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Lär dig hindi
Vill ni fördjupa er om barn i Indien? Lär er några ord och fraser på hindi som är det största 
(jämte engelskan) av de 22 statsspråk som talas i Indien. Cirka 300 språk talas i Indien!  I ord-
listan används latinska bokstaver för att stava orden ungefär som dem låter.  
Det vackra indiska skriftspråket kan ni se på alster i Indien-lådan som ni kan beställa från Salt. 

Räkna till 10

Hälsningsfraser
Det finaste hälsningsordet är ”namaste”. Det vanligaste är ”Salam”, som kommer från urdu 
ett islamiskt språk, och betyder frid och tack. Kyrkan i Madhya Pradesh har ett hälsningsord 
som de lärt sig från Uraonfolket i Baikuntpur där den haft en egen mission sedan 1952; Jishu 
sahay som betyder Jesus hjälper.

Användbara fraser

Ord och fraser i kyrkan

Liten ordlista för mat

1 = Ek
2 = då
3 = tin
4 = char
5 = panch

6 = che
7 = sat
8 = art
9 = no
10 = dass

Ham sabi dosthe = Vi är vänner

Bhayia = Storebror // Diddi = Storasyster  
(sägs som smeknamn till de flesta äldre, 
Bhayia sätts antingen före eller efter perso-
nens namn exempelvis Baddu Bhayia eller 
Bhayia Prakash)

Barnen säger mamma och pappa sedan 
lägger de till –ji om de är artiga, mama-ji 
eller papa-ji.

Chalo! = Kom så går vi/låt oss gå!
Rouko/Råko råko = Vänta!
Achcha = det är bra 
Bass = det räcker

Jesus Kristus  = Jishu Masih 
Gud = Parmeshvar
Ära, pris = Stotti
Nåd = Anograh
Synd = Pap

Jesus är mycket bra = Jishu app bahot acha 
hai 
(namn) är mycket bra! = (namn) app bahot 
acha hai
Jesus är kärlek = Yesu/Jishu prem hai 
Prisa Herren! Lovad vare Gud = Yee masikhii  
Gud/Jesus är vår vän = Prabhu/Jishu ha-
mara dosthe 

Potatis = Aloo 
Bröd (ojäst fullkornsbröd) = Chapati 
Ris = Chawal 
Linser = Dal 

Gurka = Kirra 
Köttbullar = Kofta
Banan = kela


