
! ! Hinduismen

Gudar:

Brahma: Är universums skapare och herren över alla varelser. Brahma avbildas ofta med 
fyra ansikten för att symbolisera de fyra vädersträcken.

Shiva: Om Shiva börjar dansa kommer jorden gå under sägs det. Han kan framkalla både 
ont och gott.
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Vishnu: Avbildas oftast med en blå kropp och fyra armar. Man brukar säga att han 
skyddar världen från ont.
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Lakshmi: Kallas ofta för den lyckobringande gudinnan. Hon framförställs oftast med 
fyra armar.
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Hanuman: Är apguden. Hanuman avbildas oftast med stora muskler, ett ap-ansikte och 
en apsvans. Om man vill ha snabbhet och styrka så brukar man be till Hanuman.
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Parvati: Det är Shivas hustru. Parvati är kunskapens och vishetens gudinna. Dem har 
tillsammans ett barn med namnet Ganesha. Parvati och Shiva brukar vara tillsammans på 
bilderna.
Detta är deras familj.
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Ganesha: Är Shivas och Parvatis elefanthövande son. Han är bland annat vishetens gud. 
Ganesha är väldigt populär bland barn.
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Man brukar ibland offra till gudarna. Då ger man gåvor te.x kan man ge pengar och andra 
saker.

Heliga skrifter:
Många av dem hinduiska texter är skrivna på sanskrit (ett gammalt indiskt språk). Inom 
hinduismen finns ett stort antal heliga skrifter av varierande ålder varav de äldsta 
härstammar.  Den populäraste och mest lästa skrift inom hinudismen är nog Bhavadgita.

Ritualer: 

Dop:             
12 dagar efter att barnet fötts, så har med en slags cermoni. Inom den hinduiska 
traditionen ber familjens präst böner för att skydda barnet från onda andar. Gud ska 
välsigna barnet så att barnet har ett friskt och långt liv framför sig. Barnet får nya kläder 
och läggs i en vagga på cermonin. Därefter säger prästen barnets namn. Barnet får ett 
smycke som är antingen silver eller guld. Vid fyra månaders ålder tar mamman med barnet 
till templet (hinduernas kyrka) och vid sex månaders ålder får barnet riktig mat. Om det är 
en pojke klipps hans hår vid ett års ålder. 

Bröllop:               
Hinduer måste gifta sig, eftersom att det är en regel alla hinduer har. "Bröllopet pågår i 
flera dagar och är en riktigt stor fest" Brudar brukar ha på sig en röd klänning som kallas 
för sari och tjejerna brukar också ha väldigt mycket guldsmycken. Det är alltid en präst 
som leder bröllopscermonin. Bröllopscermoni hålls i ett tempel. Brudparet måste gå runt 
tre varv runt den heliga elden medan prästen läser heliga texter. När brudparet har gått tre 
varv, ska mannen dra ett rött pulver på brudens panna så man vet att kvinnan är gift. När 
bröllopet är slut måste kvinnan bära ett halsband av många svarta pärlor. En ung man 
måste gifta sig när han är klar med sin utbildning. Cermonin utförs oftast där bruden bor. 
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Om man ska ordna ett bröllop måste brudparet tala samma språk, och ha en liknande 
familjetradition.

Begravning:            
Hinduisk begravning innebär vanligtvis kremering.

Andra saker:

Hinduism är en mycket gammal religion. Diskriminering är förbjudet inom hinduismen. 
Kossor får man inte döda, eftersom att dem är heliga inom hinduismen. Om man dödar en 
kossa får man karma. Hinduism kommer ursprunligen från Indien. Hinduismen är en 
polytestisk religion.
Det finns 7-800 miljoner människor inom hinduismen.                       
Tempel: Hinuernas kyrka kallas för tempel. Det brukar finns ett tempel i varje by. Yoga: 
Yoga kommer från hinduismen. Det är ett sätt att be på. Yoga har spridigt sig till många 
länder. Yoga är även en träning. Det är ett andligt sätt att komma i kontakt med sin egen 
själ och gud. Lotasställningen är en vanlig medation.

Samsara - ett evigt kretslopp av födelse, död och återuppståndelse

Enligt hinduisk tro skapas, förstörs och återuppstår världen allt liv om och om igen. Allt liv  
ingår i ett evigt kretslopp (samsara) av födelse, död och pånyttfödelse.


