
Hvar er hindúasiður fyrst og 
fremst útbreiddur?

Á Indlandi



Hvað eru margir sem aðhyllast 
hindúasið?

Um 700 milljónir manna



Telst hindúasiður til helstu
trúarbragða heims?

Já 



Hvaða trúarbrögð eru sprottin 
upp úr hindúasið?

búddhadómur



Hvað er eitt það helsta sem 
skilur á milli vesturlandabúa og 

Indverja?
Hversu Indverjar eru reiða mikið 
á hópsamfélagið. Einstaklingurinn 
verður að tilheyra einhverjum hópi 

annars er hann einskis virði



Hvað eru mörg prósent Indlands 
hindúar?
Um 80%



Hvað hefur stéttaskiptingin 
á Indlandi mótað líf Indverja

í mörg ár?
Að minnsta kosti 2500 ár



Hvað voru stéttirnar á Indlandi 
upphaflega margar?

fjórar



Hvað kallast þeir sem eru fyrir 
neðan allar stéttirnar á Indlandi?
Hinir stéttlausu (asprshya, paria)



Nefndu tvær stéttir af upphaf-
legu stéttunum á Indlandi?
Prestastétt (brahmanar)   2)  

stétt aðalsmanna og hermanna 
(kshatriya  3) stétt bænda og 

kaupmanna (vaishya)    4) stétt 
verkamanna og þjóna (shudra)



Til er gömul goðsögn um hvernig 
upphaflegu stéttirnar á Indlandi 
urðu til. Frá hverju greinir hún?
Miklum risa sem var fórnað og úr 
munni hans, handleggjum, lærum 

og fótum urðu til þessar stéttir



Mjög takmörkuð sammskipti eru á 
milli stétta á Indlandi. Nefndu dæmi 

sem sýnir það
Fólk giftist ekki á milli stétta, fólk neytir 
aðeins matar sem fólk úr sömu eða 
æðri stétt hefur búið til, fólk neytir 

aðeins vatns úr brunni frá eigin stétt, 
æðsta stéttin fær stað efst við fljótið 

til að biðja hinar eru neðar (eitt af 
þessum dæmum dugir, ef önnur dæmi 
koma fram í svari sem þið vitið að eru 

rétt þá fær viðkomandi rétt)



Af hverju forðast menn af æðri 
stéttum að snerta stéttley-

singja?
Af því að þeir eru taldir „óhreinir“



Þar sem æðri stéttir vilja ekki 
snerta þá stéttlausu hvernig 

afhendir þá vinnuveitandi stétt-
lausum vinnumanni launin sín?
Hinn stéttlausi stendur með út-

réttar hendur og vinnuveitandinn 
kastar peningunum til hans



Hvað var bannað opinberlega á 
Indlandi árið 1950?

Misrétti stéttaskiptingarinnar



Mikið hefur verið reynt að ráða 
bót á misrétti stéttakerfisins 
á Indlandi. Það gengur betur í 

borgum heldur en minni bæjum, 
í þeim gengur þetta mjög hægt. 

Hver ástæðan fyrir því?
Þessi hefð er þúsund ára gömul 

og á sér nokkrar trúarlegar rætur



Hvernig ræðst það í hvaða stétt 
menn eru á Indlandi?

Menn fæðast inn í stéttir



Ef manneskja á Indlandi fæðist 
í ákveðna stétt hefur hún þá 

möguleika á að vinna sig upp á 
sinni lífstíð?

Nei, það er aðeins möguleiki í 
endurfæðingu



Getur einstaklingur í hindúatrú 
komið sér upp um stétt á ein-

hvern hátt?
Já með réttri breytni og með því 

að uppfylla skyldur (dharma) sínar 
geta menn vænst þess að færast 

upp um stétt í endurfæðingu



Hvað er dharma?
Skyldur sem allir hindúar þurfa að 
gegna í lífi sínu samkvæmt þeirra 

helgiriti



Hvaða dýr eru álitin heilög 
og nokkurs konar hálfguðir á 

Indlandi?
Það eru kýr



Eitt af markmiðum hindúasiðar 
er að hreinsa mannssálina þan-
nig að hún geti sameinast því 
sem kallast alheimssál. Hvaða 

orð nota hindúar yfir alheimssáli-
na?

Brahman 



Í helgiritum Indverja birtast allar 
fjölskrúðugu trúarhugmyndir 

hindúa. Á hvaða tungu eru þau 
skrifuð?

Sanskrít, forntungu Indverja



Þrjú helgiritasöfn eru mikil-
vægust hjá hindúum. Nefndu tvö 

af þeim.
Vedaritin, Upanishadritin og 

Mahabharata



Hver eru elstu helgirit hindúa?
vedaritin



Hvað þýðir orðið veda sem er 
m.a. partur af orðinu vedaritin?
Vit eða þekking sem er opineruð 

mönnum



Hvað eru vedaritin mörg?
fjórar



Hvaða Vedarit er elst og 
þekktast?

Rigveda  (frá um 1200 fyrir Krist)



Atharvaveda er yngst 
Vedaritanna. Hvert er innihald 

þess rits?
Safn helgisiða og töfraformúla



Hvað eru Upanishadritin 
mörg talsins?

Oftast talin vera 14 talsins



Hvort ritið er yngra 
Upanishadritin eða Vedaritin?

Upanishadritin 
(frá um 700 fyrir Krist)



Vedaritin boða: a) algyðistrú    b) 
fjölgyðistrú   c) eingyðistrú

b) fjölgyðistrú



Upanishadritin boða: a) fjölgyðis-
trú   b) algyðistrú   c) eingyðistrú

b) algyðistrú



Hvert er innihald Mahabharata?
Frásagnarljóð sem segja frá stríði 

á milli tvegga greina Bharatæ-
tarinnar



Í ritinu Mahabharata er lítill 
bálkur frásagnarljóða sem hefur 
verið mjög vinsæll hjá hindúum. 

Þessi bálkur heitir Bhagavadgita 
en hvað heitir hann á íslensku?

Söngur hins hæsta



Á hvaða hátt er hindúamaður 
bundinn verkum sínum í lífinu?
Þau ákvarða stöðu hans í næsta 

lífi



Í hindúasið kynnumst við því að 
sál mannsins sem kallast atman 
flakki frá einu jarðlífi til annars í 
samfelldri hringrás. Hvað kallast 

sú hringrás?
Samsara 



Í hvaða litla vinsæla frásagnar-
ljóðabálki er sálnaflakki lýst 

svona: „Eins og maðurinn fer úr 
gömlum fötum, sem eru orðin 

slitin, og íklæðist nýjum
Þannig fer sálin úr gömlum 
líkama og tekur sér bústað í 

öðrum nýjum.“
Bhagavadgita 



Rétt eða rangt; hindúar 
enduholgast eða endurfæðast 

einungis sem menn
Rangt, þeir geta líka endurolgast 
t.d. sem misjafnlega merkileg dýr 



Hvað finnst hindúum um að 
þurfa að fæðast aftur og aftur?

Þeim finnst það ekki eftir-
sóknarvert og finnst mikilvægt að 

losna undan þeirri hringrás



Hvað kallast frelsunin frá 
sálnaflakki?

Moksha 



Hin ýmsu helgirit Indverja benda 
á mismunadi leiðir til að losna 
undan sálnaflakki. Hvað eru 

leiðirnar margar sem helst er 
talað um?

þrjár



Nefndu tvær af helstu leiðunum 
sem geta losað hindúamenn frá 

sálnaflakki?
Leið þekkingar eða innsæis   2) 
leið traustsins   3) leið verkanna



Hvaða rit bendir á fyrstu leiðina 
að frelsun frá sálnaflakki?

Upanishadritin 



Hvernig er fyrsta leiðin að 
frelsun frá sálnaflakki í grófum 

dráttum?
Með réttri þekkingu á eigin sál 

og alheimssálinni og með því að 
vinna bug á vondum fýsnum getur 
maðurinn losnað undan sálnaflakki



Leið verkanna kallast ein leiðin 
að frelsun frá sálnaflakki. Hvað 

felur hún í sér?
Að maðurinn innir skyldur 

(dharma) sínar af hendi án þess 
að telja það eftir sér og frjáls 
undan fýsnum og eigingirni



Hvaða tveir guðir eru tilbeðnir 
af tveim af þrem mikilvægustu 

stefnunum í hindú?
Vishnú og Shiva 



Það eru þrjár mikilvægar stefnur 
í hindú og í tveim af þeim tilbiðja 

menn tvo mikilvæga guði en í 
þeirri þriðju tilbiðja menn einn 

guð. Hvaða guð er það?
Shakti



Hvaða guð kom með opinberanir 
sem kallast Rama og Krishna?

Vishnú



Hvernig er guðinum Vishnú lýst 
af hindúum?

Sem góðum og náðugum guði 
sem menn geta leitað til með 

vandamál sín



Hvað merkir nafnið Krishna?
Hinn svarti



Botnið þessa setningu; „Shiva er 
guð yoga og meinlæta en hann 

er einnig guð........
..........frjóseminnar



Ganesha er guð sem er teng-
dur Shiva en hann þykir svolítð 
einkennilegur þar sem hann er í 
mannsmynd en með dýrahöfuð. 
Höfuð hvaða dýrs er hann með?

Hann er með fílshöfuð



Hvernig er sagan af því hvernig 
guðinn Ganesha fékk höfuð af 

dýri?
Faðir hans, guðinn Shiva, hjó af 

honum höfuðið í reiðiskasti og sá 
svo eftir öllu saman og sendi þjón 
sinn að ná í nýtt höfuð og þjónninn 
átti að hálshöggva fyrstu veruna 

sem hann hitti.



Lítil lind eða vatnsþró er gjarnan 
fyrir innan veggi sem umkringja 

stærri musteri á Indlandi. 
Til hvers?

Til að fólk geti þvegið sér áður en 
það fer inn í musterið



Á Íslandi fara guðsþjónustur 
fyrst og fremst fram á sunnu-
dögum. Hvenær fara guðsþjón-

ustur fram á Indlandi?
Það er enginn ákveðinn tími fyrir 

guðsþjónustur á Indlandi. 
Musterin eru opinn allan daginn 

og menn koma og fara.



Hvernig vegsama menn guðina 
þegar þeir fara í musteri á 

Indlandi?
Þeir rétta fram hendurnar , syngja 
lofsöngva, fara með texta og fórna 

blómum og ávöxtum  
(eitt af þessum svörum nægir)



Hluti af því að vegsama guði í 
musterum á Indlandi er að fórna 
ávöxtum. Fólk tekur hins vegar 
hluta af fórninni til baka. Hvað 

gerir fólk við það sem það tekur 
til baka?

Borðar það sjálft, gefur ættingjum 
eða gefur fátækum



Í hindú fara menn með guðina 
eins og lifandi verur. Nefnið 

dæmi um þetta?
Guðinn er vakinn á morgnana með 

bjölluhljómi, honum er færður 
matur í skál, hann er baðaður og 

hann er klæddur í föt.  (það er nóg 
að minnast á tvö atriði)

Í hindúasið tilbiður fólk ekki guðina 
bara í musterum. 



Hvar annars staðar tilbiður 
fólk guðina?

Heima hjá sér



Navarata er mikil hátíð sem 
er haldin er af hindúum um allt 

Indland og allan heim. Hvenær er 
þessi hátíð?

Um haustjafndægur



Í hve marga daga stendur 
Navarata hátíðin?

Í tíu daga



Hvað kallast tíundi dagur 
Navarata hátíðarinnar?

Dassara



Um hvað snýst Navarata 
hátíðin?

um sigur guða yfir myrkum og 
illum goðverum



Hvað er gert á tíunda degi 
Navarata hátíðarinnar?

Þá hreinsa menn sig af syndum



Rétt eða rangt; hátíðin Navarata 
er haldin eins alls staðar á 

Indlandi.
Rangt 



Hvað tíðkast að sýna með leik-
rænum hætti á Norður-Indlandi á 

Navarata hátíðinni?
Söguna um það hvernig guðinn 
Rama vann sigur á hinum illa 

Ravana



Tuttugu dögum eftir hátíðina 
Navarata er önnur hátíð sem 

hindúar halda hátíðlega á 
Indlandi og víðar. Hvað kallast 

þessi hátíð?
Divali 



Til er hátíð á Indlandi þar sem 
öllu er snúið við og skilin sem eru 
á milli stétta hverfa. Nemendur 
elta kennara sína og verkamenn 
elta yfirmenn sína og kasta yfir 
þá lituðu vatni eða dufti. Hvað 

heitir þessi hátíð?
Holi



Hvað heimsækja hindúar í 
pílagrímsferðum sínum?

Stærstu musteri Indlands og 
ýmsa helga staði



Hvaða fljót er mikið heimsótt af 
hindúum í pílagrímsferð?

Gangesfljót



Í hvaða fljóti telja hindúar að 
vatnið sé sérstaklega heilagt?

Gangesfljóti



Hvaða þekkti bær stendur við 
Gangesfljót?

Benares



Hvers vegna er Gangesfljót 
talið allra heilagast við bæinn 

Benares?
Vegna þess að við bæinn renna 
tvær hliðarár út í Gangesfljótið



Í hvaða riti eru þessi orð?
„Leið mig frá táli til veruleika.
Leið mig frá myrkri til ljóss.
Leið mig frá dauða til ódauð-

leika.“
Upanishad



Hvers vegna þykir eftirsótt að fá 
að deyja við Gangesfljót?

Vegna þess að bað í Ganges 
stuðlar að því að viðkomandi 

fæðist næst til betra lífs eða sem 
betra er stuðlar að frelsun frá 

hringrás endurholdgana (annað 
svarið er nóg)



Algengt er að hindúar undirbúi 
fæðingu barns með sérstökum 

helgisiðum á meðgöngutímanum. 
Hvaða helgisiðir eru þetta?
Beðnar eru bænir og færðar 
fórnir móður og barni til heilla



Hver kemur alltaf í heim-
sókn skömmu eftir fæðingu 

hindúabarns?
Fjölskyldupresturinn 



Hvað er gert tólf dögum eftir 
fæðingu barns í hindú?

Því er gefið nafn



Nú á dögum þegar drengir úr 
þrem efstu stéttunum í hindú 
eru á bilinu átta til ellefu ára 

gangast þeir undir athöfn sem 
kallast upanayam. Hvað gætum 

við kallað hana á íslensku?
Hin heilaga snúra 



Hvað markar athöfnin sem 
drengir úr þrem efstu stéttum 

hindú ganga í gegnum þegar þeir 
eru átta til ellefu ára gamlir?

Upphaf þess að drengirnir geta nú 
byrjað að lesa Vedaritin á sanskrít 

undir leiðsögn lærimeistara 



Hvar fer athöfnin upanayam, 
sem snýr að átt til ellefu ára 

drengjum úr þrem efstu stéttum 
hindú, fram?

Á heimili þeirra



Í brúðkaupi hindúa er konan 
klædd í sarí. Hvað er sarí?

Dúkur sem er vafinn um allan 
líkama konunnar á sérstakan hátt



Hver ákvarðar flest hjónabönd
í hindú?

Foreldrar hjónaefnanna



Hvernig eru hjónaefni sameinuð 
á táknrænan hátt í brúðkaupi 

hindúa?
Sarí konunnar er hnýttur við 
kurta(skyrtu) brúðgumans



Í brúðkaupi hindúa kveikir 
prestur heilagan eld og fer með 

sálma og bænir. Hjónefnin ganga 
svo umhverfis eldinn seinna í 

athöfninni. Hversu marga hringi 
ganga þau?

Sjö hringi



Hindúar úr efstu stéttum fara í 
gegnum nokkur stig á ævi sinni. 

Hvað eru þau mörg?
fjögur



„Í fyrsta lagi þarf hástéttarhindúi 
að fara í nám hjá brahmana. Næst 

stofnar hann fjölskyldu og ber ábyrgð 
á framfærslu hennar. Þegar synir 

hans eru eru komnir á þann aldur að 
geta séð fyrir fjölskyldunni dregur 
hann sig í hlé og leitar sannleikans. 

Loks gerist hann meinlætamaður og 
væntir þess að hljóta moksha, frelsun 

frá hringrásinni.“ 
Hverju er verið að lýsa hér?

Fjórum stigum hindúa í gegnum lífið



Af hverju er líkami hindúa 
brenndur eftir andlát?

Þeir trúa því að sálin sé lokuð inn 
í líkamanum og eldurinn losi hana 

úr þeim fjötrum



Hvar fer líkbrennsla fram á 
Indlandi?

Undir berum himni



Hver kveikir eldinn þegar líkami 
hindúa er brenndur eftir andlát?

Elsti sonur fjölskyldunnar



Hvers vegna mega hindúar ekki 
láta of mikla sorg í ljós þegar 

einhver deyr?
Vegna þess að sál hins látna hefur 
haldið áfram för sinni að lokatak-

markinu, moksha



Hver er ein af fremstu dyggðum í 
augum hindúa?

Að láta ekkert á sig fá sama hvað 
kemur fyrir



Hver er líklega þekktastur allra 
Indverja í seinni tíð?

Mahatma Gandhi



Þú mátt stela einu trúartákni af 
einhverjum leikmanni 



Veldu einn leikmann sem má 
stela trúartákni af öðrum leik-

manni 



Steldu trúartákni af einhverjum 
leikmanni og gefðu öðrum það 



þú mátt færa þig á aðalreit að 
eigin vali 



skiptu um eitt trúartákn við 
þann sem er þér á vinstri hönd 



Allir setja eitt trúartákn af þeim 
sem þið hafið safnað í bunka. 

Setjið svo auða spjaldið í bunk-
ann líka og stokkið. Allir eiga að 
draga eitt spjald úr bunkanum. 
Ef þú dróst auða spjaldið færðu 

ekki neitt en ef þú dróst eitthvað 
tákn færðu að halda því. 



Taktu 5 armbeygjur eða tapaðu 
einu tákni að eigin vali 



Taktu 15 magaæfingar eða 
tapaðu einu tákni að eigin vali 


