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Rökelse och rikedom (nepalesisk höstfest) 

Av-nummer: 11223tv27 
 
Dasain och Tihar är två hinduiska högtider som firas i Nepal under oktober–november. Dasain är 
den största festligheten under hela året – lika viktig som julen och nyåret i Sverige. Tihar – det 
färggranna ljusets fest – är också en av de allra viktigaste hinduiska festerna. 
I TV-programmet får vi följa bröderna Praijk, 12år, och Pritesh, 10år, samt deras familj och vänner. 
Vi får följa förberedelserna inför och vara med vid själva firandet av Dasain och Tihar. Eftersom det 
är långa högtider koncentreras de stora festerna till två tillfällen. Då samlas familjerna hos varandra 
tillsammans med släkt och vänner. Huset städas och smyckas, gäster bjuds in och särskild mat 
inhandlas och tillagas. Man plockar fram de nepalesiska saridräkterna och anordnar speciella 
blomsterarrangemang.   

Dasain och Tihar – Faktabakgrund 

Vad är Dasain och Tihar? 

Under året firas åtskilliga hinduiska högtider i Nepal. Höstens högtider heter Dasain och Tihar. 
(Konungariket Nepal är beläget vid bergskedjan Himalaya och är världens enda officiellt hinduiska 
stat.) Dasain är den största festligheten under hela året. Den är lika viktig som julen och nyåret i 
Sverige. Tihar – det färggranna ljusets fest – är också en av de allra viktigaste hinduiska festerna. 

När firas Dasain och Tihar? 

Dasain och Tihar firas under oktober och november. Datumen är beräknade efter den nepalesiska 
månkalendern och varierar från år till år. 

Hur firas Dasain och Tihar? 

Det viktigaste då man firar Dasain är att vara tillsammans med familj och vänner. Dasain firas under 
femton dagar – huvudsakligen med förberedelser inför vad som komma ska. Den sjunde dagen 
firas blommornas dag. På den åttonde dagen inleds offren, då man ger gåvor till gudinnan Durga. 
Även om nepaleserna vanligen inte äter kött, brukar det efter offerceremonierna serveras getkött så 
gott som överallt. Den tionde dagen är det stor fest. Man utbyter gåvor och kort samt besöker 
släktingar. Föräldrar målar ett rött märke, en tikka, på sina barns pannor. 
 
En viktig del av Tihar är de fyra dagar då man vardera dag visar sin högaktning för ett särskilt djur:  
• Den första dagen är kråkornas dag. Då lägger man ut ris åt kråkorna.  
• Den andra dagen är det hundarna som hedras. De får blomsterkransar runt halsen och en tikka i 

pannan.  
• Den tredje dagen är det korna som står på tur. Det är också festivalens viktigaste dag, eftersom 

man tror att rikedomens gud – Lakshmi – besöker alla hem den här dagen. Ljus och lyktor tänds 
i hemmen. 

• Den fjärde dagen hedras oxarna och samtidigt inleds hinduernas nya år.  
 
På den femte dagen ska bröder och systrar mötas. Systrarna ger då sina bröder frukt eller sötsaker 
i gåva. Bröderna ger sina systrar en liten summa pengar i motgåva.  
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Tidkod Programinnehåll 

00.00 Vinjett. 
 

00.13 Titel: Rökelse och rikedom. Nepalesiska höstfester 
 

00.43 Pojkar tittar på olika gudsbilder. Presentation. 
 

01.15 En av pojkarna, Pritesh, berättar om Nepal till bilder av Himalaya. 
 

01.35 Exteriör. De två pojkarna, som är bröder, tar bussen och åker hem. 
 

02.00 Bild på gudinnan Dashain. Text: ”Då firas gudinnan Durgas seger över de onda makterna”. 
 

02.15 Pappa Pranay klipper blommor i rabatten. Mamma Kamana bakar ett slags bröd som skall ges 
till guden. Mat och blommor i skålar bärs fram till ett altare till guden Dashain. Pritesh tänder ett 
ljus till gudinnan och berättar att Dashain är Nepals största högtid och pågår i 15 dagar. Han 
sår korn i en skål med jord och vattnar.  

 

03.37 Familjen sitter framför altaret med offergåvorna. Bild på skålen där kornen grott och vuxit upp. 
 

04.00 Pojkarna klär sig i högtidskläder och visar upp sig för familj och vänner. Mor och söner går och 
tittar på det uppvuxna ”gräset” i skålen. ”Gräset” klipps och läggs i en liten skål.  

 

05.10 Pratik berättar till bilder av de olika gåvorna på altaret. Pappa Pranay offrar mat åt gudinnan och 
stänker vatten tre gånger över ”gräset”. Han sprider rökelse och klingar i en liten klocka över 
altaret. 

 

05.55 Exteriör. Föräldrarna och barnen tar med sig offermaten och åker iväg för att fira högtiden 
tillsammans med sina vänner. De anländer till festlokalen. Bilder på vännerna och på maten som 
bärs fram och dukas upp på en duk på golvet. 

 

06.35 Kvinna får rött märke av färg i pannan. Barnen får också röda märken i pannan. En  flicka 
välsignar sin lilla docka. Barn och vuxna klär sig i vackra tyger. Vuxna spelar kort. 

 

07.40 Exteriör. Pojkar sparkar boll. Männen flyger med drakar emedan kvinnorna ser på. 
 

08.40 Maten tillagas inför festen. Pritesh berättar om vad man äter i Nepal. Barnen spelar kort. Alla äter 
tillsammans. Pranay önskar alla välkomna och skålar. 

 

10.04 Fullmåne. Text: ”Tihar. Då firas ljusets och rikedomens gudinna Lakshmi”  
 

10.20 Blommor plockas. Huset städas och pyntas. Ljus tänds. Blommor och mat bärs fram. En flicka 
sprider rökelse och klingar i en klocka. En pojke får en färgklick i pannan och blommor runt 
halsen. Fotavtryck görs på rött tyg som sedan läggs ut från ytterdörren och fram till altaret för att 
locka dit gudinnan. 

 

12.00 En pojke bär ut ljus till yttertrapp. Kvinnor sjunger vid Lakshmis altare och sprider rökelse.  
 

12.35 Exteriör. Männen sjunger utanför huset. De går sedan tillsammans med barnen och bjuder sina 
grannar av maten. 

 

13.20 Pojkarna tittar på gudsbilderna. 
 

13.43 Stillbild på familjen Acharya. 
Eftertexter. 


