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Hinduismen 
 

Man kan verkligen säga att hinduismen är Indiens religion.  

Ordet hindu betyder dessutom indier.  

Indierna själva kallar hinduismen för dharma -  

den eviga lagen. Det var faktiskt européerna,  

som först kallade den indiska religionen för hinduism.  

Hinduismen har många gudar, men samtidigt  

är egentligen alla dessa gudar en enda gud,  

som visar sig på olika sätt. 
 

Hinduismens tidiga historia 
 

Hinduismen är en mycket gammal religion.  

Man kan säga att hinduismen började för mer än  

fyra tusen år sedan, med ett folk som bodde vid floden  

Indus. Idag ligger landet Pakistan i det området.  
 

Folkets kultur kallas för Induskulturen. Här levde folk i välplanerade 

städer, som Harappa och Mohenjodaro. Det har visat sig att 

man här har dyrkat både manliga och kvinnliga gudar. 

 

Omkring år 1500 f.Kr. invaderades Indien av ett folk ifrån 

norr. De kallade sig arier. Arierna var ett krigarfolk med  

egna gudar. Under många århundraden, kom sedan olika 

folks kulturer och religioner att blandas.  

Den nya religionen blev så småningom, till det vi kallar för 

hinduism. Hinduismen är alltså en religion, som  

har växt fram och formats under väldigt många år.  
 

I hinduism finns alltså ingen motsvarighet till Moses,  

Jesus, eller Muhammed. Det finns inte någon person,  

som är religionens grundare. 

 

Ariernas skriftspråk hette sanskrit. Det språket används 

fortfarande, som ett språk inom både vetenskap och religion.  

Forskarna har kunnat översätta ariernas gamla skrifter och 

på så sätt lärt sig mycket om hinduismen. 

Ruinerna efter staden 

Harappa i Indusdalen. 

Skulptur påträffad i 

staden Mohenjodaro. 

Hinduismens symbol uttalas OM 

eller AUM. Det är en helig stavelse 

på sanskrit, som är ett språk, som 

talades för mycket länge sedan i 

Indien. 

Handskrift skriven på sanskrit 
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Kastväsendet 
 

I Indien har man sedan en mycket lång tid tillbaka,  

delat in människor i olika kaster. Det är olika  

samhällsgrupper, som man föds in i och inte  

kan lämna.  

 

Man kan likna kastsystemet vid en stege.  

Från allra första början fanns det bara fyra kaster. 

Högst upp och allra mäktigast och finast var prästerna, 

som kallades brahminer eller brahmaner. 

 

Därefter kom ledare, ämbetsmän och militärer.  

I tredje kastet fanns bönder, hantverkare och köpmän.  

I det fjärde kastet var det till sist arbetare och tjänare. 

 

Men det fanns också daliter eller harijan,  

Man sa också de oberörbara eller kastlösa.  

Dessa människor hade det allra sämst.  

De fick inte bo tillsammans med de andra kasten.  

Ofta hade de smutsigaste och sämsta jobben.  

De fick inte heller hämta vatten från samma brunn  

som andra människor. 

 

Så var det mycket länge. Men med tiden blev  

det fler och fler yrken och då också nya kaster.  

Till slut fanns det hundratals olika kaster. 

 

Varje kast höll sig för sig själv. Barn tillhörde samma 

kast, som sina föräldrar och det gick aldrig att byta kast. 

Ofta arbetade man med samma yrken, som sina  

föräldrar och gifte sig med personer från samma kast. 

Det var vanligt att alla ens vänner tillhörde samma 

kast som man själv. 

 

Idag ser man ofta att indiska kvinnor har målat  

en prick i pannan. Förr visade färgen på pricken  

vilken kast man tillhörde.  

Därför brukar pricken kallas för ett kastmärke.  

 

Nuförtiden visar en röd prick, att kvinnan är gift.  

Men en prick i pannan kan också vara en del  

av den vanliga make-upen. 

Prästerna, brahminer,  

tillhör det högsta kastet. 

Daliter utför ofta 

de tyngsta jobben. 

Ett slumområde i Mumbai 

där det endast bor daliter. 

Kvinna med kastmärke 
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Kan du svara på dessa frågor? 

1. Vad betyder ordet hindu? _______________________________________________ 

2. Vad kallar indierna själva hinduismen? ____________________________________ 

3. Var i världen uppstod hinduismen? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Vilket folk erövrade senare detta område? _________________________________ 

5. Hinduismen startade på ett annat sätt än judendomen, kristendomen och islam. 

    Vad är den stora skillnaden?

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Vad vet du om sanskrit? ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. De kastlösa har fått flera olika namn. Vilka namn nämns i texten? 

_____________________________________________________________________ 

8. Förklara kort vad kastsystemet är för något. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. Vilka var de fyra ursprungliga kasten? _____________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10. Vad tänker du om hur kastsystemet i Indien fungerar? Skriv några rader om det. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Mahatma Gandhi 
 

Mahatma Gandhi (1869-1948) var en indisk man, 

som själv tillhörde en högre kast.  

Gandhi kämpade hårt för att kastsystemet  

skulle tas bort och framför allt för att  

de kastlösa skulle få det bättre.  

 

Gandhi var pacifist. Det betyder att han var emot  

allt våld. Gandhi kämpade alltid med fredliga medel.  

Gandhi menade att Indiens frihetskamp borde ske 

utan våld och vapen.  

 

Metoden kallas icke-våldsprincipen.  

Istället för våld skulle man bekämpa britterna  

genom att inte köpa brittiska varor,  

låta bli att betala skatter, vägra lyda orättvisa lagar, 

samt att visa sitt motstånd i demonstrationer  

av olika slag. 

 

Gandhi kallade de kastlösa harijans,  

som betyder Guds barn. Han var övertygad  

om att alla människor har lika värde.  

 

År 1950 blev det förbjudet i Indien  

att diskriminera någon, för att han  

eller hon tillhör en viss kast.  

 

Ingen människa skulle hindras från  

att få utbildning och gå i skola.  

Ingen skulle heller kunna hindras från  

att få ett visst arbete, för att han eller  

hon tillhörde ”fel kast”. 

 

Fortfarande finns mycket av kasttänkande kvar  

i Indien och särskilt då på landsbygden.  

Men i de stora städerna, är det ofta inte så längre.  

En harijan kan där lyckas att arbeta sig upp till  

både rikedom och status. 

 

Nuförtiden finns det harijans, som är medlemmar  

i Indiens regering. År 1997 blev dessutom en man  

från harijans Indiens president.  

Han hette Kocheril Raman Narayanan.  
Kocheril Raman Narayanan 

Mahatma Gandhi 

Gandhi menade att Indiens frihetskamp 

borde ske utan våld och vapen.  
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Indiens självständighet 
 

Indien var länge en brittisk koloni,  

men blev ett självständigt land år 1947.  

Då blossade gamla motsättningar mellan  

Indiens hinduer och muslimer upp.  

Muslimerna ville att landet skulle delas  

i en muslimsk stat och en hinduisk stat.  

 

Gandhi, som hade kämpat hårt för  

att Indien skulle bli ett fritt land,  

tyckte att muslimer och hinduer  

skulle kunna leva fredligt tillsammans  

i samma land.  

 

Men när självständigheten närmade sig,  

kunde inte de två grupperna längre  

komma överens.  

 

Därför delades Indien i två stater.  

En stat behöll namnet Indien, och där var hinduerna  

i majoritet. Den andra staten bestod av två delar,  

som kom att heta Västpakistan och Östpakistan.  

Där var muslimerna i majoritet.  

 

Trots att  det blev två olika länder fortsatte konflikten 

och det utbröt våldsamma strider mellan muslimer  

och hinduer. Muslimerna körde ut hinduerna från  

Pakistan och hinduer gjorde detsamma med  

muslimerna i Indien. 

 

Mahatma Gandhi försökte hela tiden medla  

mellan de två parterna och uppmanade dem  

att sluta upp med striderna.  

 

Men den 30 juni 1948 sköts Gandhi till döds.  

Men det var inte av en muslim, utan av en hindu,  

som inte kunde acceptera Gandhis försök  

att medla mellan hinduer och muslimer. 

 

Idag har Västpakistan namnet Pakistan,  

medan Östpakistan heter Bangladesh.  

Både Pakistan och Bangladesh har blivit  

två separata och självständiga länder. 

I ungefär 100 år var Indien 

en brittisk koloni. 

Gandhi samtalar med Nehru, som 

senare kom att bli det hinduiska 

Indiens förste premiärminister. 

Länderna Indien, Pakistan 

och Bangladesh. 
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Kan du svara på dessa frågor? 

1. Vad menas med att vara pacifist? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Hur använde Gandhi icke-våldsprincipen? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Vad kallade Gandhi de kastlösa? Vad betyder detta ord? 

_____________________________________________________________________ 

4. Hur har Indiens regering försökt att motarbeta kastväsendet? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Vad vet du om Kocheril Raman Narayanan? ________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Vilka problem uppstod när landet Indien blev självständigt? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. Vilka olika länder bildades av det Indien, som britterna hade haft som koloni? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. Tycker du att människor med samma religion ska kunna leva fredligt i samma land?  

    Förklara varför du tycker så. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Buddhism 
 

Buddhismen är en av våra fem världsreligioner.  

Den växte fram i norra Indien för ungefär 2 500 år sedan. 

Det var vid denna tid, som Buddha vandrade runt med 

sina lärjungar och berättade om läran.  

 

På 200-talet f.Kr. spreds buddhismen i stora delar  

av Indien och Sri Lanka av härskaren Ashoka.  

Snart nådde buddhismen även Kina.  

Några hundra år senare kom läran till  

bland annat Korea och Japan.  

 

Men i Indien däremot, tog åter hinduismen  

över från 700-talet.  

 

Buddhismens tidiga historia 
 

För omkring 2 500 år sedan föddes prinsen  

Siddhartha Gautama i norra Indien.  

Det berättas att han var den ende sonen,  

till en hinduisk furste i norra Indien.  

 

Hela sitt liv hade Siddharta levt i lyx och överflöd i  

sin fars stora palats. Hans far hade varit väldigt noga 

med, att Siddharta aldrig skulle få se och uppleva  

något, som var hemskt och sorgligt, alltså något som 

kunde oroa honom eller göra honom ledsen.  

 

Siddharta hade fått allt han önskade sig, men aldrig 

varit utanför palatsets enorma park och den stora mur, 

som omringade parken. 

    

Inte förrän prinsen var runt 20 år, blev hans nyfikenhet 

för stor. Vad fanns utanför murens väldiga portar?  

Så en dag tog han sig ut tillsammans med en tjänare.  
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Sydostasien 
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Siddharta blir Buddha - den upplyste 
 

Det prinsen då fick se, gjorde honom mycket upprörd.                                                                         

Han mötte en mycket gammal och orkeslös man,  

som stapplade fram på sina kryckor. 

 

Siddharta såg också en sjuk man, som låg på marken 

och jämrade sig. Tjänaren berättade, att mannen var 

svårt sjuk och hade mycket ont. Sjukdomar kan drabba 

oss alla, förklarade han. Siddharta hade aldrig förr sett 

någon, som var så svårt sjuk. Han var förfärad. 

 

Till sist såg de några döda kroppar, som bars bort  

för att brännas. Tjänaren berättade att de var döda. 

Alla människor ska dö en gång. Även prinsen och han. 

 

Siddharta var uppskakad. Varför hade ingen tidigare 

berättat för honom om ålderdom, sjukdomar och död? 

Är det något som alla råkar ut för?  

Varför finns det så mycket ont och hemskt i världen? 

Varför måste människor lida, bli sjuka och dö?  

Då är ju allt meningslöst! 
 

Det grubblade Siddharta Gautama på dag och natt. 

Det berättas, att Siddharta lämnade sitt hem. 

Han gjorde som många hinduer gjort före honom,  

ägnade sig åt yoga och meditation.  
 

Han sökte upp lärda män, som studerade hinduismens 

heliga böcker, blev deras lärjunge och lyssnade på 

dem. Han var så förtvivlad, att han svälte och plågade 

sig själv.  
 

Men vad han än gjorde, så fann han inga svar på frågan: 

Varför finns det så mycket ont och lidande i världen? 

Trött, ensam och utmattad, satt Siddharta en dag under 

ett fikonträd. Han tänkte att här sitter jag, tills jag har 

förstått meningen med livet och allt lidande. 

 

Siddharta satt där i flera veckor och så en dag förstod 

han allt. Han förstod, hur allt hängde samman. 

Efter detta kallades han Buddha. Namnet betyder  

den upplyste, den som har förstått. Äntligen hade 

han funnit sanningen om livet och vägen ut ur lidandet. 

Mer om vilken sanning Buddha hade funnit,  

kan du läsa om under rubriken Tro och lära. 

Siddharta Gautama lämnar 

palatset och möter ålderdom, 

sjukdom och död. 

Buddha mediterar under 

fikonträdet. 
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En ny religion 
 

Buddha vandrade nu runt och berättade om den  

sanning, som han funnit. Människor samlades runt  

honom för att lyssna. Många började följa Buddha på 

hans vandringar. 

 

En del av Buddhas anhängare, valde att bli munkar 

och nunnor. Buddha grundade kloster där de kunde 

bo. Både munkar och nunnor levde väldigt enkelt.  

De avstod från nöjen och bekvämligheter.  

 

Munkar och nunnorna levde på mat och kläder, som de 

fick av människor i grannbyarna. Förutom sin matskål 

och dräkt hade de knappast några ägodelar alls. 

 

Buddha dog omkring 500 f.Kr. och hans lära hade då 

spritt sig i stora delar av Indien. Till en början sågs 

Buddhas lära, som en variant av hinduismen.  
 

Det var inte förrän ett par hundra år efter Buddhas 

död, som det blev tydligt att Buddhas lära hade blivit en 

ny religion. Buddha räknas som grundaren till religionen, 

som kom att kallas buddhism.  

 

Kung Ashoka 
 

På 200-talet f.Kr. skapade kejsare Ashoka ett stort rike 

i Indien, som han hade erövrat efter flera blodiga krig. 

Ashoka kom i kontakt med Buddhas lära och blev  

förskräckt över allt lidande, han orsakat genom krigen. 

 

Ashoka trodde på Buddhas fredliga lära. Han gick över 

från hinduismen till buddhismen. Det medförde att 

många av invånarna i hans rike också gjorde det. 

 

Ashoka lät bygga bostäder och ordnade med utbildning 

och sjukvård åt de fattiga. Han lät stifta rättvisa lagar, 

som talade om att människor aldrig ska döda.  

Framförallt arbetade han för att sprida buddhismen. 

 

Men på 700-talet e.Kr. drev hinduerna bort buddhismen 

från Indien. Idag finns buddhismen framför allt öster 

om Indien, i länder som Kina, Japan, Korea, Thailand 

och Burma. På så sätt blev buddhismen den  

viktigaste religionen i Sydostasien. 

Buddha undervisar 

människor om den  

sanning han funnit. 

Kung Ashoka till vänster, tillsammans 

med två drottningar 

Buddha dog omkring 500 f.Kr. 
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Kan du svara på dessa frågor? 

1. Vem var Siddharta Gautama? ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Vad möttes Siddharta av, när han till sist lämnade palatset? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Vilka tre lidande gjorde Siddharta förtvivlad? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Vad gjorde Siddharta till en början för att försöka förstå allt lidande? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Hur gick det till när Siddharta blev Buddha - den upplyste?

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Hur levde de munkar och nunnor som levde efter Buddhas lära? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. När kan man säga att Buddhas lära blev en religion? 

_____________________________________________________________________ 

8. Vad vet du om kung Ashoka? På vilka sätt försökte kungen göra bra saker åt sitt folk? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 


