
 

HINDULAISUUS 
s. 58-65 

 

 

      
   HINDULAISUUDEN TUNNUS 

   ON  PYHÄ  OM-TAVU 

 

Hindulaisia on noin miljardi  (tuhat miljoonaa), erityisesti Intiassa. 

 

Pääjumalat 

 Brahma  -  luojajumala 

 Visnu  -  rakkauden jumala 

 Siva  -  hävittäjä ja rakentaja 

 

Hindulaisuudessa on lukemattomia  (jopa miljoonia)  jumalia. 

 

Inkarnaatio = jumalan tulo ihmiseksi 

esim. Visnu  Krisna-paimenjumala 

 

Pyhä kirja  =  Veda-kirjat 

 

 

Kastit Kastiväri 

 pappiskasti  

 aatelis- eli sotilaskasti PUNAINEN 

 kauppiaskasti KELTAINEN 

 palvelijakasti MUSTA 

 

 kastittomat MUSTA 
 

 

Meditaatio on keskeistä,  mm. jooga           
 

Lehmien kunnioitus – lehmä vastaa äitiä. 
 

Jumalille uhrataan temppeleissä ruokaa, kukkia… 
 

Tuli puhdistaa. 

Tuliuhri = jumalpatsaiden edessä heilutettava liekki. 
 

 
 

JOOGA 



Myös vesi puhdistaa. 

 papit jakavat lusikalla jumalpatsaiden pesuvettä ja ihmiset 

siunaavat sillä itsensä (pyyhkivät sen kasvoilleen ja päähänsä) 

 temppeleiden vesialtaat ja pyhät joet   puhdistautumisrituaali 
 

Pyhät joet – pyhin on Ganges. 
 

Pyhiinvaellukset pyhiin kaupunkeihin ja pyhien jokien rannoille. 

Pyhin kaupunki on Varanasi  (eli Benares  eli Kaši). 

 

 
 

Hindujumalia 
 

 
Visnu, rakkauden jumala, ja puolisonsa Laksmi. 
 

 
Rama, yksi Visnun muodoista, on hyveellinen ja 

sankarillinen taistelija ja kuningas. 
 



 
Siva on tuhon ja uudelleen luomisen jumala.  

Siva kuvataan usein tanssivana. 

Tanssillaan Siva tuhoaa vanhaa ja luo uutta. 

Sivan jaloissa on demoni eli paha henkiolento. 
 

 
Siva ja hänen puolisonsa Parvati  

ratsastavat Nandi-härällä. 
 

 
Kali on raivoisa jumalatar, joka vaatii veriuhreja, 

esim. kanoja. 
 

 
Paimen Krisna soittaa huilua. Krisna-jumala on Visnun 

inkarnaatio. Radha-jumalatar rakastaa Krisnaa. 

Suomeenkin levinneessä Krisna-liikkeessä  

palvotaan Krisnaa. 
 

 
Norsupäinen Ganesa on tiedon ja viisauden antaja. 

  



 

BUDDHALAISUUS 
s. 66-71 

 

 

      
   BUDDHALAISUUDEN TUNNUS 

   ON  KAHDEKSANPUOLAINEN 

   PYÖRÄ 

 

Tunnustajamäärä noin 520 miljoonaa. 

 

Levinneisyys: 

1. Eteläinen buddhalaisuus 

    mm. Sri Lanka, Myanmar, Thaimaa 

2. Pohjoinen buddhalaisuus 

    mm. Kiina, Korea, Japani 

 

 

Perustaja oli entinen prinssi Siddharta Gautama, 

kunnianimeltään Buddha eli ”Valaistunut”. 

Valaistunut = elämän perustotuuden tajuava 

 

 

Buddhan perusopetus oli neljä perustotuutta: 

1. Elämä on kärsimystä. 

2. Kärsimys on seurausta elämän himosta. 

3. Kärsimys lakkaa, kun elämänhimo sammuu. 

4. Elämänhimosta voi vapautua Buddhan 

ohjeiden avulla 

 Jalo kahdeksanosainen tie 

 
 

Keskeistä 

 

 Meditaatio eli mietiskely 

 

 Luostarit – miespuoliset munkit ovat 

hyvin arvostettuja 

 
  

 
 

BUDDHA 



Buddhalaismunkin päivä 
 

 

 
Jo klo viisi aamulla munkit ovat keräämässä  

ruokaansa kylien tai kaupunkien kaduilla.  

Ruuan antaja kumartaa. Hän saa tehdä  

hyvän teon. Aamiainen on klo 7. 

Kello 11 on päivän toinen ja samalla  

viimeinen ateria. 
 

 
Munkit meditoivat eli mietiskelevät kullatun  

Buddhan patsaan edessä. Ilmassa on  

suitsukkeiden tuoksua ja suurta kelloa  

soitetaan. 
 

 
Noviisit eli munkkiharjoittelijat ovat oppitunnilla. 

Monet köyhät perheet laittavat lapsensa  

luostarikouluun, koska siellä opetus ja ylläpito  

(eli ruoka ja asuminen) ovat ilmaisia.  

Tavalliset koulut maksavat. Buddhalaisuuden  

lisäksi opetellaan aivan tavallisia oppiaineita. 
 

 
Noviisit opiskelevat ulkoa 227 munkkisääntöä  

ääneen lukemalla. 



 

 

KIINAN USKONNOT 
s. 72-77 

 

 

 

 
 

Kiinan elämää on muovannut kolme uskontoa: 

taolaisuus, kungfutselaisuus  ja buddhalaisuus. 

 

Taolaisuus ja kungfutselaisuus ovat Kiinan 

kansallisia eli etnisiä uskontoja. 

Buddhalaisuus tuli maahan Intiasta. 

 

 

Oppi maailmankaikkeudesta 

 

Maailmankaikkeus on kokonaisuus. 

Tästä kokonaisuudesta käytetään 

nimeä Tao. 

 

Alkuvoimat: 

a) Jang  -  taivaallinen elementti, 

on miehinen, aktiivinen, luova, 

lämmin ja valoisa voima. 
 

 

 

b) Jin  -  maan alkuvoima, 

on naisellinen, passiivinen, 

vastaanottava, kylmä ja salattu. 

 

Kaikki elollinen on muodostunut jangin ja 

jinin tasapainoisesta suhteesta. 

 

Jos tasapaino järkkyy, tulee onnettomuuksia, 

kuten tulva, sota, halla, kato… 

 

 

 
KIINAN PERINTEISEN 

USKONNOLLISUUDEN TÄRKEÄ 

TUNNUS ON JANG-JIN -KUVIO 

 



 
 

 

Taolaisuus 
 

 

Perustajana Lao Tse (historiallisuus epävarma). 

 

Tao eli tasapaino saavutetaan elämällä tasapainossa 

luonnon kanssa. 

 

Taolaisuus on salaperäinen ja mystinen oppi. 

 

 

Kungfutselaisuus 

 
 

Perustajana Kung Fu Tse. 

 

Alunperin yhteiskuntafilosofia eikä uskonto. 

 

Maalauksissa miespuolista 

jangia edustavat vuoret. 

Naispuolista jiniä edustaa vesi. 



Tao eli tasapaino saavutetaan, kun ihmisten 

väliset suhteet ovat tasapainossa: 
 

 alempi on kuuliainen ja alistuu ylemmälleen 
 

Esimerkiksi: 

 tavalliset ihmiset tottelevat keisaria 

 vaimo tottelee aviomiestään 

 poika tottelee isäänsä 
 

 ylempi suojelee alempaa 
 

Esimerkiksi: 

 keisari suojelee alamaisiaan 

 aviomies suojelee vaimoaan 

 isä suojelee poikaansa 

 

 

 

SHINTO - JAPANIN USKONTO 
s. 78-81 

 

 

 

 

Shinto eli šintolaisuus on Japanin kansallisuskonto. 

 

Shinto = jumalten tie. 

 

Kami = jumala, jumaluus 

 

Shintossa on uskoa henkiin, monijumalaisuutta 

sekä vainajien ja luonnonjumalien palvontaa. 
 

 

Auringonjumalatar Amaterasu on tärkeä. 

Japanin keisari on hänen suora jälkeläisensä. 
 

 

                  
 

 

      JAPANIN LIPUSSA ON                   JAPANIN SOTALIPPU 

      NOUSEVA AURINKO, 

      ŠINTON TUNNUS 

 
 

Shintopapit toimivat temppeleissä ja  

 

 
 

SHINTOLAISUUDEN TÄRKEÄ 

TUNNUS ON  TORII-PORTTI 

 



siunaavat viuhkallaan eri asioita: 

uuden auton, rakennustyömaan jne. 

 
 

Kotona japanilaisilla on ns. jumalten hylly,  

jolla on köysi ja peili. 

 

 

Japanilaiset ovat yleensä sekä shintolaisia että  

buddhalaisia. 

 

 

 

LUONNONUSKONNOT 
s. 82-85 

 

 

Luonnonuskonnot ovat usein syrjäisten 

heimojen uskontoja. 

Luonnonuskonnoilla EI ole pyhää kirjaa. 

Luonnonuskonnoille tyypillistä on shamanismi,  

jossa shamaani ottaa yhteyttä henkiin. 

Shamaani on myös heimon parantaja. 

 

 

LUONNONUSKONTOJEN  KÄSITTEET 

 

PANTEISMI = käsitys, jonka mukaan jumala/jumaluus  

on kaikkialla  - jumaluus ympäröi meitä. 

Jumala tai jumaluus on ilmassa, vedessä,  

metsän puissa ja kivissä, ihmisissä jne. 

 

ANIMISMI = käsitys, jonka mukaan joka asialla on 

oma sielunsa. Esimerkiksi joka puulla, kivellä ja  

eläimellä on omat sielunsa. 

 

MANA = yliluonnollinen kyky ja voima, jota on  

mm. shamaanilla. 

Esimerkiksi shamaanin kyky kestää kipua ja  

shamaanin kyky puhua hengille. 

 



TABU = kielletty asia. Tabu-asiaan ei saa mennä,  

siitä ei saa puhua, sitä ei saa koskettaa. 

Tabuja voivat olla esimerkiksi vainaja tai hautausmaa,  

uhrilehto, jumalan nimi, nainen kuukautistilassa jne. 

 

MYYTTI = kertomus, joka kertoo, miten jokin asia on 

syntynyt  (esimerkiksi maailmansyntymyytti) 

 

RIITTI/RITUAALI = uskonnollinen toimitus 

 

MAGIA = yliluonnolliseen vaikuttamista jollain  

rituaaleilla. 

Magiassa ei jumalalta pyydetä (esim. rukoilemalla),  

vaan yliluonnolliseen voimaan vaikutetaan suoraan. 

 

VALKOINEN MAGIA = yliluonnolliseen vaikuttamista  

(rituaaleilla), päämääränä hyvä, 

esim. parantaminen, rikastuminen yms. 

 

MUSTA MAGIA = yliluonnolliseen vaikuttamista  

(rituaaleilla), päämääränä paha, 

esim. aiheutetaan sairautta, kuolemaa ja köyhtymistä 

 

 


