
Hinduismen

Hinduismens uppkomst
Hinduismen är en stor religion som är som störst i Asien. Det är en väldigt gammal religion 
och hinduerna själva säger att den alltid har funnits, sen tidens början. Själva kallar de den 
för ”Den eviga lagen”. Man brukar säga att den uppstod ungefär på 1000-talet f.kr vid 
floden Indus, men har förändrats genom årtusendena. Vid floden bodde ett folk som man 
brukar kalla för Indusfolket och de hade bott där sen ungefär 3000 f.kr. De hade en egen 
religion, men den vet man inte så mycket om. Runt 1700 f.kr började ett folk som kallades 
arier komma till området runt Indusfloden. Arierna kom från området runt det Kaspiska 
havet men valde att flytta och bosätta sig hos Indusfolket. Folken blandades och umgicks. 
När de gjorde det utbyttes det idéer och tankar. T.ex började man använda det språk som 
arierna använde och idag är sanskrit det språk man använder vid ceremonier och i böner. 
På detta sättet växte grunden till den hinduism som finns idag fram. Sedan har den som 
sagt ändrats med tiden. 

Hinduismens lära
En stor del av hinduismen kretsar kring någonting som hinduerna kallar för samsara. 
Samsara är ett evigt kretslopp och handlar om att allting återföds, även människor. En 
persons återfödelse påverkas av personens karma. Karma bestäms av goda och onda 
gärningar. Om man gör goda gärningar får man det bättre i nästa liv, men man kan också 
få en belöning i detta livet. Det funkar även på det motsatta hållet med onda gärningar. 

En annan stor del av hinduismen är världssjälen, Brahman. Brahman finns i allt och man 
gestaltar olika sidor av den genom sina många gudar. De olika gudarna har olika uppgifter, 
t.ex förstörde Shiva hela tiden världen, men detta sades ta lika lång tid som om man 
förstörde ett berg genom att slå på den med en siden näsduk en gång vart hundrade år. 
Olika gudar är olika populära. Om man tittar på t.ex Krishna så är han väldigt populär. Det 
finns till och med en del av hinduismen som bara handlar om att dyrka och älska Krishna, 
medan en gud som Kali (dödsgudinnan) inte får lika mycket uppmärksammande.

Inom hinduismen finns det någonting som kallas kastsystemet. Det delar in människor i 
olika klasser, eller kast som det också kallas. Det funkar likadant som feudalsystemet 
gjorde i Europa på medeltiden. Vissa kast är finare än andra. De finaste är prästerna eller 
brahminerna. Under dem kommer krigare och ämbetsmän, sedan kommer affärsmän och 
jordbrukare. Allra sist kommer de som nu kallas för dalits. Innan kallades de för 
oberörbara. Man kallade de för det för att man tänker att de är orena. Renhet är väldigt 
viktigt och därför tvättar man sig så fort man varit i kontakt med något orent. Det orena kan 
vara t.ex hår, blod eller döda kroppar och det är ofta detta som dalits jobbar med.

Buddhismen

Buddhismens uppkomst
Buddhismen är, precis som hinduismen, en väldigt gammal religion. Den bygger på en 
man som från början hette Siddharta Gautama, men som har blivit mer känd under 
namnet Buddha. Siddharta föddes som prins, men undanhölls från världen av sina 
föräldrar. De ville inte att han skulle se allt lidande och elände som fanns där ute. Så under 
hela sitt liv växte han upp i en helt perfekt värld. När han sedan blev lite äldre ville han ut 
och se världen utanför palatset. 
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När han reste ut såg han allt det hans föräldrar hållit undan från honom; sjukdom, lidande 
och död. Han blev alldeles chockad och visste inte vad han skulle göra. Han valde att 
lämna sin familj, sin fru och sin son. Under sju års tid vandrade han runt i Indien och 
pratade och hängde med olika eremiter och lärda män för att hitta få svar på sina frågor 
om livet. Siddharta satt i 49 dagar och mediterade. Efter 49 dagar fick Siddharta de svar 
han sökte. Han insåg att allt lidande berodde på att människan aldrig är nöjd. Människan 
söker alltid efter mer och då tar aldrig sökandet slut. Därför upphör inte heller lidandet. 
När han hade förstått detta hade han blivit upplyst. Han blev Buddha, som betyder den 
upplyste. Detta blev grunden till buddhismen.

Buddhismens lära
Buddhismen är en ateistisk religion. Det betyder att de inte har någon gud som de ber till. 
Men däremot så tillber man ofta Buddha som om han var en gud. Eftersom Buddha var en 
hindu från början hade han med sig många av de hinduiska idéerna när han spred sin 
lära. Därför tror buddhister precis som hinduer på samsara och på karma. Men när det 
kommer till hur man ska leva så finns det ganska stora skillnader.

Ett exempel är den gyllene medelvägen. Det var någonting som Buddha upptäckte genom 
sitt liv. Det innebär att man inte ska leva i överflöd, men man ska inte heller leva i fattigdom 
eller som asket. Det bästa är att ha det ”lagom” bra. Det kan förklaras med den åttafaldiga 
vägen. Den åttafaldiga vägen är åtta förslag på hur man ska leva för att tillslut uppnå 
nirvana.

Världsreligionerna

Hinduismen och samhället
Hinduismen har en stor påverkan på samhället, i och med att de har ett kastsystem. 
Problemet med det är att dalits har det väldigt tufft. Hinduerna tror att är man dalit så är 
man född till det och man kommer inte därifrån för än man återföds till nästa liv. De anses 
vara orena och de får varken roliga eller välbetalda jobb. Detta gör att en stor del av 
befolkningen är fattig och inte kan ta sig därifrån. Och om en stor del av befolkningen är 
fattig eller inte har någon utbildning kan det ha ganska stor konsekvenser för landets 
utveckling eftersom det inte finns folk som är utbildade nog att för landet framåt.

En annan sak som förändrar samhället är det faktum att man tror att kon är helig. Detta 
gör att det finns kor överallt i städerna. Men det har också en ganska positiv påverkan. 
Eftersom man inte äter korna kan man använda de till mycket annat t.ex mjölk, gödsel och 
dragdjur. Detta gör att en stor del av samhället ”drivs” av kor. Men ett problem med det kan 
vara att världen blir mer och mer digital. Vad händer med korna när människorna gör allt 
på datorn? Och vad händer med det som innan drevs av korna?

Men samhället har också påverkat religionen. T.ex har man försökt att förbjuda 
kastsystemet. Men det har inte gått, folk vill ha kvar det trotts att folk blir orättvist 
behandlade, även om kastsystemet inte tillåter det. Systemet innebär trygghet och ordning 
för många.  

Buddhismen och samhället
Buddhismens påverkan på samhället är inte fullt så stor som hinduismens. Men det finns 
fortfarande saker som religionen har förändrat. 
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Till att börja med så finns det endel munkar inom buddhismen. Munkarna äger nästan 
ingenting och har mer eller mindre bara sina kläder och en skål att äta ur. Resten av 
sakerna de behöver får de från folk ute i städerna. Det finns även en enorm respekt och 
vördnad för munkarna. Detta bidrar till ett klassamhälle, men att munkarna har en högre 
rang än det övriga folket tror jag inte berör folk. Jag tror att man tycket att det är helt okej 
och att man inte har någonting emot det. 

Jag tror också att det faktum att buddhister försöker att inte leva i överflöd förändrar endel. 
Det gör nog att man ger bort det man inte behöver ock försöker att inte ha för mycket 
saker. Det gör dels att fattigare personer kan få saker som de behöver och att man inte 
överkonsumerar lika mycket.

Buddhismen, hinduismen och andra religioner.
Om man tittar på hinduismen och buddhismen för att sedan jämföra med andra religioner 
finns det rätt stora och självklara skillnader. Men det finns endel likheter också. 

Den största skillnaden är nog gudar. Buddhismen har ingen, hinduismen många och de 
monoteistiska (kristendomen, judendomen och islam) har bara en. Jag tror att det beror på 
att de monoteistiska religionerna alla härstammar från judendomen där det bara finns en, 
medan hinduismen är från en helt annan del av världen och inte har haft något utbyte av 
idéer med judarna.

En annan skillnad är att man inom hinduismen och buddhismen har en oändlig 
tidsuppfattning. Man tror inte att världen slutar, utan att den bara börjar om igen. Inom de 
monoteistiska religionerna tänker man inte på samma sätt. Där tror man att världen en dag 
kommer att upphöra och att människor inte kommer att finnas som de gör idag. Vart de tar 
vägen är lite olika i de olika religionerna. 

En likhet är att alla fem religioner har någon form av regler eller något speciellt sätt att leva 
på. Inom kristendomen och judendomen har man tio guds bud och inom islam har man 
sharia. Hinduismen och buddhismen har också regler och det intressanta är att alla de 
olika varianterna är ganska lika. Man ska visa respekt mot sina medmänniskor, man ska 
inte ljuda, stjäla, döda, man ska inte vara otrogen osv. Att alla levnadsregler är så lika 
beror antagligen på att människor över hela världen tänker på ungefär samma sätt. Man 
har samma uppfattning om hur man ska vara mot varandra och om vad som är rätt eller 
fel. Man vill ha samma sidor hos en vän. 
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