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Hindujen monta jumalaa 

 
Ambar ja Kiran valmistavat maukasta kasviscurrya. He olivat kutsuneet Karrin ja Bellan 
luokseen syömään. Yhdessä nuoret kattavat pöydän ja asettelevat tuoksuvat kattilat pöy-
tään. Ennen ruokailua Ambar ja Kiran asettavat pienen kupillisen ruokaa perheen kotialt-
tarille ja lausuvat lyhyen rukouksen. Tytöt kertovat vierailleen ruuan uhraamisen olevan 
kiitollisuuden osoitus jumalalle: he pyytävät jumalaa ottamaan vastaan uhrauksen ja siu-
naavan ruuan. Ideana ei toki ole se, että jumala tarvitsisi ihmisten ruokaa, vaan se, että 
halutaan kiittää jumalaa ruoka-aineksista, herkullisista resepteistä, sekä myös keittotai-
dosta. Ambar kertookin näkevänsä ruuan siunaamisen yksinkertaisena ja kauniina ta-
pana osoittaa kiitollisuutta jumalalle. Karri ja Bella kuuntelevat kiinnostuneena ja kehuvat 
sitten tyttöjen kokkaustaitoja, niin maukasta kasvisruokaa he eivät olleet pitkään aikaan 
syöneet!   
Ruokapöydässä keskustelu siirtyy parhaimmista intialaisista ruokaresepteistä hindulai-
suuteen.  
–  Ope kertoi meille et:n tunneilla, etteivät hindulaiset useinkaan syö lihaa, tai ainakaan 
naudanlihaa. Onko se näin? Karri varmistelee.  
 

• Tiedätkö, miksi hindut eivät syö naudanlihaa?  

• Onko muissa katsomuksissa ruokasäännöksiä, mitä?  

Kiran syö viimeisen haarukallisen currya lautaseltaan ja vastaa:  
– Lehmää kohdellaan kunnioittavasti, koska sillä on keskeinen asema ihmisten elinkei-
nossa: se tarjoaa pyyteettömästi maitotuotteita ravinnoksi ja lantaa pelloille maanviljelyk-
seen ja polttoainetuotantoon. Näin ollen se on hinduille eräänlainen äitihahmo, jota arvos-
tetaan eikä lehmiä teurasteta syötäväksi. Lehmä siis symboloi äitijumalatarta.  
– Siis please, kertokaa lisää, Bella toteaa. 
– Niin, siis meidän jumalista... Hindulaisuus ei ole tiukka yhtenäinen uskonto, vaan siihen 
kuuluu lukuisia, hieman erilaisia suuntauksia, Ambar kertoo.  
– Hindulaisuus on maailman vanhimpia uskontoja, joka on syntynyt Intian niemimaalla jo 
ainakin 2000 vuotta ennen Jeesuksen syntymää ja nykyisen ajanlaskun alkua, jatkaa Ki-
ran.  
– Hindulaisuuden mukaan maailmassa vallitsee ikuinen järjestys tai jumalallinen laki eli 
dharma. Hindulaisuudessa on myös useita jumalia, ja näiden eri jumalhahmojen ajatel-
laan ilmaisevan perimmäisen jumaluuden tai todellisuuden eri puolia. Jokaisella näistä ju-
malista on oma nimensä, tarinansa ja omat ominaisuutensa, kertoo Ambar.  
– Hindulaisuudessa naispuoliset jumalattaret ovat todella tärkeässä asemassa, Kiran jat-
kaa.  
– Miesjumalien ajatellaan saavan voimansa feminiinisen shakti-voiman kautta, ja lukuisat 
jumalattaret puolestaan edustavat eri puolia tästä luovasta shakti-voimasta. Jumalhahmot 
esitetäänkin hindulaisuudessa usein jumalallisina pariskuntina, kuten esimerkiksi jumalat 
Shiva ja hänen puolisonsa Parvati, kertoo Kiran.  
– Rukoiletteko te näitä jumalia, Karri kysyy.  



 

 

Tytöt vievät vieraansa koristeellisen kotialttarin äärelle. Siinä on erilaisia patsaita ja värik-
käitä kuvia useista eri jumalista.  
– Tässä rukoilemme, laitamme suitsukkeita palamaan ja mietiskelemme. Tavoitteena on 
saada yhteys omaan jumalaan ja rauhoittua, tytöt kertovat.  
 

• Etsikää kuvia Googlesta hindujen kotialttareista ja temppeleistä. Mihin huomio kiin-

nittyy?  

• Valikoi yksi hindujen jumala, josta etsit lisää tietoa. Millainen jumala on?  


