at man skal lade 

opføre statuer af Buddha siddende på en lotusblomst (Bs 113). 

 
47 Samlingen til oplysning. Titlen er en rekonstruktion af den angivelige sanskrittitel på baggrund af den 
kinesiske oversættelse. 
bodhi: “perfect knowledge of wisdom, the illuminated or enlightened intellect” (Monier-Williams 2011, 
734). saṃ-bhāra: “bringing together, collecting” (ibid., 1179). 
Jeg benytter mig af Lindtners oversættelse af den kinesiske version (Lindtner 2011, 228-248). 
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5.6.4 Ratnāvalī48 

At praksissen har et ydre objekt kommer tydeligt til udtryk i Ra. Her skriver Nāgārjuna 

som det sidste, i denne 500 vers lange tekst, at man tre gange dagligt skal fremsige de 

efterfølgende 20 vers “foran en statue, en stupa eller eventuelt noget andet” (Ra 5, 65), 

hvorfor der må være en kraft eller potentialitet i statuer, stupaer el. lign., siden praksissen 

skal foregå foran dem. Dertil afgrænser det praksissen, ift. til almindelige profane 

handlinger. At der blot skal fremsiges tyve vers tre gange dagligt, tyder på, at den praksis 

Nāgārjuna beskriver, ikke kun henvender sig til dem, der lever et monastisk liv, men 

også til lægfolk. Det, der fremgår af versene, er en bøn om at gå ad den rette vej og opnå 

fremgang på vejen til oplysning. Hvilket er, som Sharf gjorde opmærksom på, en 

aktivering af menneskets indre potentiale og ikke en reel påkaldelse af ydre kræfter 

(2005, 258). Tidligere i teksten får det materielle også et udtryk. Teksten er en 

opfordring til en konge eller fyrste, om hvordan han bør regerer sit kongerige. Han bør 

“på from vis sørge for at rejse Buddhastatuer, stupaer og klostre” (Ra 3, 31) og disse 

skal være smukke: “De med alskens juveler indlagte buddhabilleder, som er 

velproportionerede og veludskårne og som dvæler på lotus beder jeg dig smykke med 

ædelstene” (Ra 3, 32). Dertil skal kongen sørge for udbredelsen af Buddhas Dharma 

igennem tekst (re)produktion (Ra 3, 38). Materialiseringen af Buddhas lære, læser jeg 

henvendt til lægfolk, da man netop bør afsige det materielle, men for de, der ikke er langt 

i erkendelsesprocessen, kan de ydre genstande besidde en kraft der aktiverer deres 

potentiale. 

 
5.6.5 Suhṛllekha49 
I Su præsteres der ingen eksplicitte praksisser, men det er tydeligt, at teksten henvender 

sig nonner/munke. I vers 10 skriver Nāgārjuna, at man skal afholde sig fra at gøre skade, 

stjæle og lyve, men også fra at elske, have lyst til mad i utide og at bruge høje senge. De 

tre første kan godt forventes af lægfolk, mens de tre sidste må henvende sig til 

 
48 Perlekæden. Den engelske titel er ofte The Precious Garlands. 
ratnāvalī: “a string of pearls” (Monier-Williams 2011, 865). 
Jeg benytter mig af Lindtners oversættelse (Lindtner 1980, 19-83). Han angiver desværre ikke, hvilket 
sprog han har oversat fra. 
49 Brev til en ven. 
suhṛit: “very friendly” (Monier-Williams 2011, 1239). lekha: “letter” (ibid., 901). 
Der foreligger ingen sanskritversion af teksten, men den foreligger i tre kinesiske og en tibetansk udgaver. 
Jeg benytter mig af Padmakara Translation Groups oversættelse fra tibetansk (2013, 26-77). 
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nonner/munke, da de skal leve i cølibat og da der er regler for spisetider og ligeledes for 

sengeleje. I vers 15 skriver Nāgārjuna: “Hard to practice, patience knows no peer, so 

never allow yourself a moment’s rage” (Su 15). Det, der skal kultiveres og beskyttes, er 

sindet og det skal bl.a. beskyttelses imod seksuel nydelse (Su 22), hvilket igen angiver 

en monastisk livsførelse. I vers 40 skal den praktiserende praktisere konstant: 

“Constantly and perfected reflect” (Su 40). I vers 53 skriver Nāgārjuna, at man altid skal 

praktisere den “superior discipline, superior wisdom, and superior mind” (Su 53), hvilket 

kontekstuelt må bestemmes som mahāyāna, śūnyatā og bodhicitta. Den eneste, der er 

ansvarlig for praksis og dermed udslukkelse, er den praktiserende selv (Su 52). Fra vers 

69 skifter teksten fokus og Nāgārjuna skriver at også guderne er underlagt saṃsāra og 

at de vil indtage positioner modsat af dem de besidder nu. Hvorefter han beskriver de 

helvedspinsler, man vil lide, hvis man ikke anstrenger sig i den praksis, man kan 

praktisere som menneske. Men disse lidelser er ikke relevante ift. praksis.50 

Nāgārjuna præsenterer altså tre klare praksisser: praksissen produceret af 

bodhisattvaerne (Lo 26); at man hver tredje time skal angre sine ugerninger (Bs 55-57); 

og at man tre gange dagligt skal recitere tyve vers foran en buddhafigur el.lign. (Ra 5, 

65). Det ekspliciteres ikke, hvad bodhisattvaernes praksis er, men hvis den læses ud af 

de forskellige tekster, så er det en kontemplativ meditationspraksis fokuseret på śūnyatā 

med det formål at afskære risikoen for tilknytning og dermed lidelse (Bs 84). At skulle 

praktisere hver tredje time, både dag og nat, og beskrivelsen af beklædningen for den 

praktiserende, viser, at den anden praksis klart er monastisk. Det udtrykker klar 

regelmæssighed, men også en dygtiggørelse, da det må forstås implicit, at man ved at 

angre uhensigtsmæssige handlinger bliver opmærksom på disse og derfor ikke gentager 

dem. Den tredje er en relativ overskuelig praksis: at recitere tyve vers tre gange om 

dagen foran en Buddhastatue. Jeg har ligeledes vist, at disse statuer mv. skal udsmykkes 

smukt, hvilket udtrykker deres hellighed ved at adskille dem fra almindelige profane 

genstande. Derudover kan det formodes, at denne recitation skal ske foran netop en 

buddhastatue, da det aktiverer den praktiserendes indre potentiale. Dermed præsenterer 

Nāgārjuna tre praksisser, henvendt til tre forskellige erkendelsesstadier. Derved har jeg 

påvist, at selvom Nāgārjuna var en del af eliten, så formulerede han praksis til lægfolk. 

 
50 Helvedesbeskrivelserne er relevante ift. til kosmologi, der er en central del af den religiøse 
forestillingsverden. Men jeg mener, at billederne er så klart vajrayānabuddhistiske, at de enten er tilføjet 
senere eller er revideringer af det Nāgārjuna har skrevet. Derfor vil jeg ikke inddrage dem yderligere. 
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Og med både en bodhisattva-, monastisk- og lægfolkspraksis, så er der tydelige 

praksisorienterede elementer hos Nāgārjuna, der alle centrerer sig om śūnyatā. 

 
5.7 De religiøse dimensioner 

De religiøse dimensioner i Nāgārjunas forfatterskab kommer tydeligst til udtryk i Ca. 

Her beskrives Buddha som transcendent (Lo 1). Pointerne i hymnerne hviler ikke på 

argumenter eller logiske følgeslutninger, som de gør i MMK, men på Buddhas autoritet. 

Buddhas autoritet skyldes den indsigt, han har opnået, indsigten i śūnyatā. Indsigten 

udtrykkes bl.a. ved buddha-øjet, der ikke ser noget (Ni 2). Det er et billede på, at 

Buddhas transcendens ikke er ontologisk, men epistemologisk. Det der er transcenderet 

i uvidenheden i verden, hvorfor Buddha ikke længere er underlagt saṃsāra, men ej 

heller illusioner om nirvāṇa. I Ni 23 bliver Buddha set af sine “devotees”. Det fremstiller 

ham som et objekt for hengivenhed, hvilket han også er i Pa, hvor Nāgārjuna ud af 

hengivenhed priser sin guru (Pa 2). I Ac 53 og 55 benytter Nāgārjuna et klart religiøst 

sprog, her beskrives Buddha som offerpræst, der tilbyder det højeste offer, nemlig 

Dharma (Ac 53). I vers 55 omtales der både Dharma-trommer og konkylieskaller, 

hvilket er rituelle genstande. Den meste interessante hymne ift. religion er Pa. Hymnen 

er en hyldest til Buddha, da Nāgārjuna priser ham i hvert vers. Men Nāgārjuna stiller det 

fundamentale spørgsmål, hvem priser og hvem prises. Et spørgsmål der er henvendt til 

Buddha, hvorfor Nāgārjuna ikke besvarer det. At spørgsmålet ikke besvares, kommer til 

udtryk i det afsluttende vers, hvor meritten gives videre. Her benytter Nāgārjuna ikke 

det personlige pronomen mayā, hvormed aktøren for handlingen ikke ekspliciteres, 

hvilket han ellers gør i Lo, Ni og Ac. Buddha adresseres ikke på samme måde i Pas 

afslutningsvers, som i de andre hymner, hvilket skyldes, at Buddha ikke kan være et 

klart objekt for hyldesten, eftersom Nāgārjuna ikke ved, hvem der prises. 

Det er tydeligt efter at have analyseret Ca, samt de inddragede tekster til 

belysningen af de praksisorienterede elementer, at der er et soteriologisk mål med 

Nāgārjunas śūnyatā-filosofi. Filosofien er en metode, der hele tiden skal appliceres på 

den fænomenologiske verden for at afsløre den som śūnya, hvorfor den er en kognitiv 

praksis, der skal beskytte sindet igennem dygtiggørelse ved konstant anvendelse. 

6. Et nyt fortolkningslag 
I det følgende afsnit vil jeg diskutere to ting. Først hvordan de religiøse dimensioner og 

praksisorienterede elementer kan informere om Nāgārjunas śūnyatā-filosofi, samt en 
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diskussion af relationen mellem religion og filosofi ud fra det buddhistisk hermeneutiske 

begreb upāya. Derpå vil jeg diskutere, hvordan min fortolkning af Nāgārjuna forholder 

sig til fortolkningerne præsenteret i mit forskningshistoriske afsnit. Dermed bliver det 

klart, hvilket nyt fortolkningslag jeg har bidraget med til Nāgārjunaforskningen. 

 
6.1 Religion i śūnyatā 

Med den analyse Nāgārjuna præsenterer i MMK, står det klart, at ingenting har svabhāva, 

hvorfor de er śūnya. Det er, som Westerhoff også pointerede, en kritik af det ontologiske 

aspekt af svabhāva (Westerhoff 2005, 12), jf. afsnit 2.1. Med analysen i MMK XXII og 

XXV efterlader det henholdsvis Tathāgata og nirvāṇa uden væren. Hvilket f.eks. 

understreges ved, at der ikke er forskel på Tathāgatas væren og verdens væren (XXII, 

16) og at der ikke er den mindste smule forskel på nirvāṇa og saṃsāra (XXV, 19-20). 

At der ikke er ontologisk forskel mellem dem, udgør ikke en svaghed i Nāgārjunas 

filosofi, tværtimod gør det analysen stærkere, da der ikke er undtagelser for, hvad der er 

śūnya. Men det efterlader spørgsmålet om, hvorfor man skal søge indsigt og oplysning, 

hvis det ikke er forskel på oplysning og ikke-oplysning. Her bibringer Ca noget nyt. For 

det ontologiske sammenfald i MMK er ikke ensbetydende med et epistemologisk 

sammenfald. Der er en klar indholdsmæssig overensstemmelse mellem MMK og Ca, 

men da Ca er en anden tekstgenre, giver det Nāgārjuna mulighed for at udtrykke en 

hengivenhed til Buddha og give beskrivelser af ham, som ikke er mulige i MMK. Den 

epistemologiske forskel kommer bl.a. til udtryk, når Nāgārjuna beskriver Buddha som 

“Lord of words” (Lo 9) eller “the knower of the supreme truth” (Ni 11). Her beskrives 

det, hvordan Buddha har transcenderet sproget og hvordan han defineres ud fra den 

viden, han har opnået. Forskellen kommer ligeledes til udtryk, når Buddha beskrives 

med et buddha-øje (Ni 2) eller et videns-øje (Lo 12) samt, hvordan hans buddha-funktion 

opererer i verden (Ni 24). Nāgārjunas positive beskrivelser af Buddha relaterer sig alle 

til det epistemologiske stadie. Medens de ontologiske beskrivelser alle er via negativa, 

f.eks. at Buddhas farver ikke kan perciperes, hvorfor han er farveløs (Pa 5). I Pa stiller 

Nāgārjuna det fundamentale spørgsmål: hvem kan prise og hvem prises? (Pa 9). I 

hymnen gør Nāgārjuna det klart, i sin henvendelse til Buddha, at hyldesten kun kan 

formuleres via konventionerne, hvorfor de er ontologisk tomme (Pa 2). Dermed giver 

hymnerne Nāgārjuna mulighed for at udtrykke tanker og forestiller om Buddha, der ikke 

er mulige i MMK. Derfor bør forståelsen af MMK informeres af Ca, da afsløringen af 

altings mangel på svabhāva er en ontologisk mangel og sammenfaldet mellem nirvāṇa 
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og saṃsāra, Tathāgatas værens og verdens væren er ontologiske sammenfald i śūnyatā. 

Men med Ca bliver det klart, at der er epistemologisk forskel på oplysning og ikke-

oplysning, hvorfor det er værd at søge oplysningen. Oplysningen er en realisering af 

śūnyatā, hvilket afstedkommer en afskæring af tilknytning og dermed fjernelse af 

lidelse, hvorfor śūnyatā er soteriologisk. 

De praksisorienterede elementer gør det klart, at realiseringen af śūnyatā ikke blot 

opnås ved læsningen af MMK. Det kræver regelmæssig kontemplativ praksis. Og man 

bør leve en monastisk tilværelse for at have tilstrækkelig mulighed for den fornødne 

praksis og ikke mindst for at afskærme sig fra de ting, der skaber tilknytning. Dertil er 

det vigtigt at bemærke, at Nāgārjuna beskriver en kontemplativ meditationspraksis for 

bodhisattvaerne. Det betyder, at realiseringen af śūnyatā kræver et erkendelsesniveau, 

som selv ikke alle bodhisattvaer har opnået. Derfor anfører han ligeledes praksisser for 

både nonner/munke og ikke mindst lægfolk. Praksissen for lægfolk adskiller sig ved at 

være situeret foran en buddhastatue el.lign. og ved recitation af bestemte vers. 

Anvendeligheden af mine teoretiske begreber er derfor tydeligst ift. lægpraksissen. Her 

er der en klar rummelig adskillelse mellem praksis og profane handlinger. At det skal 

foregå foran en buddhastatue aktiverer den praktiserendes indre potentiale og at det er 

tyve allerede formulerede vers må betyde, at netop disse vers er særligt effektfulde. 

Regelmæssigheds- og dygtiggørelsesaspektet går igen i alle tre praksisser lokaliseret hos 

Nāgārjuna. At Nāgārjuna formulerer tre forskellige praksisser viser, at forskellige 

erkendelsesstadier kræver forskellige praksisser – i tråd med upāya. 

Om relationen mellem MMK og Ca må der ud fra det hermeneutiske begreb upāya 

stilles spørgsmålet om, hvilken der er udtryk for den højeste indsigt. Altså udtrykker 

MMK eller Ca det højeste erkendelsesniveau. Hvis de tre praksisser tages med i 

overvejelserne, så må det umiddelbare svar være, at MMK udgør det højeste 

erkendelsesstadie. Bodhisattva-praksissen er en kontemplativ meditationspraksis, hvor 

metoden præsenteret i MMK anvendes, hvorfor MMK må udtrykke den højeste 

erkendelsesanalyse. Dertil kommer, at der på overfladen af Ca antydes en væren hos 

Buddha, hvilket strider imod śūnyatā-analysen. Jeg har imidlertid vist, hvordan denne 

væren ikke er ontologisk, men derimod epistemologisk. Ca tilføjer et yderligere 

erkendelsesmæssigt lag, som først kan indses, når man har indset, at Tathāgata og 

nirvāṇa ikke besidder ontologisk væren. Hvis illusionen om ontologisk væren ikke på 

forhånd er fjernet, hvorved tilknytning også fjernes, så risikerer den epistemologiske 

væren at afstedkomme mentale overlejringer, der igen bliver en ontologisk illusion. 
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Såfremt Pa er kulminationen på og sammensmeltningen af Nāgārjunas religiøse og 

filosofiske tænkning, så må Ca også forudsætte MMK, hvilket betyder at indsigten i 

MMK må gå forud for indsigten i Ca, hvorfor Ca er udtryk for et højere erkendelsesstadie 

end MMK. 

 
6.2 Mit religionsvidenskabelige bidrag 

At Burnouf og Müller læste Nāgārjuna som nihilist, er ikke så overraskende ved en 

læsning af MMK ind i den europæiske filosofiske kontekst. Nāgārjunas filosofi adskiller 

sig signifikant fra den europæiske ved ikke at hvile på en metafysisk ontologi. Hos 

Nāgārjuna finder man ingen hypoteser eller standpunkter om das Ding an sich, da det 

ville ligge uden for konventionerne, hvorigennem vi udtrykker os. Men i MMK 

foreligger en analyse af das Ding an sich, forstået på den måde, at det er de rene begreber 

eller ideer, der analyseres og som alle viser sig, at være śūnya. Det er den afsløring, der 

af nogle forstås som nihilisme. Stcherbatsky forsøgte sig med en kantiansk analyse af 

Nāgārjuna, hvor han ikke accepterede, at negationerne resulterede i nihilisme. Det 

begrundede han med, at det absolutte står urørt tilbage efter śūnyatā-analysen, da den 

afslører das Ding für uns, altså konventionerne, som illusioner. Derfor skrev han, at 

śūnya i ontologisk forstand er: “the void which is also fullness. Because it is nothing in 

particular, it has the possibility of everything” (Stcherbatsky 1977, 37). Dermed tillagde 

han śūnya en ontologisk væren, hvilket han også gjorde i Buddhist Logic. Her satte han 

lighedstegn mellem śūnyatā og pratītyasamutpāda og skrev, at “Dependent Origination 

is alone without beginning, without an end and without change. It is the Absolut. It is 

Nirvāṇa, the world sub specie aeternitatis” (ibid. 1970, 538). At nirvāṇa er śūnya, det 

viser min analyse også. Men at śūnya er det Absolutte, tillægger śūnya en ontologisk 

værdi, som jeg ikke mener, den besidder hos Nāgārjuna. Endvidere at nirvāṇa skulle 

være verden sub specie aeternitatis, altså universelt og evigt sandt uden reference til den 

temporale virkelighed, bidrager yderligere til en ontologisk overlejring på śūnya. Men 

selv hvis Stcherbatsky ville argumentere for, at śūnyatā, som verden sub specie 

aeternitatis, er en udtalelse om det ultimative og ikke det konventionelle, altså om 

verden an sich og ikke verden für uns, så mener jeg fortsat ikke at begrunde det i 

Nāgārjunas forfatterskab. I Ca fornemmes der en Buddha an sich, som det ikke er muligt 

for Nāgārjuna at beskrive, hvorfor han beskriver Buddha via negativa, men jeg har 

argumenteret for, at disse ikke er af ontologisk værdi, men derimod af epistemologisk 

værdi. Hvorfor jeg mener, at Stcherbatsky ender i en fejlfortolkning af Nāgārjuna. Murti 
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begår samme fejl som Stcherbatsky, idet han også tillægger śūnya ontologisk værdi: 

“The Absolut (Śūnya) is the universal impersonal reality of the world” (Murti 2013, 

208). Det tyder på, at hverken Stcherbatsky eller Murti forstod, at śūnyatā er en metode, 

der i sidste ende skal ophæve sig selv. Nāgārjuna understreger flere steder i sit 

forfatterskab, at śūnyatā netop ikke må blive genstand for ontologisk overlejring (Lo 23; 

Ac 36; MMK XIII, 8). Hvorfor śūnyatā hverken kan være verden sub specie aeternitatis 

eller det Absolutte. 

At śūnyatā ikke besidder ontologisk væren, er klart for Nāgārjunafortolkningerne 

influeret af den analytiske drejning. Her gjorde Robinson den, efter min opfattelse, 

korrekte observation, at śūnyatā ikke er et begreb uden for det konventionelle system, 

men at det netop er et nøglebegreb inden for systemet. Han skrev: “Those who would 

hypostatize emptiness are confusing the symbol system with the fact system” (Robinson 

1967, 49). At “fact system” er et uheldigt ordvalg, da det forudsætter et system af fakta, 

underminerer ikke, at han havde ret i, at śūnyatā ikke må deponeres uden for 

konventionerne, hvilket både Stcherbatsky og Murti endte med at gøre. Den største 

svaghed i det analytiske projekt var, at det brød MMK op i enkeltdele for at oversætte 

dem til de formallogiske sætninger. Det gjorde det muligt at fremhæve underlæggende 

strukturer i argumenternes opbygning, men med den klare ulempe at oversættelsen var 

på positivistiske præmisser og i mindre grad tog hensyn til de kulturelle forskelligheder. 

Hvorfor det, der faktisk kunne sammenlignes, var formallogiske oversættelser og ikke 

tekstens helhed og dele forstået i kontekst. Derudover vil jeg mene, at det er vanskeligt 

for den analytiske fortolkning af Nāgārjuna at oversatte Ca til de formallogiske 

sætninger, hvorfor det begrænser den analytiske fortolknings potentiale. 

Den sproglige vending gjorde det muligt at forstå relationen mellem 

konventionelle ytringer og det ultimative på en ny måde. Den dominerende fortolkning 

i dag er den semantiske non-dualistiske læsning, der ligger i forlængelse af den sproglige 

vending. Den er jeg på de fleste parametre enige med, når det er MMK samt Nāgārjunas 

andre filosofiske tekster der behandles. Men jeg mener som før nævnt, at min analyse 

bibringer et nyt lag til forståelsen af Nāgārjuna. Både Siderits’, Garfields og Westerhoffs 

fortolkninger kommer frem til, at Nāgārjuna ikke beskæftiger sig med ontologi, men 

derimod med epistemologi, hvilket min analyse også viser. Jeg mener, at det både kunne 

udvide og gavne den semantiske non-dualistiske fortolkning af Nāgārjuna, hvis Ca blev 

inddraget. Beskrivelser af Buddha som “Lord of words” (Lo 9) eller forholdet mellem 

betegnelse og betegnet (Lo 7) viser et sprogfokus hos Nāgārjuna, der kunne gavne 
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Westerhoffs deducerede sproglære. Dertil kommer udsagnene som Buddhas videns-øje 

(Lo 12), buddha-øjet (Ni 2) og buddha-funktionen (Ni 24), hvilket underbygger det 

epistemologiske fokus i den semantiske fortolkning. 

Hvis den filosofiske indsigt er over den religiøse indsigt ift. upāya, er de religiøse 

dimensioner og praksisorienterede elementer ikke nødvendige for den semantiske non-

dualistiske fortolkning. Det ville alligevel være interessant, hvordan de kan fortolkes ud 

fra denne læsning. Men hvis den religiøse indsigt står over den filosofiske indsigt, så må 

det være nødvendigt at inkorporere Ca i den semantiske non-dualistiske fortolkning. 

Derfor har det nye fortolkningslag, jeg har bidraget med i dette speciale, åbnet op for 

nye vinkler af Nāgārjuna. Jeg afviser ikke den semantiske non-dualistiske fortolkning, 

men har påvist, at der endnu er underbelyste dimensioner af Nāgārjunas tænkning. 

Dimensioner der ikke kan eller bør forstås isoleret fra de filosofiske indsigter, hvilke 

ligeledes ikke bør undersøges isoleret fra de religiøse dimensioner og praksisorienterede 

elementer. 

Streng undersøgte den religiøse værdi af śūnyatā. Jeg mener dog, at en inddragelse 

af Ca kunne have bidraget positivt til de pointer han fremlagde. Som nævnt var han 

influeret af både Otto og Eliade, hvilket medvirkede til, at han forstod religiøs viden som 

refleksioner af “the inner struggle of man as homo religiosus” (Streng 1967, 19). At 

mennesket skulle være et særligt væsen, fordi det er religiøst eller at religiøs praksis 

skulle være sui generis handlinger, mener jeg ikke er tilfældet. Men selvom min 

religionsforståelse, der tager afsæt i den praktiske vending, adskiller sig fra Strengs, så 

mener jeg, at Streng gjorde en række interessante observationer, som kan tænkes 

sammen med min analyse af de religiøse dimensioner med udgangspunkt i mine 

teoretiske begreber. Streng mente, ligesom Garfield også påpegede (Garfield 1995, 322) 

og som jeg også mener, at śūnyatā er et spørgsmål om, hvordan verden anskues. Han 

gjorde den gode observation, at en af grundantagelserne i buddhismen er, at verden ikke 

er, men er en proces af “becoming” (Streng 1967, 37) og hvis śūnyatā realiseres, så 

strukturerer den “a kind of becoming that leads to “no-becoming”” (ibid., 91). Denne 

observation går fint i tråd med Bielefeldts bemærkning om, at en, der har opnået indsigt, 

betegnes som en “nontrainee” (Bielefeldt 2005, 237) og med mine overvejelser om 

sammenfaldet mellem ritualets form og indhold – i et ritual, hvor indholdet er śūnya og 

formen er den praktiserende. På den måde står śūnya ikke kun i centrum af den 

filosofiske analyse, men er også omdrejningspunktet for praksis og dermed religiøs 

indsigt. Men med de her anvendte teoretiske begreber om praksis og ritual er det muligt 
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i endnu højere grad at stille skarpt på de religiøse dimensioner. Dertil er ord og kraft 

centrale ift. de praksisorienterede elementer, der fører ad vejen til indsigt. Dermed bliver 

det klart, at min religionsvidenskabelige analyse også bidrager til Strengs analyse ved at 

grave endnu dybere i de religiøse dimensioner hos Nāgārjuna. Ydermere bliver det med 

min analyse klart, at det er muligt at bedrive religionshistorie med praksis for øje. Det 

er altså ikke kun muligt i sociologiske sammenhænge at undersøge religion i praksis, det 

er ligeledes muligt igennem tekststudier. Undersøgelsesobjektet er selvfølgelig 

forskelligt, men det teoretiske objekt kan være det samme. 
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7. Konklusion 
Jeg har med dette speciale givet et religionsvidenskabeligt bidrag til 

Nāgārjunaforskningen, der ellers er domineret af den filosofiske fagtradition. Jeg har 

fremlagt en analyse af de religiøse dimensioner og praksisorienterede elementer i 

Nāgārjunasforfatterskab med primært afsæt i Ca og MMK, men med inddragelse af Yu, 

Bc, Bs, Ra og Su. De teoretiske begreber praksis, ritual, ord og kraft har åbnet op for 

aspekter af teksterne, som hidtil har været underbelyste i forskningen. 

I MMK præsenterer Nāgārjuna en dialektisk analyse via śūnyatā (tomhed), hvor 

ideen om svabhāva (egen-væren) afsløres som en illusion, idet de blot er mentale 

overlejringer. Dermed viser det sig, at ontologisk væren er en illusion og selv Tathāgata 

og nirvāṇa er śūnya. Śūnyatā må ej heller blive genstand for mentale overlejringer, da 

det kun er et konventionelt begreb, hvorfor det også er śūnya. Men det er et begreb, der 

besidder en sådan kraft, at det har en soteriologisk værdi, da det kan afstedkomme 

afskæring af tilknytning og dermed resultere i udslukkelse. De religiøse dimensioner 

tilføjer et lag yderligere til denne analyse. For selvom der er ontologisk sammenfald 

mellem nirvāṇa og saṃsāra, Tathāgatas væren og verdens væren, så viser det sig, at der 

er en epistemologisk forskel. I Ca beskrives den historiske Buddha som transcendent, 

men det er en epistemologisk og ikke ontologisk transcendens. Det udtrykker Nāgārjuna 

ved, at de fleste beskrivelser er via negativa, hvorfor der ikke siges noget direkte om 

Buddhas ontologiske væren. Medens de positive beskrivelser han giver af Buddha, klart 

adresserer Buddhas epistemologiske stadie. Hvorfor der på trods af ontologisk 

sammenfald mellem oplysning og ikke-oplysning fortsat er en grund til at søge 

oplysning. 

Jeg har lokaliseret tre klare praksisser: en praksis for bodhisattvaer; en monastisk 

praksis; samt en lægmandspraksis. Bodhisattva-praksissen er en kontemplativ 

meditationspraksis, hvor den praktiserende skal analysere tilknytningsobjekter og 

afsløre dem som śūnya. Hvorfor praksissen minder om den analyse, Nāgārjuna 

præsenterer i MMK. Medens lægmandspraksissen kan belyses af mine fire teoretiske 

begreber: et ritual afgrænset i rum; en kraft der aktiverer den praktiserendes indre 

potentiale; recitation af bestemte ord; en praksis der skal gentages tre gange dagligt.  

Dermed afspejler forskellen på de tre praksisser princippet bag det hermeneutiske begreb 

upāya, da Nāgārjuna præsenterer praksisser egnet til forskellige erkendelsesstadier. 
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Om det filosofiske śūnyatā eller de religiøse dimensioner udgør det højeste 

erkendelsesstadie ud fra upāya, kan ikke umiddelbart afgøres ud fra min analyse. Med 

udgangspunkt i de praksisorienterede elementer vil det filosofiske udgøre det højeste 

stadie, da bodhisattva-praksissen minder om analysen præsenteret i MMK. Men der kan 

også argumenteres for, at de religiøse dimensioner bidrager med det epistemologiske lag 

til filosofien, som er årsagen til, at man bør søge oplysning. Hvis ikke den filosofiske 

analyse først har fjernet illusionen om ontologisk væren, så risikerer den 

epistemologiske transcendens i Ca at blive misforstået som ontologisk væren, hvorfor 

indsigten i Ca forudsætter realiseringen af indsigten i MMK. Eftersom der ikke er 

ontologisk forskel på oplysning og ikke-oplysning, så må realiseringen forstås som et 

kognitivt skifte, hvormed verden anskues uden overlejring. 

Jeg har med dette speciale påvist, at Nāgārjunas forfatterskab indeholder klare 

religiøse dimensioner og praksisorienterede elementer. Analysen af disse har bidraget 

med et nyt fortolkningslag til Nāgārjunaforskningen. Med mit religionshistoriske 

udgangspunkt har jeg vist, at det er muligt at undersøge religion i praksis igennem 

tekststudier. Dertil har jeg påvist, at religionsvidenskaben kan bidrage med et nyt 

fortolkningslag til en filosof, der har været undersøgelsesobjekt i filosofien i mere end 

hunderede år. 
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9. Bilag  
I bilagene præsenteres mine oversættelser af følgende: Lokātītastava (Bilag A); 

Niraupamyastava (Bilag B); Acintyastava (Bilag C); Paramārthastava (Bilag D); 

Mūlamadhyamakakārikā i udvalg (Bilag E), hvilket omfatter kap. I V 1; kap. IV v5, v9; 

kap. XIII v1, v2, v8; kap. XV v10; kap. XVIII v6, v8; kap. XXIV v14, v18, v19; kap. 

XXVII v30; Mūlamadhyamakakārikā XXII (Bilag F); Mūlamadhyamakakārikā XXV 

(Bilag G). I bilagene gives i venstre kolonne den transskriberede sanskrittekst med 

latinske bogstaver og i den højre kolonne min oversættelse. Jeg har for en god ordens 

skyld forsynet det første vers i Bilag A til D samt Bilag F og G med filologiske noter. 

Herefter har jeg kun forsynet særligt komplicerede ord med en note og dertil forsynet 

oversættelserne med opklarende noter, hvor jeg mente, det var nødvendigt. Mine 

oversættelser er gjort på engelsk af flere årsager. Først og fremmest fordi det giver 

læseren lettere adgang til at sammenligne mine oversættelser med andres. For det andet 

fordi en oversættelse til dansk ville være en oversættelse i andet led, da de benyttede 

ordbøger mv. er på engelsk. Og for det tredje fordi jeg indledte mit oversættelsesarbejde 

under et studieophold i Oxford og Kathmandu, hvor jeg kun kunne diskutere mine 

oversættelser med andre sanskritister, hvis de var på engelsk. 

De steder hvor der i oversættelsesteksten optræder sanskritord, så som nirvāṇa 

eller saṃsāra, optræder de uoversat i kursiv, da det er gængse begreber. Jeg har ligeledes 

forsynet oversættelsen med sanskritord i parentes, hvor jeg vil gøre læseren opmærksom 

på, hvad sanskritordet er i tilfælde af, at læseren selv vil undersøge den nærmere. 

Derudover har jeg forsynet min oversættelse med ord i kantede parenteser, da det er ord, 

der ikke direkte optræder i sanskritteksten, men som enten er underforsået eller som er 

nødvendige for at give en meningsfuld oversættelse. Nogle af tilføjelserne kan ikke 

afgøres med sikkerhed, da disse tekster er meget kompakte og da der ofte er tale om 

nominalsætninger hvor nexus er underforstået. De steder, hvor mine oversættelser, 

adskiller sig signifikant fra andres oversættelser gør jeg opmærksomt på i en fodnote f. 

eks. i Niraupamyastava vers 19 og Mūlamadhyamakakārikā XVIII vers 6. 
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9.5 Bilag E: Mūlamadhyamakakārikā i udvalg  

9.5.1 Mūlamadhyamakakārikā I Pratyaya parīkṣā V1 

V1 na svato nāpi parato  

na dvābhyāṃ nāpyahetutaḥ/ 

utpannā jātu vidyante  

bhāvāḥ kvacana ke cena// 

Not from itself neither from another, not 

together, neither without cause, [have] an 

existing thing been found to originate [by] 

itself at any time, from anywhere, from 

anything. 

 

9.5.2 Mūlamadhyamakakārikā IV Skandha parīkṣā V5, V9 

V5 niṣkāraṇaṃ punā rūpaṃ  

naiva naivopapadyate/ 

tasmāt rūpagatān kāṃścinna  

vikapān vikalpayet// 

 

Again, form (rūpaṃ) without cause [does] 

not exist [and that which] constitute [form] 

does not exist. Therefore, any thoughts 

related to form should not be 

conceptualised. 

V9 vyākhyāne ya upālambhaṃ  

kṛte śūnyatayā vadet/ 

sarvaṃ tasyānupālabdhaṃ  

samaṃ sādhyena jāyate// 

Whoever disagrees with an exposition 

done by means of śūnyatā, everything 

including his proof is known to be 

unobtained. 

 

9.5.3 Mūlamadhyamakakārikā XIII Saṃskāra parīkṣā V1, V2, V8 

V1 tanmṛṣā moṣadharma 

yadbhagavānityabhāṣata/ 

sarve ca moṣadharmāṇaḥ  

saṃskārāstena te mṛṣā// 

 

That which [is] false and deceptive in 

qualities [that is] useless, thus spoke the 

victorious one. All [that is] created [is] 

false and deceptive in qualities so they 

[are] useless.  

V2 tanmṛṣā moṣadharma yadydi  

kiṃ tatra muṣyate/ 

etattūktaṃ bhagavatā  

śūnyatāparidīpakaṃ// 

 

If that [which is] false and deceptive in 

qualities are useless, what [is] there which 

deceives? This was said by the victorious 

one, [to] fully illuminate emptiness.  
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V8 śūnyatā sarvadṛṣtīnāṃ  

proktā niḥsaraṇaṃ jinaiḥ/ 

yeṣāṃ tu śūnyatādṛṣṭistānasādhyān 

babhāṣire// 

 

The wise men have said [that] emptiness 

[is] the remedy to get rid of (niḥsaraṇa) all 

views. [But it is] said that those who [hold] 

emptiness as a view (śūnyatādṛṣṭi) they are 

irremediable. 

 

9.5.4 Mūlamadhyamakakārikā XV Svabhāva parīkṣā V10 

V10 astīti śāśvatagrāho 

nāstītyucchedadarśanaṃ/ 

tasmādastitvanāstitve  

nāśrīyeta vicakṣaṇaḥ// 

“It is” is the grasping of eternalism, “it is 

not” is the view of annihilation. Therefore, 

a wise person should not rely on existence-

ness [or] non-existence-ness. 

  

9.5.5 Mūlamadhyamakakārikā XVIII Ātma parīkṣā V6, V8 

V6 ātmetyapi prajñapitamanātmetyapi 

deśitaṃ/ 

buddhairnātmā na cānātmā  

kaścidityapi deśitaṃ// 

“Ātman” is a teaching; also, “anātman” is 

an instruction, as well as “no-ātman” and 

“no-anātman” has been taught by the 

buddhas.51 

V8 sarvaṃ tathyaṃ na vā tathyaṃ  

tathyaṃ cātathyameva ca/ 

naivātathyaṃ naiva 

tathyametadbuddhānuśāsanaṃ// 

Everything [is] real or unreal and [both] 

real and unreal and neither real nor unreal; 

this is the teaching of the Buddha.  

 

 

9.5.6 Mūlamadhyamakakārikā XXIV Āryasatya parīkṣā V14, V18, V19 

V14 sarvaṃ ca yujyate tasya  

śūnyatā yasya yujyate/ 

sarvaṃ na yujyate tasya  

śūnyaṃ yasya na yujyate// 

All that is in connection that is in 

connection with emptiness; all that is not 

in connection that is not in connection with 

emptiness.  

 
51 Her adskiller min oversættelse sig fra F. Streng, der oversætter med følgende: “There is the teaching of 
“individual self” (ātma), and the teaching of “non-individual self” (anātman); But neither “individual 
self” nor “non-individual self” whatever has been taught by the Buddha” (Streng 1967, 204). Forskellen 
består i, hvordan man læser negationen na i 6c. Streng mener, det lægger sig indirekte til deśitaṃ. Mens 
jeg mener, det lægger sig til cānātmā, sådan at buddhaerns belæring tager form som catuṣkoṭi. Mens K. 
Inadas oversættelse af 6cd er et tredje bud, der ligner min oversættelse mere end Strengs: “They have also 
taught that any (abstract) entity as ātman or anātman does not exist” (Inada 1993, 115). 
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V18 yaḥ pratītyasamutpādaḥ  

śūnyatāṃ tāṃ pracakṣmahe/ 

sā prajñaptirupādāya  

pratipatsaiva madhyamā// 

That which is pratītyasamutpāda that is 

said to be emptiness. That [emptiness] is 

conceptually constructed52 exactly that is 

the middle way.  

V19 apratītya samutpanno  

dharmaḥ kaścinna vidyate/ 

yasmāttasmādaśūnyo hi  

dharmaḥ kaścinna vidyate// 

Any dharma does not exist without 

dependent co-arising; therefore, any 

dharma that is aśūnya does not exist. 

 

9.5.7 Mūlamadhyamakakārikā XXVII Dṛṣṭi parīkṣā V30 

V30 sarvadṛṣṭiprahāṇāya  

yaḥ saddharmamadeśayat/ 

anukampāmupādāya  

taṃ namasyāmi gautamaṃ// 

I bow down to Gautama, him who out of 

compassion taught the Good Doctrine, 

which causes the destruction of all views. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52 Prajñaptirupādāya: prajñapti: er et “concept”, mens upādāya i dette tilfælde er konceptets bestanddele. 
For en længere diskussion af dette ord se Burton 2014, 101-103. 


