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HINDUISM
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GUDAR & HELIGA 
SKRIFTER

Vishnu 

Ganesha 

Krishna 

Shiva 

Veda 

Upanishaderna

Bhagavadgita
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Några vanliga gudar är Vishnu, Ganesha, Krishna och Shiva (många gudar är egentligen olika skepnader, där ibland Krishna, av Vishnu). Det finns förstås ännu fler gudar 
men de är totalt över 60 stycken så vi varken hinner eller orkar nämna alla. Alla olika gudar står för olika saker inom religionen och man tillber olika i olika byar. 

Bredvid gudanamnen står tre heliga skrifter inom hinduismen. Veda är den äldsta, Upanishaderna innehåller filosofiska tankar om bl.a karma och Bhagavadgita innehåller 
en berättelse om ett samtal mellan guden Vishnu i form av Krishna (för Vishnu är Krishna) och krigaren Arjuna. 



LEVNADSREGLER 

Kastsystemet 

Offer

Lovsång

Meditation

Puja (gudstjänst)

Reinkarnation & karma 
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Kastsystemet är lite som ett eget samhälle i religionen, den enda skillnaden från ett vanligt samhälle är att man föds in i sitt yrke. Yrkena är sedan graderade efter hur 
viktigt yrket var på tiden då systemet instiftades.  

Reinkarnation är att födas på nytt efter döden 



PÅVERKAN

Buddismen 

Gandhi

 Jämlikhet mellan folk med olika hudfärger 
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Buddhismen, som vi återkommer till senare har faktiskt växt fram ur hinduismen

Gandhi, som friade Indien från England och gjorde så att folk med mörkare hudfärg (t.ex. folk från Afrika eller Indien) fick bättre rättigheter i England och andra länder. 



I SAMHÄLLET

Kastsystemet

Fördomar om kvinnoförtryck  
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Mycket fördomar om kvinnoförtryck förekommer mot religionen, det står i häftet vi fick ut att arrangerade giftermål där föräldrarna (mest papporna) bestämmer vem deras 
döttrar och ibland söner skall gifta sig med är vanligt och att kvinnor skall under hela sitt liv vara beroende av en man (1. Sin far 2. Sin man 3. Sina söner)



LIKHETER MED 
ANDRA RELIGIONER 

Buddhism; Karma

Asatro; Många gudar för olika saker

Buddhism; Reinkarnation 
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SAMMANFATTNING

Världsreligion 

Indien

Många gudar

Kast 

Karma

Buddhism

Gandhi 
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Små sammanfattande fakta om hinduism:

Det är en världsreligion, d.v.s det är en av de största religionerna i världen. 

De flesta anhängarna till religionen är indier, de bor i Indien eller härstammar där ifrån. Indien har egentligen också på ett vänster fått sitt namn från hinduismen, båda 
namnen härstammar ur floden Indus namn. Indus har och är för övrigt  en mycket viktig flod för Indien och länderna runtomkring. 

Hinduismen har många olika gudar som står för olika saker. I olika byar tillber man också olika gudar

Kastsystemet är ett system som håller ordning på vilken plats du har i samhället, det är också något du föds in i så du kan inte gå från t.ex. bonde till präst 

Karma är en regel som säger att om du är god mot andra så får du gott tillbaks. 



BUDDHISM 
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LEVNADSREGLER 

Buddhister…

…dödar inte

…stjäl inte

…är inte otrogna 

…ljuger inte

…dricker inte alkohol 

…använder inte droger

…tror på ett liv efter 
detta. Det bästa man 
kan uppnå är Nirvana 

…tror på karma
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BUDDHA

Hindu

Munk 

Tveksam till nunnor  
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Buddha föddes som prins och levde på 500-talet (e.kr), han var hindu men hade lite andra åsikter om det slutliga målet som inom hinduismen kallas Brahman (världsjälen) 
och som inom buddhismen kallas Nirvana och inte är en själ utan ett tillstånd. Han levde som munk och tyckte egentligen att nunnor inte skulle vara i kloster. 



PÅVERKAN

Kändisar 

Kampsport 

Asien 
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Många kändisar verkar ha tagit till sig den buddhistiska tron, jag tvivlar dock på att de lever den fullt ut och följer alla krav.

Många kampsporter har växt fram ur buddhismen, t.ex. judo och karate. Buddhismen är och har varit ganska stor i Japan, många kampsporters hemland och i de flesta 
kampsporter märks det att buddhismen har haft inverkan, i t.ex. judo (som för övrigt kallas ”den mjuka vägen”/”den följsamma vägen”) som handlar mycket om respekt 
mot motståndaren och sådant. 

Buddism är mycket vanligt i många asiatiska länder (mest östra Asien)



MUNKLIVET 
Inom Buddhismen 
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Det är ganska vanligt att vara munk inom hinduismen, det finns kloster i många länder över 
hela världen.



EN MUNK…

…är ogift 

…mediterar varje dag

…går upp tidigt

…studerar Buddhas 
lära

…lagar aldrig sin egen 
mat utan tigger mat

…bör bara dricka te 
efter klockan tolv

…äger inga pengar 

…har inte smycken och 
parfym 

…inte sova i en mjuk 
bekväm säng 

…inte ha sex
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En munk lagar aldrig sin egen mat han tigger den från folk nära klostret, i utbyte får de som 
ger munken mat visdomsord tillbaka och de får också ge. 



DEN ÅTTAFALDIGA 
VÄGEN

Rätt insikt 

Rätt sinnelag 

Rätt tal 

Rätt medvetenhet

Rätt handlande 

Rätt yrke 

Rätt strävan 

Rätt meditation.
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LIKHETER MED 
ANDRA RELIGIONER 

Hinduism; Karma 

Hinduism, Kristendom m.fl.;  Paradiset efter döden 

Kristendom, Hinduism m.fl.; Munkar & nunnor 

Hinduism; Reinkarnation
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SAMMANFATTNING 

Buddha 

Kampsport 

Asien 

Munkar
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Buddha är religionens grundare
Buddhismen har haft stort inflytande på många kampsporter
I Asien finns det många buddhister 
Det finns många munkar inom hinduismen och det finns kloster lite varstans i världen. 


