
ΙΝΔΟΥΪΣΜΟΣ 

• Το σύνολο των θρησκευτικών μορφωμάτων 
της Ινδικής χερσονήσου 

 

 

• Σανάτανα Ντάρμα =αιώνιος νόμος 

 

• 700.000.000. Ινδία,Μπαλί, Ν. και Δ. Αφρική, 
Καραϊβική 



Πρόβλημα ορισμού: 
 

Γεωγραφικές ιδιαιτερότητες 
Εθνολογική ποικιλία 
Μακραίωνη ιστορία 
 
 
Ποικιλία δοξασιών διαφορετικών,  
• Δεν αποτελεί ενιαία θρησκεία 
• Δεν περικλείεται σε ένα  ορισμό 
• Κοινό θεωρητικό υπόβαθρο 



• Βεδισμός, Βραχμανισμός, Ινδουϊσμός. 

 

 

     Αρχικά στρώματα Ινδουϊσμού. 

     ( αποτέλεσμα μακροχρόνιων διεργασιών- αναζητήσεων) 

 



Εξέλιξη 

• Προβεδική εποχή  4000-2000 πΧ 

    ( Παλαιά θρησκεία της κοιλάδας:  Ειδώλια Μητέρας θεάς και στάση γιόγκα) 

• Βεδική εποχή 2000– 700πΧ 

( σύνθεση και συλλογή Βεδών : Προσμίξεις Αρίων) 

• Περίοδος ζυμώσεων 700-200πΧ 

Διαμόρφωση βασικών αντιλήψεων –εμφάνιση Τζαϊνισμού και Βουδισμού) 

• Κλασσικός Ινδουϊσμός 200πΧ -800μΧ 

Διαμόρφωση θολογικών φιλοσοφικών θέσεων 

• Μπάκτι θρησκευτικότητα 8ος- 19ος αι. 

Αφωσίωση σε μια θεότητα και Σικχισμός 

• Σύγχρονη περίοδος 19ος –σήμερα 

Επιρροές δυτικοευρωπαϊκές 

 



Κοινό υπόβαθρο 

• Θρησκεία ελαστική 
• Αντιλήψεις δαιδαλώδεις και ατελείς. 

 
• Πεποίθηση στη μετενσάρκωση 
• Καθοριστικός ρόλος του Κάρμα 
• Αυθεντική αποκάλυψη στις Βέδες 
• Τελική ενότητα σύμπαντος 
• Θεϊκή ψυχή και ενότητα με το θείο 
• Πνευματικότητα και ανιδιοτελής βίος  
• Πολλοί δρόμοι προς την Υπέρτατη πραγματικότητα 



κείμενα 

• Δεν υπάρχει ένα είδος «κανόνα» 
• Διακρίνεται στη σρούτι ( έχει αποκαλυφθεί) 
και στη σμρίτι (παράδοση) 
 
 
• Βέδες (αρχαιότερη συλλογή) 
• Βραχμάνες (υπομνήματα) 
• Ουπανισάδ (φιλοσοφική επεξεργασία) 
• Πολυάριθμα βιβλία θεολογικού, φιλοσοφικού, 

υμνολογικού περιεχομένου 



Βεδική θρησκεία 
•  Βέδες  
• Πολυθεϊστική θρησκεία 
Ουρανός, ήλιος, φωτιά, καταιγίδα, γονιμότητα--θυσίες 

• Παγκόσμιος νόμος του Ντάρμα 
Θεία καταγωγή.  
Ορίζει: τη δομή και λειτουργία του σύμπαντος  
              τη δομή και λειτουργία της κοινωνίας 
               την ηθική δεοντολογία 
Υποχρεωτική τήρηση. 

• Κάστες 
Ιερείς-βραχμάνοι 
Πολεμιστές-αριστοκράτες 
Καλλιεργητές 
Χειρώνακτες 
Άθικτοι 
Χιλιάδες υποδιαιρέσεις: επάγγελμα και καθαρότητα 

 



Σύνθεση Ντάρμα και Μόξα 

1. Μακροπρόθεσμος στόχος: Μόξα  ως ατομική υπόθεση μέσω Γιόγκα.  

2. Βραχυπρόθεσμος στόχος : Συσσώρευση  καλού Κάρμα. 

 

 

 

                                      Τήρηση Ντάρμα : α.  Κάστα  

                                                                       β.  Στάδιο ηλικίας : - μαθητευόμενου 

                                                                                                           - οικογενειάρχη 

                                                                                                           - ασκητή 

                                                                                                           -ερημίτη 

 

Νόμοι  : Γενικοί υποχρεωτικοί ( προσκυνήματα, λατρεία θεοτήτων, τιμή βραχμάνων, αποφυγή βλάβης) 

                Ειδικοί υποχρεωτικοί ( τελετές ανάλογα με την περίσταση και την κάστα ή στάδιο ζωής) 



Βισνουισμός  Σιβαϊσμός   Σακτισμός 

Μπράχμαν :  Άμορφο και απεριόριστο ( Βεδάντα) 

                        Μορφικό  και κοσμικό.  

 

                                       

                        Σίβα                           

                        Βισνού         Μορφές  Μπράχμαν  

                        Ντέβι 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Βράχμαν, δημιουργός και προσωποποίηση 

                       του Μπράχμαν. 



Σκοπός:   Μόξα  μέσω ένωσης με μια θεότητα  
 
 
                          α. Αβατάρα ( πχ  Κρίσνα και Ράμα) 
                          β. Μπάκτι γιόγκα    
 
         



Ο Κρίσνα και η Ράντα 



Σίβα και Παρβάτη 
 

Γκανέσα και Νάντι  



• Σακτισμός : Λατρεία γενεσιουργού δύναμης του Σίβα 

 

 

                        Σάκτι: η μεγάλη θεά ( Ντέβι ή Κάλι) 
 

 

Ντούργκα και Μαχίσα 

 



Λατρεία 

 

 

• Θυσίες  

 

• Η τιμή της θεότητας 

 

 

  Λατρευτικές πράξεις του «φιλοξενούμενου» 

 

• Τελετές  

• Προσκυνήματα 

 





Λουτρό εξαγνισμού  



Τελετή 1ου σταδίου  
ένταξης στους βραχμάνους 



Βίβαχα. 
 

Τελετή γάμου 


