
Μάθημα για Β τάξη 

 

Κεφ. 32    

  

Ινδουισμός Α  σελ. 256 

 

Ινδουισμός είναι το σύνολο των παραδόσεων που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της 

θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας , της Ινδίας. 

Αριθμός πιστών στην Ινδία , περίπου 700 εκατομμύρια συν όσους κατοικούν σε γειτονικές 

χώρες , αλλά και αλλού. 

 

α) Το πρόβλημα του ορισμού. 

 

Ένεκα ποικίλων παραγόντων , υπάρχει πλήθος θρησκευτικών αντιλήψεων και παραδόσεων. 

Συχνά διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Όμως οι περισσότερες παραδόσεις προϋποθέτουν το 

ίδιο θεωρητικό υπόβαθρο και αυτό θα παρουσιάσει το κεφάλαιο 32. 

 

β) Ο πολιτισμός του Ινδού και οι Άριοι 

 

Ξεκίνησε από την κοιλάδα του ποταμού Ινδού γύρω στο 3000 ως τι 1500π.Χ . Εύρημα Θεού 

σε στάση γιόγκα δηλ. λατρεία του θείου που παράγει ζωή. Το 1500 π.Χ. οι Άριοι εισβάλλουν 

στην Ινδία και επηρεάζονται , αλλά και επηρεάζουν τον πολιτισμό  και στις δύο πλευρές . 

 

γ) Η βεδική θρησκεία 

 

Η θρησκεία των Αρίων ήταν πολυθεϊστική . 

Ιερά βιβλία : Οι Βέδες και οι Ουπανισάδες  

Θεοί : ουρανός ήλιος , φωτιά , θεός του πολέμου και άλλοι. 

Θυσιάζουν στους θεούς . 



Οι Άριοι ήταν χωρισμένοι σε  τρεις τάξεις :ιερείς , δηλ. βραχμάνους , τους πολεμιστές –

αριστοκράτες και τους καλλιεργητές .Καθώς και η τάξη των χειρώνακτων. H Ινδική λέξη των 

τάξεων ονομάζεται βάρνα = χρώμα, ή κάστες. Επίσης μια  άλλη κάστα ήταν οι άθικτοι , δηλ. 

δεν ανήκαν σε κάστα. 

Ανώτερη τάξη ήταν εκείνη των Βραχμάνων. Την ζωή των τάξεων , καθόριζαν οι Βραχμάνοι. 

 

Παράλληλα με τον πολυθεϊσμό στις Βέδες βλέπουμε ότι υπάρχει μια παγκόσμια τάξη που 

ονομάζεται ντάρμα και διακρίνεται στη δομή και λειτουργία του κόσμου και στη δομή και 

λειτουργία της κοινωνίας, την ηθική δεοντολογία κλπ.  

Το ντάρμα είναι θείας καταγωγής και οι άνθρωποι πρέπει να είναι σύμφωνοι με αυτό . Άρα 

και οι κάστες είναι μέρος της παγκόσμιας τάξης , άρα είναι και οι κάστες θεϊκής καταγωγής. 

Το σύνολο των κανόνων για κάθε κάστα , ονομάζεται επίσης , ντάρμα. 

Μεταπήδηση σε άλλη κοινωνική τάξη γίνεται μόνο στην επόμενη ζωή , ανάλογα με τις 

πράξεις  καθενός. 

 

Μπορείς να διαβάσεις το κείμενο 1 και να απαντήσεις στις ερωτήσεις 1και 2. 

 

Τα υπόλοιπα στο επόμενο. 

 

siakidouanastasia@gmail.com 


