
L'Hinduisme, que es remunta aproximadament vers l'any 2000 aC, és una de les religions
vives més antigues del món. Es va originar principalment a l'Índia i el Nepal, i en el món
existeixen uns 750 milions d'hindús. Entre ells hi ha una gran diversitat de creences, però
totes giren al voltant de la idea que la nostra vida aquí a la terra forma part d'un cicle etern
de naixements, morts i reencarnacions. Portant una vida pacífica, estudiant els seus antics
textos, pregant, fent ioga i meditant, els hindús intentent trobar Déu, la unitat amb Brahma.

La pregunta central de l'hinduisme és: Com puc acabar amb l'eterna reencarnació?
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L'hinduisme no ha estat fundat per cap personatge històric guiat per la inspiració
divina. És una forma diferent d’entendre la vida, i es tracta tant d'un estil de vida
com  d'una  relació  entre  l'ésser  humà  i  la  divinitat.  Els  valors  occidentals,  per
exemple, són completament aliens a aquesta manera de percebre les coses, perquè
tendeixen a veure la vida com una línia cronològica d’esdeveniments en la història.
Els hindús, en canvi, la veuen com un cicle que es repeteix a si mateix en el qual la
història humana té molt poca importància. L'hinduisme és la més complexa de les
grans  religions  i  comprèn  gairebé  totes  les  formes  d'expressió  religiosa  de  la
humanitat, des de la veneració de les divinitats naturals passant pel politeisme, fins
arribar a un monoteisme filosòfic exigent i la creença en una llei  universal que ho
domina tot (dharma). Està estretament associat amb ordenaments socials (castes) i
exigeix  marcats  ritus  d'ofrenes.  L'hinduisme  no  proposa  cap  idea  obligatòria
metafísica o religiosa, sinó que subratlla la eficàcia de la llei universal  també entesa
com a moral. És característica la causalitat punitiva de la doctrina del Karma amb els
seus cicles de reencarnacions i èpoques universals (yuges).

1) Llegeix el text de sota i després escriu en el requadre quin és el nom autèntic amb
què els hindús anomenen la seva pròpia religió.

Els hindús no són politeistes. L’hinduisme parla de només un sol déu, els diferents
déus i deeses del panteó hindú només representen els poders i funcions d’un sol Déu
suprem en el món aparent. Acostumen a anomenar la seva fe Sanatana Dharma, que
significa llei  eterna, o bé ordre etern. En realitat,  el  mot hinduisme és un terme
abarcador que descriu moltíssimes religions i sectes que s’han desenvolupat i han
florit durant milers d’anys a l’ombra de la complexa mitologia hindú de l’antiguetat.

2) Llegenda hindú. Llegeix la llegenda següent. En ella es parla d'una de les intuïcions
de l'hinduisme i s'explica quina és la tasca fonamental de la vida dels hindús.

Temps era temps,  tots  els  homes eren déus.  Però abusaven tant  de la  seva
divinitat i del seu poder, que Brahma, el cap dels déus, es va reunir amb el
Consell  de  déus  menors  per  decidir  quina  postura  s'havia  de  prendre.  La
decisió  fou  treure la  divinitat  als  homes i  amagar-la en un lloc  on mai  no
poguessin recobrar-la.
Un dels déus menors va proposar enterrar la divinitat dels homes al fons de la
terra. Es va desestimar la proposta perquè van dir que gratant i esgarrapant,
algun dia la trobarien. Un altre va proposar anar a submergir la  divinitat al
fons  dels  oceans.  També  es  va  desestimar,  dient  que  algun  dia  els  homes
penetrarien  el  fons  dels  oceans  i  retrobarien  la  divinitat,  i  en  tornarien  a
abusar. Brahma i el seu Consell deien que no hi havia cap lloc ni al fons de la
terra  ni  al  fons  del  mar  per  amagar  la  divinitat.  Finalment,  Brahma  va
proposar: "Crec que ja he trobat el lloc idoni per amagar ben amagada la
divinitat,  perquè  l'home no  n'abusi.  L'amagarem al  fons  d'ell  mateix.  A les
profunditats del seu mateix ésser sera l'únic lloc on a l’home no se li acudirà de
gratar”. Des d'aleshores, els homes tenen tots, en el fons d'ells mateixos, la
divinitat amagada.

Objectiu vital: ..........................................................................................................

La llei eterna

Hinduisme =

Primera
intuïció



S'entèn  per  llei  eterna  o  ordre  etern  el  cicle  que,  vegada  rera  vegada,
ininterrompudament, tot l'univers va complint. Essent creat i destruït per Brahma,
l'univers  evoluciona  sense  deixar  d'iniciar-se  ni  de  tancar-se  en  si  mateix
periòdicament,  amb  una  durada  de  milers  d'anys,  i  en  el  qual  l'home  s'hi  troba
immers. Efectivament, dins d'aquesta concepció cíclica, l'home és una part més del
gran trentaclosques que és l'univers, i segueix, ho vulgui o no, la seva dinàmica i les
lleis que són pròpies del retorn cíclic universal. L'home no es pot escapar d'aquest
cicle i, per tant, el millor que pot fer és respectar-lo i adequar-hi la seva vida.

El sanatana dharma és el dharma sense fi, la llei sense fi, la llei eterna, primordial i
comuna a tota la humanitat. El dharma (llei) que és la participació de la persona en la
tasca de mantenir la cohesió del món. El sanatana dharma és aquella tradició que s'ha
adonat que la seva funció consisteix en la participació en el dinamisme del cosmos a
fi que no esclati en mil trossos, a  causa de forces centrífugues disgregadores. En
realitat és una forma plenària d'ésser humà.

3) Aquesta és la segona gran intuïció d'aquesta religió. Sintetitza-la aquí sota.

La roda és el símbol central de l'hinduisme per representar el curs del cosmos.
Personifica els cicles còsmics del naixement i de la mort, de la gènesi, la maduresa,
la decadència, l'autodissolució i el tornar a nèixer, que atenyen a tots els éssers vius.
És també el símbol de la circulació de
les  quatre  èpoques  hindús  del  món
(yuga),  la  roda recorre cada món fins
que  s'enfonsa  en  les  tenebres  per
resorgir novament. El girar de la roda
testimonia  la  continuïtat  i  la
invariabilitat de l'esdevenir còsmic.
Dins  d'aquesta  tradició  religiosa,  la
saviesa  significa  entendre  aquest
incessant  moviment  periòdic  del
cosmos,  que  es  considera  com  un
succeir  biològic,  i  saber  viure  en
harmonia amb ell.

El temple del sol de Konarak tenia la
forma  d'un  enorme  carro  de  sol,  i  la
forma  de  la  roda  es  remunta
originàriament  a  la  veneració  del  déu
vèdic  del  sol,  Surya,  el  qual,  com  a
personificació  del  cicles  còsmics,  es
considerava el conductor del carro solar.

Segona intuïció



Podem entendre "l'hinduisme" més com la acceptació d'un ordre universal i cíclic
que regeix l'home i la societat, que no pas com una fe en una divinitat. Així, els
hindús  viuen  respectant  unes  lleis  que  vénen  donades  pel  fet  de  "sentir-se"  part
d'aquest ordre universal. Són unes lleis inevitables, unes lleis fonamentals:

El sistema de castes com a ordre social. El cosmos existeix per a l'hinduisme, com
un tot ordenat. És regit per la llei universal (dharma) que al mateix temps actua com
ordre natural i moral. És un principi d'aquest ordenament el fet que tots els éssers
vius des del seu naixement estan separats rigorosament els uns dels altres segons
unes tasques,  drets  deures i  capacitats.  També entre els éssers humans existeixen
diferents classes separades les unes de les altres (castes). El dharma és un i universal,
però, donat que la seva plasmació o expressió és diferent per a cadascuna de les
castes i per a cadascuna de les etapes de la vida, ens trobem que també exigeix uns
preceptes especials religiosos i de culte per a cadascuna de les castes. Les normes i
prescripcions que regulen el sistema de castes intervenen en totes les relacions de la
vida diària i s'exterioritzen en manaments de clara delimitació, com els referents al
matrimoni o al menjar. La manca de respecte a les castes s'estima des dels orígens
com una apostasia i un oblit de la llei natural.

La retribució del karma. L'ordre natural del cosmos és, alhora, un ordre còsmic
moral, que s'expressa d'una manera especial en la doctrina del karma que diu que
l'existència  i  el  destí  de  l'ésser  individual  és  conseqüència  inevitable  dels  actes
realitzats en la seva vida anterior, amb la qual cosa els bons actes són recompensats
amb una "bona reencarnació", és a dir, el naixement en una casta més alta, mentre
que els fets dolents són castigats amb una reencarnació més baixa. Així, el fet que un
ésser viu tingui una existència concreta depèn dels actes realitzats en la seva vida
passada. I donat que, per als hindús, el pas del temps és infinit i l'univers segueix la
llei  eterna  que  fa  que  es  repeteixi  contínuament,  s'estableix  un  cicle  etern  de
reencarnacions  regulat  per  aquesta  balança  del  karma:  recompensa-càstig,  causa-
efecte,  "bon  karma"-"bona  reencarnació",  fins  arribar  a  la  possibilitat  del
perfeccionament paulatí de l'ànima que portarà, finalment, a la salvació dels éssers
vius  (persones,  animals  i  plantes),  trencant  d'aquesta  manera  el  cicle  de  les
reencarnacions.

4) Recull la informació bàsica sobre aquestes lleis fonamentals en els requadres següents.

Respectar les castes Estats de la vida Respectar el karma

Les “lleis” del Sanatana Dharma



5) Llegeix els textos i després comenta la frase inscrita en el requadre de sota.

      “Un hindú és aquell qui accepta el seu karma i reconeix el seu dharma”

El  karma és el pes de les accions humanes,
allò  que  arrossega  l'ànima  en  el  cicle  dels
renaixements  perpetus,  en  el  cicle  de  les
reencarnacions; allò que fa que l'ànima sigui
presonera  del  cos  i  allò  que  l'obliga  a
reencarnar-se.

El karman hinduista és la resultant invisible i
operant dels nostres actes, una cosa així com
el  balanç  dels  nostres  actes:  de  les  nostres
bones i males accions. Així ho diu la llei del
karma: "Som allò que hem fet, serem allò que
farem".  Per  evitar  la  feixugor  del  karma,
l'ideal seria no actuar, no obrar. I aquest camí
ha temptat moltes vegades als hindús, que es
refugien en el camí de la no-acció: treballar,
vestir-se alimentar-se, desplaçar-se el menys
possible, aquesta seria la utopia. Desarrelar-
se de tot i viure com si no existíssim. D'aquí
prové, segurament, la impressió de fatalisme,
d'inèrcia  i  de  resignació  que  ofereixen  els
hindús  davant  de  l'activisme  febril  i
conqueridor d'occident.

El  karma influeix  molt  profundament  en  la
mentalitat hindú, perquè és, fonamentalment,
l'explicació  del  destí  humà.  Una  explicació
justa, donat que estableix una harmonia entre
la  forma  corporal,  la  situació  social  i  les
facultats de l'ànima. Ser desgraciat no és una
maldició  ni  un  falta,  sinó  el  resultat  dels
demèrits  d'una  existència  anterior  i  la
possibilitat d'obtenir una existència millor. 
Així, la llei del karma no és tan fatalista com
pot  semblar  en  un  primer  moment.  D'una
banda,  perquè  el  karma  depèn  també  dels
esforços de l'home, és a dir, l'home pot actuar
sobre  les  seves  intencions  i  sobre  cadascun
dels seus actes i, per tant, sobre el seu propi
esdevenidor.  D'altra  banda,  perquè  aquesta
llei és una esperança, en el sentit que és una
certesa  en  què  l'objectiu  de  l'existència  és
l'alliberament  (malgrat  el  cicle  de
renaixement  i  reencarnacions).  Els  hindús
l'anomenen "moksha": la fusió definitiva del
"jo"  i  del  "Tot",  de  cada  "atman"  amb
"Brahma".

El dharma és la llei que manté l'ordre
del  món.  És  una  noció  tan  essencial
que,  com  ja  hem  vist,  serveix  per
designar  l'hinduisme:  Sanatana
Dharma, la llei eterna.

El dharma és l'activitat múltiple gràcies
a  la  qual,  els  déus,  a  través  de
destruccions  i  reconstruccions
successives  conserven  l'ordre
universal.
És la realitat essencial del cosmos, de
la societat i de l'home. És l'ordre que
regna  entre  els  déus,  atribuint  a
cadascun  la  seva  pròpia  funció  i  les
seves  pròpies  intervencions.  El  de  la
guerra no és menys important que el de
la pau; i el lladre de bestiar té la seva
funció,  a  l'igual  que  el  guardià  del
ramat. En la naturalesa, el dharma és el
cicle dels astres i de les estacions, que
regula l'arribada de la collita i i el florir
de les plantes. És l'ordre que regula la
jerarquia de les castes, i l'ordre moral
pel  qual  cada  home  actua  segons  la
seva obligació, és a dir, respectant les
lleis dels déus, de la naturalesa i de la
societat. El dharma és el funcionament
harmoniós d'un univers en equilibri.

Per  a  un  hindú,  el  dharma  personal
consisteix  en una  aspiració  a  complir
"el deure i obligacions de la seva casta
i del seu estat de vida". El respecte al
dharma és l'esforç per aniquilar en un
mateix l'ambició i la concupiscència.

La vida social i la vida espiritual són
inseparables.  L'home  no  és  mai  un
individu  aïllat,  forma  part  de  l'ordre
universal,  i  la  seva  finalitat  no  és  ni
l'èxit en aquest món ni la seva salvació
en l'altre, sinó la seva dissolució en el
tot.  Això  és  el  dharma  ,  l'exigència
d'ocupar cadascú el  seu lloc degut en
l'ordre de les coses, amb l'objectiu de
l'alliberament.





Els conceptes de Dharma i Karma, com hem vist, són fonamentals per comprendre
bé  aquesta  tradició  religiosa  oriental,  fins  al  punt  que,  per  a  alguns  pensadors  i
teòlegs, defineixen de forma suficient què és l'hinduisme.

El cicle de les reencarnacions.

La creença que els actes dolents són castigats i els actes bons són recompensats es
troba a l'origen de la idea de la «transmigració de l'anima», o «reencarnació». Això
vol  dir  que  la  felicitat  o  la  desgràcia  presents  en  la  vida  de  les  persones  són
conseqüència de la conducta bona o dolenta que van tenir  en altres vides.  De la
mateixa manera, els actes que duem a terme en aquesta vida determinen la qualitat de
les vides properes. L'objectiu final és arribar a la salvació de l'ànima.

6) Les aspiracions i objectius en la vida dels hindús. Escriu a sota del gràfic, de maneres
diferents, quina és l'aspiració o l'objectiu de la vida dels hindús.

         

1. ....................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................

4. ....................................................................................................................................

5. ....................................................................................................................................

Fins que no assolim un alt grau de perfecció, tornarem a néixer després de la mort en
forma  d'animal  o  d'ésser  huma,  d'acord  amb  els  nostres  mèrits.  Per  tal  que  les
persones arribin a aquest grau de perfecció, l'hinduisme ha desenvolupat un conjunt
de pràctiques, anomenades «ioga», que exerciten tant el cos com l'esperit.

La unitat de l'hinduisme no està ni en els dogmes ni en els déus, sinó que cal buscarla
en la creença en les successives reencarnacions. L'existència de cada persona ha estat
precedida d'altres anteriors i l'estat actual és conseqüència dels actes, bons o dolents,
fets en la vida prèvia. El final és la purificació total, amb la qual l'home s'allibera de
les reencarnacios i aconsegueix el gaudi de tots els plaers divins. Per alliberar-se
d'aquesta cadena de reencarnacions s'han de recórrer aquests camins d’alliberament.

La salvació de l'ànima i els seus camins



Els camins (ioga) de l'alliberament.  Ioga és una paraula sànscrita que significa
unió, la qual expresa l'estat d'unitat amb l'Absolut. Per això Ioga és més un estat que
una pràctica. Totes les disciplines i tècniques conegudes com Ioga són els diferents
camins  que  conduiexen  cap  aquest  estat.  Tracten  d'harmonitzar  els  aspectes
intel·lectuals,  emocionals i  actius  del  ser  humà,  per  integrar-los  com a camí cap
l'estat iòguic en si mateix, que és la realització del ser. Són els següents:

JNANA YOGA, és el cami de l'introspecció
i  de  l'autoconeixement,  el  Jnana  Iogui
dirigeix tota la seva capacitat intel·lectual a
descobrir  la  Realitat  Infinita  de  la  seva
natura  interior.  El  Jnana  Iogui  estudia  les
escriptures com els Upanishads i els tractats
del Vedanta, com a suport a la seva recerca.
Però encara que l'estudi sigui una part de la
seva práctica, el Jnana Iogui sap molt bé que
allò que busca està més enllà de qualsevol
escriptura o expressió externa, i el que tracta
de trobar, està en el seu interior.

L´expressió real del Jnana Ioga prén el seu
significat més profund en la pregunta ¿QUI
SOC JO?. Aquesta pregunta surt de lo més
profund del cor del Jnana Iogui, fent de la
seva pràctica un camí d'autodescobriment de
la seva real Natura. La visió del Jnana Iogui
és d'un caire totalment universal ja que per a
ell tot i ell mateix són l'Absolut.

BHAKTI  IOGA,  és  el  cami  de  la  devoció  o
l’amor  absolut  a  Déu.  El  Bhakti  Iogui  canalitza
tota la seva part emocional cap a lo Diví. Dins la
seva  expresió  externa,  és  el  Ioga  que  té  més
expressió religiosa. De fet tota la religiositat hindú
es  l´expressió  de  la  devoció.  El  devot  té  una
relació molt  particular  amb la  divinitat,  recita  el
seu nom (Mantra), adora la seva imatge com si fos
un  ser  viu,  li  ofereix  aliments,  vestits,  flors,
perfums,  incens  etc… tot  el  seu  pensament  esta
unidirigit cap la divinitat.
És el cami en el que l´art hindú s´ha expressat més
àmpliament,  mitjançant  l'escultura,  la  pintura,  la
música  i  la  literatura  fent  que  tota  expressió
artística  estigui  dirigida  a  la  glorificació  de  la
divinitat.  Però el  Bhakti  Ioga també té  un sentit
intern, en el seu estat més profund el devot tracta
de sentir que allò que adora externament no és més
que l'expressió de la divinitat que viu en el seu cor.
En  aquest  estat  el  Bhakti  Iogui  desenvolupa  la
consciència de la seva natura divina, arribant a sentir que tot és l'expressió o millor
dit la manifestació de lo Absolut, realitzant que no hi ha diferència entre ell i lo Diví.



KARMA  IOGA,  és  el  cami  de  l'acció  sense  cap
motivació egoista, el Shádaka (practicant) mitjançant el
servei totalment desinteressat, tracta de desenvolupar la
consciència de que tot ser es l'expressió de la divinitat i
totes les seves accions les fa com un acte d'adoració. Un
dels principals obstacles en el camí espiritual es l'Ego
(l'actitud d'individualisme egocèntric), el Karma Iogui
tracta  de  transcendir-lo  fent  una  unitat  de  la  seva
voluntat amb la Voluntat Còsmica, podriem comparar
aquesta  actitut  amb  l'esperit  que  tenia  sant  Francesc
d'Asís quan deia: "Senyor, fes de mi un instrument de la
teva Pau".

RAJA IOGA,  aquest  és  el  camí  que  utilitza  tot  el
potencial  mental  per  arribar  a  la  il·luminació.  És,
potser, el Ioga que integra tots els camins iòguics, ja que és la via que dóna les pautes
de pràctica i autodisciplina per arribar a l'estat d'unió amb Lo Absolut. És el cami
conegut com el de les vuit etapes.

7) Com ja saps, a l'Índia els seus habitants segueixen quatre camins per arribar a la fusió
amb Brahma. Completa el quadre següent.

Escriu el nom del ioga ...és el camí de... ...i consisteix en...

puresa i domini de si
desprendiment
veracitat
no violència
respectar la llei de castes
respectar els estats de vida
Ascetisme, autodomini,
sacrifici i abnegació.
Descobrir l'Absolut a partir
de la meditació, superant
l'apariència de les coses i
trobant allò d'etern que hi
ha en el seu fons.

conducta moral recta
puresa interior i exterior
domini posicions del cos
domini de la respiració
alliberar-se de les
impressions dels sentits
concentració
meditació
contemplació absoluta



Del politeisme al monoteisme
En un principi totes les forces i els elements naturals estan divinitzats, per la qual
cosa hi ha decenes de milions de petits déus (atmosfèrics, terrestres, celestials...), que
també es classifiquen segons les classes socials (déus sobirans, déus guerrers, déus
artesans, déus obrers o ramaders...). Però cal dir que, des d'antic destaquen algunes
grans  divinitats  prioritàries:  Dyaus  Pitar  (el  cel-Pare),  Mitra  (que  presideix  els
contractes), Varuna (el que manté l'ordre universal), Indra (el raig), Vayu (el vent),
Parjanya (l'huracà)... que coexisteixen amb tota una sèrie de déus secundaris: Pusan,
Brihaspati,  Tvastar  i  els  tres  Ribhus.  Totes  aquestes  divinitats  tenen  aventures
guerreres o amoroses, estan molt representats a les façanes dels temples o santuaris
així com a totes les festes populars, perquè els hindús són molt devots dels déus.

Tanmateix, aquests milions de déus de la natura i aquests déus prioritaris, van quedar
arraconats amb el pas del temps (encara que continuin sent venerats) i es van reduir a
un sol déu, Brahma. Es tracta de l'única realitat,  en la qual es redueixen tots els
aspectes del diví, i que es manifesta en una mena de trinitat: la Trimurti, amb les
seves expressions de Shiva i Vishnú.

El panteó hindú: Una complexitat inesgotable
Tres nous déus, doncs, van passar a ser els personatges dominadors dins del panteó
índic: Brahma, Vishnú i Shiva. Apareixen de vegades com a trinitat (Trimurti) i estan
enllaçats d'acord amb la doctrina que diu que els tres déus només són tres diferents
configuracions  o  formes  d'un  ésser  originari  en  la  seva  activitat  com a  creador,
conservador i destructor de l'univers. Dins de l'hinduisme, però, no es pot dir que hi
hagi  un déu creador,  perquè  el  mateix  concepte  de  creació  és  fosc  i  confós.  En
realitat el que existeix des de sempre és l'ordre de les coses, el principi que anima el
món. Un ordre etern que comença sempre de nou, de forma cíclica.
La  majoria  dels  teòlegs  moderns  hindús,  així  com  la  població  del  carrer,  es
reconeixen com a xivaïtes o com a vixnuïtes, i contemplen a un dels dos com a un
déu superior al qual estan sotmesos els altres déus com a subordinats o formes de
manifestació (encarnacions o avatars, descendiments... ).

El panteó hindú



Per què tants déus? Es diu que l'hinduisme té decenes de milers de déus. Atès que
és una religió que venera tot el que ens envolta -rius, arbres, muntanyes i animals-,
ha de produir, com és natural, moltes imatges de la divinitat. De fet, totes aquestes
divinitats  només  són  els  rostres  d'una  única  realitat  fonamental  que  els  hindús
anomenen Brahma (l'ànima universal), que és absoluta, eterna i sense límits, d'on
neixen  totes  les  coses.  Els  diferents  déus  i  deeses  només  són  imatges  d'aquesta
realitat invisible, i venerar-los és un mitjà per accedir a aquesta ànima universal.

8) Completa l'esquema següent amb els noms dels déus principals de l'hinduisme i de
les seves consorts.

SHAKTI

Generalment, cada divinitat hindú té una consort o Shakti, la qual és l'expressió del
poder i l'energía de la Divinitat. Així Brahma té com a consort a la deesa Sarasvati
representació  de  tota  expressió  creativa  com  ara  les  arts,  el  coneixement  el
discerniment, etc.
La consort o Shakti de Vishnú és Lakshmi, la deesa de la fortuna, molt popular entre
negociants i comerciants, els quals l'adoren cada dia abans d'obrir els seus negocis.
Dins la seva iconografía es representa de peu o asseguda en una flor de lotus, que
significa  la  puresa  espiritual.  Segons el  grans ioguis,  si  no estem afermats  en la
puresa interior no podrem gaudir del do que Lakshmi representa: el tresor espiritual
de la il·luminació.
La consort de Shiva, Parvati, prén el seu paper de Shakti assumint diferents formes
com Durga, Amba, Kali, etc… Totes aquestes formes de la deesa són molt populars
en tota l'Índia, i se la representa des de la forma més benigna fins a la terrorífica Kali,
que  destrueix  tot  tipus  de  sers  demoniacs,  simbolitzant  l'aspecte  regeneratiu  que
destrueix tot lo negatiu.

creador

preservador

destructor
AVATARS

1. Peix (Matsyavatara)
2. Tortuga (Kurmavatara)
3. Porc senglar (Varahavatara)
4. Home-lleó (Narasimhavatara)
5. Enano (Vamanavatara)
6. Rama, amb destral.
7. Rama  / SITA
8. Krishna  / RADA
9. Buda
10. Cavall (Kalki)

.......................

.......................

Sakti
Kali
Parvati
Uma
Gauri
Durga

Avatar significa literalment 

"descendir".

En la tradició   hindú, Déu "descén" 

cada cop que el món el necessita.



Brahma

Abans de ser el  creador
del món, Brahma és una
creació dels teòlegs. Per
a  ells,  és  una
personalització  d'allò
que és l'Absolut,  l'única
realitat  de  la  qual
sorgeix tot.

És el  primer  personatge
de  la  Trimurti,
representa  el  ser  per
excel.lència en tot el que
existeix, perquè és l'unic
ésser que és idèntic a si
mateix  (Atman
universal)  i  constitueix
el  nucli  més  intern  de
cada  ésser  individual  i
també  de  cada  ésser
humà.  Es  tracta,  però,
d'un  déu  teològic,  una
especulació  intel.lectual
que  no  suposa
pràcticament  ni  culte  ni
santuari popular.

Per  als  hindús,
l'existència  del  món  no
és res més que un dia de
la  seva  vida.  Se'l
considera  fusionat  amb
personatges cosmològics
com  Prajapati,  "Senyor
de les criatures", i per aquest motiu es pensa que Brahma és l'energia creadora, el
constructor del món que reordena constantment els components de l'univers i té cura
de proporcionar cossos nous a les ànimes que entren amb la seva reencarnació en la
circulació dels móns.
El que realment es venera de Brahma és el seu poder, la seva "sakti" personificada
sota la forma de Sarasvati, la seva dona, antiga deesa-riu, protectora del saber, de
l'eloqüència i de les arts. És inventora del sànscrit, i es reconeix pel gall d'indi i la
planta  de  l'alfàbrega.  També  és  venerat  com  a  Maha-Devi,  la  "Gran  Dea"  que
concentra en si mateixa tots els aspectes de lo femení: és la verge, l'amant, l'esposa
fidel i la mare.
A vegades es representa amb 4 caps que segons diuen varen recitar els 4 llibres dels
Vedes.  Té  4  braços.  A cada  mà té  un  objecte:  una  jerra  d'aigua  (símbol  de  que
l'univers sencer ve de l'aigua), una flor de lotus, una mena de rosari (que representa
el temps) i a la quarta els Vedes. Se’l representa dret sobre una flor de lotus, però
sovint  es  representa  assegut  sobre  el  seu vehicle,  una  oca  (que  és  el  símbol  del
coneixement).



Vishnú.

És el déu de l'espai, de la mateixa
manera  que  Shiva  o  serà  del
temps.  Sembla  que  en  els  seus
orígens era un déu solar, tal i com
el seu nom indica: vis, penetrar; el
raig de sol que penetra i fa viure.
Amb el temps s'ha convertit en un
dels  déus  més  poderosos  de
l'Índia,  sobretot  per  la  seva
identificació  amb  diferents
divinitats i per la seva encarnació
en els herois de les grans epopeies
de  l'Índia  (Ramayana  i
Mahabarata).
És un déu benèvol, responsable de
l'univers.  Preserva  el  món  i  el
manté en equilibri, és el Gran Tot
que sosté tot el que existeix.
Aquesta  és  la  raó  de  ser  de  les
seves  manifestacions:  com  a
guardià  del  "dharma"  delega  els
seus  poders  protectors  als
"avatars"  en  què  s'encarna.  Així,
periòdicament, sempre que el món
o la humanitat  estan en perill  de
destruir-se  per  l'efecte  de
potències  malvades  o  la
degeneració  de  les  costums,
descèn  sota  formes  diverses
d'animal o en figura humana a fi
de  salvar  la  humanitat.  Ha
intervingut  ja  en  més  de  deu
ocasions,  de  les  quals  les  més
importants  són  la  setena  i  la
vuitena perquè va donar lloc a dos
herois  llegendaris:  Rama  i
Krishna. El nové avatar de Vishnú
seria el propi Buda, i per a alguns,
fins  i  tot  també  ho  serien,  el
mateix Jesucrist i Mahoma.

Vishnu es representa de color blau. Té 4 braços i mans. Sempre carrega en una de les
mans  una  roda  dentada  que  es  considerada  l'arma  invencible  i  representa  la
intel.ligència universal, els poders de la creació i la destrucció.
A un altra mà porta un cargol marí, símbol de l'origen de l'univers, per la seva relació
amb l'aigua marina. També porta un mall com a símbol del poder i una flor de lotus
que representa la puresa. Pot portar també un arc amb fletxes. Vesteix sempre un
lungi  de color  groc i  el  seu vehicle  és un àliga (meitat  ocell  meitat  persona).  A
vegades es representa dret damunt la pell d'una serp (una cobra). És molt venerada la
seva representació com a Narayana, déu de l'inici d'una nova edat del món.



Shiva

Els orígens d'aquesta
divinitat  són  no-
vèdics,  és  a  dir,
anterior  a  la
reformulació  dels
déus que fan aquests
llibres  sagrats.
Sembla  que
procedeix de Rudra,
geni de les tempestes
i  destructor  dels
ramats, alhora que és
un  temible  arquer
que  envia  les
enfermetats  i  les
guareix.  Es  tracta
d'un  déu  bicèfal,
creador  i  destructor
al  mateix  temps,
engendrador  i
destructor  del
cosmos,  protector  i
justicier,  és  la
contradicció  que
engendra a la vegada
la vida i la mort.
La  primera
representació  de
Shiva  és  el  lingam,
el  fal.lus  del  déu,
perquè  està  associat
a un déu pre-ari de la
fecunditat.  Aquest
lingam,  però,  no  és
res més que un signe
material  de  la
presència del déu, un suport per al pensament dels devots. En l'aspecte espiritual és
també el prototipus del gran asceta, que gràcies a l'automortificació supera l'univers,
creant una nova existència.
Té tres ulls, el tercer al front (entre les celles) quasi sempre tancat excepte en el moment
de la destrucció. Té els cabells llargs i crispats o a vegades recollits en una mena de
monyo. Als cabell hi té el riu Ganges (que també és una deesa) i la lluna creixent. En
alguns icones Shiva té un petit sortidor d'aigua que surt dels seus cabells. La mitologia
diu que quan Ganga va caure del cel Shiva va aturar l'impacte de la caiguda amb els
seus cabells i així va evitar una riuada que hauria acabat amb l'univers. Té dues o quatre
mans. A una de les mans porta un trident. A un altre un tambor, a la tercera una destral i
a  la  quarta  una mena de trompeta.  A vegades té  dues mans buides,  una en posició
vertical amb els dits mirant amunt com a senyal de protecció i l'altra amb els dits avall
com a símbol  de generositat.  Es cobreix amb una pell  de tigre i  va maquillat  amb
cendres.



Actualment, apareix tan aviat amb aspecte masculí com femení, fins i tot en forma
andrògina (amb un cos meitat home, meitat dona).

Entre  les  seves
representacions
humanes  més
cèlebres trobem
la de Nataraja,
"senyor  de  la
dança",  el
ballarí  estàtic
que,  dins  un
cercle  de
flames,  allibera
el  món  de  la
ignorància.
Aquest  ballarí
simbolitza  la
destrucció
permanent  del
món,  però  al
mateix  temps
l'alliberament
de  les  ànimes.
El déu, a través
de  la  dança
aplasta  tots  els
dimonis  de  la
il.lusió que ens

fan arelar a la vida. Així manifesta la fi dels temps, quan, un cop desaparegudes totes
les  aparences,  el  devot  fidel  conegui  finalment  la  veritat,  la  identitat  de  l'ànima
individual amb l'ànima universal.

9) Recull en aquest quadre sinòptic, de forma sintètica, la part que es demana dels teus
coneixements sobre el panteó hindú.

Qualitat principal Altres qualitats Iconografia Dees relacionades

BRAHMA

SHIVA

VISHNÚ



AGUA
Direcció i guió: Deepa Mehta.
Països: Canadà i l'Índia
Any: 2005
Durada: 115 minuts

Intèrprets:
Lisa Ray / Kalyani,
John Abraham /Narayan
Sarala / Chuyia,
Manorma / Madhumati

La  història  passa  l’any  1938,  a
l’Índia colonial, en ple moviment
d’independència  liderat  per
Mahatma  Gandhi.  S’acaba  de
celebrar un casament, que ben bé
podria ser un enterrament, des del
punt  de  vista  occidental,  entre
Chuyia, una nena de 8 anys, i un
home  agonitzant  que  no  supera
aquella  mateixa nit.  Es crema el
seu cos en el riu sagrat i Chuyia
es prepara per al seu destí.

L’aigua és una constant en tota la pel·lícula, no només com a metàfora sinó també
com a  instrument.  A la  vora  del  riu,  Kalyani  coneix  Narayan,  un  jove  idealista
seguidor de Gandhi, fill de brahmans, que pertany a la casta social més elevada de
l’Índia. Estudia dret, està il·lusionat amb la revolució social pregonada per Gandhi, i
està més que disposat a rebutjar els límits imposats per una tradició secular. Amb la
petita  nena-vídua,  Chuyia,  actuant  com  a  missatgera,  la  seva  relació  impossible
comença a florir.

a) Quina problemàtica es reflecteix a la pel·lícula?

b) Com ho fan les vídues per sobreviure dins de “l’ashram” ?

c) Segons les creences hindús, quan una dona es casa es converteix en la meitat de
l’home. Per tant, si aquest mor, es considera que la meitat de la dona també ha mort.
Recordes què diuen els “sastras” sobre què ha de fer una dona quan es queda vídua?



La roda

Aquesta  és  la  bandera  de
l'Índia. La franja superior és de
color  taronja  i  la  inferior  de
color verd. En la franja central,
que és blanca, hi ha una roda
de color blau marí que indica
el  Dharma  Chakra,  la  llei
universal  i  natural  que  tots
hem de seguir.

Chakra
El Chakra o disc és un símbol perfecte de la naturalesa cíclica de
la vida. Simbolitza el moviment que crea i governa l’espai-temps.
És considerat l’arma principal de Vishnú per a la preservació del
món.

Coco (Nariyel)
S'utilitza en els rituals o “pujas”, com una mena
d'ofrena per atreure l'atenció dels déus i com a
símbol de prosperitat.  Donat que es considera
que  tots  elements  d'aquest  fruit  són
beneficiosos  per  a  l'ésser  humà,  s'acostuma a
oferir com a present, com un desig de bona sort.

La flor del lotus (Padma o Kamal)
El lotus representa vàries coses. És la flor
de  la  vida,  és  un  signe  visible  de  la
consciència  i  és  el  seient  de  Brahma.
Representa les coses bones de la vida i la
seva associació amb l’autocreació.  En la
naturalesa, sobresurt  altiu per damunt de
les tèrboles aigües en les quals floreix, i
per això és el símbol de la puresa, la pau i
la bellesa.

Esvàstica
La  paraula  “esvàstica”  es  deriva  de  la  paraula
sànscrita “svatikah”, la qual significa “ser afortunat”.
La primera part del mot, “svasti”, pot ser dividida en
dues parts: “su”, que vol dir bo o bé; i “asti” que vol
dir  ser.  A l’Índia  la  paraula  i  l’objecte  s’associa  a
coses favorables, perquè significa “favorable”. Quan
gira en contra o bé a favor de les agulles del rellotge
adquireix sentits i interpretacions diferents.
Els  jainites  són  un  grup  que  practiquen  de  forma
radical la no-violència, l’amor a qualsevol forma de
vida  i  la  més  absoluta  pau  i  tranquilitat  espiritual.
Tenen com a un dels símbols principals l’esvàstica.

Els símbols



El lingam
El  lingam  evoca  un  primitiu  culte  a  la
fertilitat,  perquè  representa  el  fal.lus  de
Shiva, encara que cal reinterpretar-ho com a
símbol  de  Shiva  en  forma de  consciència
del  món. El mateix terme “lingam” és un
eufemisme,  donat  que  significa  “senyal”.
Gairebé sempre és cilíndric, de pedra o de
bronze, recolzat en una superfície que és la
representació simbòlica del  sexe femení o
yoni,  que  al  mateix  temps  representa  la
sakti o energia femenina del déu Shiva.

Pranava

La  Pranava  hindú  o  representació
escrita  d'una  sil.laba  sànscrita  que,
en  veu  alta,  produeix  el  so  “om”.
S'acostuma a pronunciar multitud de
vegades al dia, és com una mena de
mantra o oració que té la virtut de
fer present la Realitat de Brahma en
el món. Resant aquest mantra "Om
mani padme hum" (Visca la joia de
la  flor  del  lotus)  el  devot  hindú
col.labora en la seva tasca de fer que
el món sigui.

10) Copia la "pranava" al costat.

Tilak

Aquest punt que sovint podem veure en el front
dels hindús és el que s’anomena “tilak” (també
“tika”, “bindu” o “pottu”), i està fet amb cendra,
pasta  de  sàndal  o  bé  curcuma.  Les  dones
l’acostumen  a  portar  de  color  vermell,  i  els
homes en forma més allargada. És el punt on es
troba  un  determinat  chakra  del  ioga  i  que
coincideix amb l’ull  espiritual  o tercer  ull.  És
una  marca  beneficiosa  que  es  posa  entre  les
dues  celles  perquè  es  creu  que  el  centre  de
l’aprenentatge  hi  està  ubicat.  Col.locar-se  un
“tilak” en aquest punt ajuda a aprendre.
Per  als  seguidors  de  Shiva  són  tres  barres
horitzontals, per als de Vishnú tres verticals amb
la del centre de color vermell, i com a símbol de
la  deesa  Parvati  protectora  de  l'esposa  i  del
marir, les dones casades porten un punt de color
vermell.

11) Pinta un "tilak" en aquests ulls, tenint present que els primers corresponen a una
seguidora de Shiva, els segons a una de Vishnú i els tercers a una dona casada.



12)  Completa aquesta imatge d'un avatar de Vishnú seguint la informació senyalada
amb fletxes (Has de consultar els apunts sobre el panteó hindú i la iconografia de les
divinitats).

13) Amb quines divinitats relacionaries els següents “vehicles”?

De quin avatar de Vishnú es tracta?

.......................................................

En aquest braç hi duu normalment el 
símbol del poder de Vishnú, però ara hi 
has de dibuixar el símbol més reconegut 
de Shiva

En aquest mà dibixa 
l'objecte que simbolitza 
l'origen de l'univers, per la 
seva relació amb l'aigua. En aquest mà dibuixa 

l'objecte que representa 
la puresa.

Dibuixa l'objecte que 
representa el pas del 
temps en aquesta mà.



14) Què pots dir d'una d'aquestes imatges?

  

 



L´hinduisme no té cap fundador, tota la seva filosofía prové dels ensenyaments dels
antics  rishis (mestres realitzats o savis). Els primers escrits en què es fonamenta la
seva filosofía  són els  quatre  Vedes anomenats  Rig,  Sama,  Yajur  i  Atharva Veda
respectivament, que van aparèixer (escrits) aproximadament entre el 1300 i el 1000
A.C, però amb una tradició oral que es perd en la nit dels temps. Aquests textes, que
constitueixen el fonament més antic de l'hiduisme, van ser recopilats i escrits per
Vyasa.

• Rig-veda, col.lecció d'himnes als déus compostos pels sacerdots indoirànics.
És el llibre més antic de la literatura índia.

•  Sama-veda,  recopilació  de  cants  trets  del  Rig-veda,  adaptats  per  a  l'ús
litúrgic. És un llibre de cants.

• Yajur-veda o Veda de les fòrmules: recull les fòrmules dels sacrificis.
•  Atharva-veda: recull el saber dels mags en forma de fòrmules màgiques i

conjurs.

Els Brahmana.  Després segueixen,  em ordre  cronològic,  els  brahmana,  que són
"interpretacions sobre el brahman", comentaris en prosa que expliquen els ritus i les
fòrmules que els acompanyen. Estan vinculats als diferents vedes.

Les Upanishads. Més tard altres rishis van enriquir els Vedes amb els seus propis
comentaris, fruit de les seves meditacions i de la seva realització mística interior.
Aquests comentaris es coneixen com a Upanishads, el seu nom significa “sentar-se
prop d'algú” i són diàlegs entre mestres i deixebles. És en ells on es troba en realitat
el nucli central de la religió hindú. Tracten sobre el significat i la natura de l'Univers;
són una definició sobre Déu com a Realitat Absoluta o Principi Còsmic anomenat
Brahma (l'Absolut).

El conjunt dels Vedes, Brahmanas i Upanishads es coneix com "Shruti" (allò que s'ha
escoltat de la Divinitat), o sigui, revelacions fruit de l'experiència interior, mística
dels Rishis.

Altres textes que formen la part més pràctica i popular de l´hinduisme s'anomenen
"Smriti" (allò que es recorda) o tradició memoritzada.

En primer lloc els constitueixen els Sutra o aforismes, que són textos redactats amb
un estil molt dens i concís. Els Dharma-sastra o ensenyaments sobre la llei són un
conjunt de textos que recullen la tradició civil, religiosa, moral i jurídica. El més
important és el Codi de Manu (sg I aC)

Entre els segles III aC i el segle III dC es van escriure dues epopeies composades per
diferents  generacions  de  poetes.  També  pertanyen  a  la  tradició  memoritzada  i
s'anomenen Ramayana i Mahabharata.

El  Mahabharata és el poema més llarg del món, 18 llibres amb més de 200.000
versos. Es tracta d'una epopeia, coneguda com «el cinquè veda», dedicada al déu
Krishna.  La  part  més  fonamental  d'aquest  extens  poema  és  el  Bhagavad  Guita,
importantíssim per a l'espiritualitat hindú.

El  Bhagavad Guita potser el text més popular a l´Índia i també el més conegut a

Els textos sagrats



occident.  Aquest  text  també es  considera  un  Upanishad i  a  més  és  el  centre  de
l'essència de tota la filosofía espiritual i universal de l'Índia. El Bhagavad Guita (que
forma part del Mahabharata) és el diàleg entre Krishna (lo Diví) i Arjuna (l'ésser
humà) enmig del camp de batalla; simbolitza la lluita interior que tot ésser humà té
entre la seva part material i espiritual. Aquest text conté l'essència del Dharma i ha
estat i és la principal font d'inspiració de molts mestres espirituals. 

Els upanishads havien presentat la via del coneixement com a camí cap al moksha o
alliberament de les reencarnacions. Davant d'aquesta via, el Bhagavadgita mostra la
via de la devoció (bhakti) com més assequible per a les persones, que estan més
disposades a entregar-se amorosament a déu que a iniciar complicats i complexos
camins  de  meditació  i  introspecció.  El  Bhagavadgita  recull  aquestes  dues  vies  i
n'afegeix  una  tercera,  la  via  de  l'acció:  actuar  seguint  el  sentit  del  deure,  sense
calcular els resultats, no acumula karma sinó que ens apropa a l'alliberament.

Mahatma Gandhi deia que aquest llibre era el seu constant company en qui trobava
la força i el consol necessaris tant per a la seva recerca interior com per a la seva
lluita en pro de la veritat i la justícia mitjançant la noviolència.

El Ramayana és un poema més curt que l'anterior, conté 40.000 versos i té com a
heroi Rama, encarnació del déu Vishnú. Rama representa l'amor a totes les criatures,
fins i tot a les més humils, la manifestació de l'ordre i la benevolença universal de
Déu. És el model perfecte de déu, de rei, d'home i de marit. Rama i la seva dona Sita
s'estimen tant  com s'han  d'estimar  i  respectar  marit  i  muller  dins  del  matrimoni
hindú.

Els Puranes, que antigament es transmitien de forma oral, són textos escrits entre els
segles  IV  i  XII  dC.  Contenen  llegendes  i  mites  sobre  els  déus,  així  com
ensenyaments sobre rituals, festes i peregrinacions. Són els textos bàsics per a les
grans sectes o corrents religioses que neixen a l'Índia en aquesta època: els shivaïtes i
els vishnuïtes.

15) Completa aquest requadre sobre els textos sagrats del Sanatana Dharma.

Tipus d'escrits El seu significat Obres que s'hi inclouen Text més important

Revelació

"allò que s'ha
escoltat de la

divinitat"

Upanishads

Smriti

Codi de Manu
Puranes



1. El temple com a univers i llar dels déus

Hi ha molts temples hindús escampats per tot l'Índia i dedicats a divinitats diverses.
Existeixen milers de temples locals, que poden ser només una petita casa de pedra on
es guarda una imatge sense forma, o bé edificacions més grans amb un petit estany
per banyar-se. Hi ha, fins i tot, ciutats temple, i d'altres estan escolpits en coves i en
grans blocs monolítics. Cada dia, a l'hora del crepuscle, els sacerdots hi celebren les
cerimònies de les ofrenes.

El  temple  es  considera  la  representació  de  la  muntanya divina  de  la  cosmologia
celestial hindú, en la qual resideixen els déus en els seus palaus celestials. Aquest
esquema  es  fa  palès  en  la  planta  i  l'alçat  de  la  construcció,  que  reflecteixen  el
simbolisme muntanyenc. La planta, en forma de mandala, és, en essència, un quadrat
esglaonat, amb imatges de pedra apilades en formes encavalcades que van creixent i
configurant la superestructura del temple.

Temple de
Khandariya
Mahadeva,

sg XI,
dedicat a Shiva.

Simbolitza la
muntanya

sagrada Meru.

Per als fidels, visitar el temple hindú és entrar en aquell regne dels déus, un lloc
separat del món rutinari de la realitat quotidiana. És el lloc a la terra on el poble pot
acostar-se a la divinitat. L'edifici pren vida amb les imatges de les deïtats, cada una
de les quals ocupa una posició en l'esquema del recinte. El devot fa la volta a la
construcció abans d'entrar-hi, però s'atura per fer ofrenes o recitar pregàries davant

de les icones escultòriques dels déus triats.  Després
d'haver  completat  la  circumval·lació,  ja  és  a  punt
espiritualment per atansar-se al sancta sanctorum i fer
el darshana de la deïtat principal.

Parts  essencials  del  temple.  El  seu  nucli  és  el
santuari que acull la imatge del déu. Es coneix com el
garbha griha, literalment la "cambra matriu" (1), i és
l'eix espiritual del recinte. Una estança gairebé fosca
on hi ha instal·lada la imatge de culte, l'escultura que
fa d'epicentre de l'adoració i d'objecte de l'atenció dels
fidels. No es tracta d'un lloc destinat a la reunió de la
congregació,  sinó  que  és  l'espai  privat  en  el  qual

El culte i els ritus



resideix el déu i on els sacerdots del temple atenen les seves necessitats diàries. La
majoria dels devots mai no travessen el llindar d'aquesta llar de la divinitat, tot i que
sí  que  se'ls  permet,  en  hores  determinades,  veure-la  a  través  del  llindar  obert.
Acostuma a estar envoltat per un  camí circumvalatori (2), al voltant del qual el
devot camina en sentit horari.

En els temples del nord de l'Índia, aquesta cambra matriu està coronada pel  sijara
(4), un gran terrat piramidal que configura la part més alta del temple. Els mantapa
(3) són pavellons o sales cobertes damunt de pilars que connecten amb el santuari
principal.  Estan  destinats  a  la  pregària  dels  fidels,  però  també  s'utilitzen  per  fer
ofrenes, danses o simplement reunir-se.

L'art de contemplar el déu. Contemplar els déus comporta un significat ritual que
va més enllà de la simple visió de les imatges: per als fidels, representa un acte de
comunió amb el déu que han triat. Es coneix com a darshana, "veure el déu d'un", i
és la  culminació de l'acte  d'adoració.  També es tracta  d'una experiència  religiosa
intensa  i  summament  personal  en  la  qual  el  devot  entra  en  comunió  directa
mitjançant la trobada de les mirades, que permet rebre la gràcia del déu.

16) Assenyala damunt la imatge les parts essencials d'un temple hindú.



2. El culte domèstic (la puja)

A  l'Índia,  la  religió  es  practica
sobretot a casa. La majoria de les
famílies  hindús  tenen  un  petit
temple  domèstic,  que  pot  estar
situat  en  una  habitació  o  bé  en
algun racó de la casa. Aquest petit
temple el consagren a l'oració i  a
fer ofrenes als déus. Cada dia fan
el ritual que s'anomena  puja,  que
no és res més que l'adoració a la
divinitat que la família ha escollit. 

Davant de la família, el pare o la mare hi encén una petita llantia d'oli i fa l'ofrena de
la llum i de l'encens als déus, representats per petites estàtues o per imatges.

Les ofrenes. Les ofrenes són la base de tots els ritus. Es fan ofrenes d'aigua, de foc,
de llum, de flors, de fruits, d'encens; fins i tot es fan ofrenes de menjar, que després
es reparteix entre tots els assistents i es consumeix com a menjar sagrat (prasad).
Aquestes ofrenes i els ritus que les acompanyen simbolitzen l'ofrena de la persona a
la divinitat.

17) En el dibuix de sota pots veure els objectes que s'usen en les ofrenes i pregàries que
els hindús fan diàriament a les seves divinitats. Pots imaginar per a què pot servir
cada objecte en un ritual religiós o quin és el seu simbolisme? 

Lletra Objecte del ritual Els 5 sentits Simbolisme i/o utilitat
Calze amb pols o
pasta dels santals
Bastons d'encens

Campaneta
Cullera Gust Serveix per oferir llet i aigua als déus i als humans.

Llum d'oli
B Recipient

A

B

C

D

E

F



3. Els ritus (els moments claus de la vida)

En la vida dels hindús hi ha una sèrie de ritus de pas o de transició, que són aquells que
es  realitzen en els  moments  de  canvi  personal  i  estan  relacionats,  sobretot,  amb el
naixement, la iniciació, el matrimoni i la mort.

El ritu del naixement.  Els rituals d'aquests tipus es fan fonamentalment a la mare,
abans  que  neixi  la  criatura.  Un  cop  ha  nascut,  és  presentada  a  la  deesa  Sasti  (la
protectora). A la boca de la criatura s'hi posa mel i mantega fosa.

Més  endavant,  i  seguint  la  pauta  de  les
imatges de la dreta, se li imposarà un nom,
que el seu pare li xiuxiueja a l'orella dreta.
Després també es celebra el moment en què
menja per primera vegada aliment sòlid. Es
creu que l'elecció d'aquest menjar forjarà el
destí de la persona.
La cerimònia de la perforació de l'orella es
fa als nens i a les nenes, generalment el dia
del seu primer aniversari.
Abans dels  quatre  anys,  el  cap del  nen és
rapat i s'unta amb pasta de fusta de sàndal.
Aquest gest simbolitza la puresa i l'absència
d'ego.
A l'inici oficial de l'educació primària el nen
escriu la seva primera lletra de l'alfabet en
una safata d'arròs.

El ritu de la iniciació. Es realitza en l'etapa
estudiantil, entre les edats de 8 i 12 anys. En
aquest  ritu  la  persona  rebrà  un  altre  nom
(com a persona ja adulta) i el “fil  sagrat”,
tres fils de diferents materials d'acord amb
la casta.  Durant la cerimònia,  un guru (un
mestre  espiritual)  renta  el  cordó i  el  trena
recitant  fòrmules  rituals.  Després  ja  es
considera “nascut dues vegades”.

El  ritu  del  matrimoni.  La  data  del
casament és fixada per un braman a partir de
l'observació  astrològica.  S'inicia  quan  el
marit va a buscar l'esposa a casa seva; allà el
pare la beneirà i després la confiarà al nuvi.
La cerimònia es realitza al voltant d'un foc
sagrat,  entorn  del  qual  donen  set  voltes
mentre  el  braman  recita  himnes  sagrats
alhora  que  llança  mantega,  arròs,  safrà,
encens i flors a les flames.

El ritu de la mort. Quan una persona mor, els seus familiars entren en un estat de
contaminació ritual que dura deu dies. El mort és rentat i vestit, i el tapen amb una tela i
flors. El foc allibera l'ànima d'aquest món per a què pugui transitar cap a una altra vida.



Namakarana  
Esta es la ceremonia Hindú del otorgamiento del nombre, llevada a cabo en el hogar
o  en  el  templo  entre  11  o  41  días  después  del  nacimiento.  El  padre  susurra  el
auspicioso nuevo nombre en el oído derecho del infante.

Anna Prasana 
La primer comida sólida es un evento sagrado llevado a cabo por el padre en el
templo o en el hogar. La elección de la comida ofrecida al niño en este momento
crucial se dice que lo ayuda a forjar su destino.

Karnavedha  
La ceremonia de perforación de la oreja, que se da a ambos, niños y niñas, llevada a
cabo en el templo o en el hogar, generalmente en el día del primer cumpleaños del
niño. Beneficios de salud y fortuna se derivan de este antiguo rito.

Chudakarana  
La cabeza es rapada y untada con pasta de madera de sándalo en este rito que se lleva
a cabo en el templo o en el hogar antes de los cuatro años. Es un día muy feliz para el
niño. La cabeza rapada simboliza pureza y ausencia de ego.

Vidyarambha  
El comienzo oficial de la educación primaria. En este rito, llevado a cabo en el hogar
o en el templo, el niño escribe su primera letra del alfabeto en una bandeja de arroz
no cocido entero con azafrán.

Upanayana  
La  investidura  ceremonial  del  “hilo  sagrado”  y  la  iniciación  en  estudio  Védico,
llevada a cabo en el hogar o en el templo, usualmente entre los 9 y 15 años de edad,
luego de lo cual el joven es considerado “nacido dos veces”.
Vivaha  
La ceremonia del matrimonio, llevada a cabo en el templo o en el hall de casamiento
alrededor del fuego homa sagrado. Votos de por vida, plegarias Védicas y siete pasos
delante de Dios y de los Dioses consagran la unión de marido y mujer.

Antyeshti  
El ritual funerario incluye la preparación del cuerpo, la cremación, la limpieza del
hogar  y  la  dispersión de las  cenizas.  El  fuego purificador  libera  al  alma de este
mundo para que pueda transitar sin estorbos al siguiente.







El año hindú. El calendario hindú tiene 12 meses lunares, es decir, basados en las fases de
la luna. Este calendario se utiliza para calcular las fechas de las fiestas y otros eventos
religiosos y hacer las cartas astrales. En la vida cotidiana siguen el calendario solar.
Cada  año  celebran  cientos  de  fiestas  religiosas,  la  mayoría  de  ellas  relacionadas  con
sucesos de la vida de los dioses. Algunas festividades, como el Diwali, se celebran en todo
el mundo mientras otras son locales.

 
Diwali. Es una fiesta de cinco días que tiene lugar entre octubre y noviembre y en la que se
adora a Lakshmi, la diosa de la riqueza y la belleza. En esta fiesta también se celebra la
vuelta triunfal de Rama después de su exilio, acompañado de su esposa Sita. Diwali marca
el comienzo del año nuevo hindú. También se conoce como fiesta de las luces. La luz
representa el conocimiento y el triunfo del bien sobre el mal. Las casas y los templos se
decoran con lamparillas de aceite llamadas diyas y se lanzan fuegos artificiales para alejar
las tinieblas e iluminar el camino de vuelta a casa para Rama y Sita. Antes de la fiesta de
Diwali se limpian y decoran las casa porque si está limpia y bonita, Lakshmi entrará y
bendecirá a sus habitantes. En Diwali es el momento de estrenar ropa, visitar a la familia e
intercambiar tarjetas, regalos y dulces.

En la fiesta de Holi la gente se echa mutuamente agua y tintes 

Holi marca el comienzo de la primavera y conmemora la muerte de Holika, una mujer
malvada que según la leyenda intentó matar a su subrino por ser seguidor de Krishna. La
noche anterior de Holi se encienden enormes hogueras y se queman muñecos de Holika. El
día de Holi se recuerdan las travesuras de Krishna y las bromas que gastaba de joven a las
vaqueras. Hay procesiones, cantos y bailes, y los participantes se echan agua y tintes unos
a otros. En Holi es costumbre ir a ver a la familia y amigos y saludar a todo el mundo.

En la festividad de Dassehra se recuerda la victoria de Rama sobre el gigante Ravana.
Mediante Danzas y obras de teatro se cuentan momentos claves de la vida de Rama y Sita.
Se construyen enormes muñecos de Ravana rellenos de paja y petardos, y una persona
disfrazada de Rama dispara una flecha encendida para prenderlos fuego.

 

 

 

PEREGRINACIONES
Entre las peregrinaciones que realizan los fieles hindúes destaca la Kumbhamela o Kumbh
Mela. Se realiza cuatro veces cada doce años, y tiene lugar, por turno, en los siguientes
lugares santos: Prayag, el nombre hindú de Allahabad (en Uttar Pradesh); Hardwar (en
Uttaranchal); Ujjain (en Madhya Pradesh) y Nasik (en Maharashtra). La leyenda dice que
en los orígenes del tiempo los dioses y los demonios hicieron un pacto para elaborar el
néctar de la inmortalidad. Una vez creado los demonios huyeron con el "bote" del néctar.
La batalla entre dioses y demonios duró doce días (=años) y durante la pelea se cayeron
cuatro  gotas  del  néctar  de  la  inmortalidad.  Los  lugares  donde  cayeron estas  gortas  es
monde se celebran los Kumbhamela
Cada ciclo de doce años incluye una Maha Kumbhamela (o ‘gran reunión del pote’) en



Prayag, en las riberas del Ganges, en la que participan varios millones de personas, lo que
hace que probablemente sea el mayor peregrinaje que se celebra en el mundo. Reunidos en
la confluencia de dos de los ríos sagrados de la India, el Ganges y el Yamuna, donde según
la  leyenda también emerge  a  la  superficie  el  mítico  e  invisible  río  de  la  sabiduría,  el
Saraswati,  los  fieles  se  liberan  de  sus  pecados  y  rezan  para  escapar  del  ciclo  de
reencarnaciones.
Las estimaciones consideran que en las tres semanas del Maha Kumbhamela celebrado en
2007, se dieron cita 70 millones de personas . Ver desfile Maha Kumbhamela VIDEO

Kumbh Mela
baño en el ganges 

Lo más importante del Kumbhamela es la inmersión en el río ya que con ello creen que
limpiarán  sus  pecados  a  ellos  y  sus  ascendientes,  y  así  facilitar  el  ciclo  favorable  de
reencarnaciones. Los primeros en bañarse son los sadhus y otros santones, después el resto
de  los  fieles.  Se  da  una  gran  concentración  de  sadhus,  y  los  fieles  aprovechan  para
contemplación ritual que transmite la energía espiritual. 





Les vaques hindús, símbol de la vida.

(...) Los hindúes veneran las vacas porque son el símbolo de todo lo que está vivo. Al
igual que María es para los cristianos la madre de Dios, la vaca es para los hindúes la
madre de la vida. Así, no hay mayor sacrilegio para un hindú que matar una vaca. Ni
siquiera el homicidio tiene este significado simbólico de profanación indecible que evoca
el sacrificio de las vacas. 
(...)  Como ya  he  indicado,  las  vacas  y  los  bueyes  proporcionan  sustitutos,  con  bajo
consumo  de  energia,  de  los  tractores  y  las  fábricas  de  tractores.  También  debemos
reconocer que cumplen las funciones de una industria petroquímica. El ganado vacuno de
la India excreta anualmente cerca de 700 millones de toneladas de estiércol recuperable.
Aproximadamente  la  mitad de  este  total  se  utiliza  como fertilizante,  mientras  que  la
mayor parte del resto se emplea como combustible para cocinar. La cantidad anual de
calor liberado por esta boñiga, el principal combustible con el que cocina el ama de casa
india, es el equivalente térmico de 27 millones de toneladas de queroseno, 35 millones de
toneladas de carbón ó 68 millones de toneladas de madera.  Puesto que la India sólo
dispone  de  pequeñas  reservas  de  petró1eo y  carbón y  ya  es  víctima de  una  extensa
deforestación,  estos  combustibles  no  pueden  considerarse  sustitutos  prácticos  de  la
boñiga  de  vaca.  Puede  que  el  pensamiento  de  la  boñiga  en  la  cocina  no  atraiga  al
americano medio, pero las mujeres indias lo consideran un combustible superior para
cocinar porque se adapta de un modo excelente a sus rutinas domésticas. La mayor parte
de los platos indios se preparan con una mantequilla refinada llamada ghee para la cual la
boñiga de vaca es la fuente preferida de calor, ya que arde con una llama limpia, lenta, de
larga  duración,  que  no  socarra  la  comida.  Esto  permite  al  ama  de  casa  india
despreocuparse de la cocina mientras cuida de los niños, presta ayuda en las faenas del
campo, o realiza otras tareas. Las amas de casa americanas alcanzan un resultado similar
mediante  el  complejo  conjunto  de  controles  electrónicos  que  suelen  incluir  como
opciones costosas las cocinas «último modelo».
La boñíga de vaca cumple por lo menos otra función importante. Mezclada con agua, se
convierte en una pasta utilizada como material para recubrir el suelo del hogar. Untada
sobre el suelo de tierra y dejántola endurecer hasta que se convierte en una superficie lisa,
impide la formación de polvo y puede limpiarse con una escoba. 
Dado que los excrementos del ganado vacuno tienen tantas propiedades útiles, se recoge
con cuidado hasta el último residuo de boñiga. En las aldeas, la gente poco importante se
encarga de la tarea de seguir por todas partes a la vaca familiar y de llevar a casa su
producto petroquímico diaria. En las ciudades, las castas de los barrenderos monopolizan
la boñiga depositada por animales extraviados y se ganan la vida vendiéndola a las amas
de casa. Desde el punto de vista de la agricultura mecanizata, una vaca seca y estéril es
una abominación económica. Desde el punto de vista del agricultor campesino, la misma
vaca  seca  y  estéril  puede  constituir  la  última  y  desesperada  defensa  contra  los
prestamistas. Siempre existe la posibilidad de que un monzón favorable restablezca el
vigor del ejemplar más decrépito y de que engordará, parirá y volverá a dar leche. Por
esto es que reza el agricultor; y a veces sus oraciones son escuchadas. Entretanto continúa
la producción de boñiga. Así empezamos a vislumbrar poco a poco por qué una vaca
vieja y flaca parece hermosa a los ojos del propietario. El ganado cebú tiene el cuerpo
pequeño, gibas que almacenan la energía en sus lomos y gran capacidad de recuperación.
Estos rasgos están adaptados a las condiciones específicas de la agricultura india. Las
razas nativas pueden sobrevivir durante largos períodos de tiempo con poco alimento o
agua y son muy resistentes a las enfermedades que afligen a otras razas en los climas
tropicales Se explota a los bueyes cebú mientras continúan respirando.

HARRIS, Marvin. Vacas, cerdos, guerras y brujas. Alianza Editorial, Madrid, 1991. Pàg. 16.22-23.



Nom: ....................................................................................................................

1) La religió que es practica a l’Índia s’anomena ....................  .........................

2) Aquest nom vol dir ................  ...................

3) Quin és l’objectiu vital dels habitants de l’Índia? 

4) Escriu quina és la primera de les seves creences bàsiques.

5) Escriu la segona de les seves creences fonamentals.

6) Per què l’"hinduisme" és la religió de la llibertat i de la tolerància?

7) Cita dues de les seves lleis fonamentals.

8) Practicar l’"hinduisme" no exigeix seguir cap precepte o llei. (Vertader) (Fals)

9)  Segons  l’origen  mític  de  les  castes,  d’on  apareixen  els  escriptors,  filòsofs,
científics i professors?

10) Qui són els intocables?

11) Què és el karma?

12) Sembla una religió politeista però en realitat és monoteista. Explica-ho.

13) Quins déus formen la trimurti?

14) Què vol dir el concepte de samsara?

15) Com s'anomena el  text sagrat més important de l'Índia? (Si no saps el  nom,
digues almenys de què tracta).



TRIMURTI





SHIVA

Shiva és el tercer déu de la trinitat hinduista. És el déu destructor. Té tres ulls, el
tercer  al  front  (entre  les celles)  quasi  sempre tancat  excepte en el  moment de la
destrucció.  Té  els  cabells  llargs  i  crispats  o  a  vegades  recollits  en  una  mena de
monyo. Als cabell hi té el riu Ganges (que també és una deesa) i la lluna creixent. En
alguns  icones  Shiva  té  un  petit  sortidor  d'aigua  que  surt  dels  seus  cabells.  La
mitologia  diu  que  quan  Ganga  va  caure  del  cel  Shiva  va  aturar  l'impacte  de  la
caiguda  amb els  seus  cabells  i  així  va  evitar  una  riuada  que  hauria  acabat  amb
l'univers. Té dues o quatre mans. A una de les mans porta una mena de forca. A un
altre  un tambor,  a  la  tercera  una  destral  i  a  la  quarta  una  mena de  trompeta.  A
vegades té dues mans buides, una en posició vertical amb els dits mirant amunt com
a senyal de protecció i  l'altra amb els dits avall com a símbol de generositat.  Es
cobreix amb una pell  de  tigre  i  va  maquillat  amb cendres.  Com a ornamentació
acostuma a portar serps al  coll,  el  cap i  als braços.  La seva pell  és blanquinosa,
excepte al coll que és ben blau, doncs va beure verí. Porta unes ratlles horitzontals
pintades  al  front.  Els  seus  seguidors  (generalment  homes)  també  se  les  pinten,
sobretot en temps de festes en nom de Shiva. També acostuma a portar un collaret de
cranis, per això se'l considera el déu dels crematoris.

Shiva no apareix com a tal  als  Vedes,  per  això es diu que és una transformació
posterior del déu vèdic Rudra (déu de les tempestes introduït a l'Índia pels aris). De
fet Rudra era alhora un déu benèvol i dur. Amb el temps es va anar donant més
èmfasi  en  l'aspecte  agressiu.  Shiva  representa  aquesta  agressivitat,  la  destrucció,
l'austeritat,  les  forces  negatives  de  la  vida.  Es  una  combinació  entre  creació  i
destrucció.

L'aspecte positiu, generós i bo de Shiva es veu també reflexat en la mitologia. Shiva
va protegir i guarir el món quan els dimonis i els déus varen remoure l'oceà i hi van
extreure 13 coses positives i una de negativa. La negativa, un verí mortal, ningú la
volia. Shiva se'l va beure i el va retenir a la gola perquè no l'afectés (per això se'l
coneix com el déu del coll blau) i així va salvar el món.

Una altra representació de Shiva, també bastant freqüent és la de Shiva destructor. La
boca oberta amb els ullals molt llargs i sortits, els ulls ben vermells, l'ull del front ben
obert  preparat  per acabar en un instant  amb qualsevol enemic que se li  posi  per
davant. Molt sovint es representa la família sencera, és a dir Shiva, Parvati (la seva
dona) i Ganesha (un dels seus fills - mig home, mig elefant). El seu vehicle és Nandi,
un brau. A la cultura pre-aria de la vall de l'Indus el brau era símbol de fertilitat,
encara que la fertilitat per excelència era una deesa, que més tard es va identificar
amb la deesa Pritivi o la Terra. Però el culte s'ha transformat i  ara s'identifica la
fertilitat directament amb Shiva i no tant amb el seu vehicle. Ara la fecunditat es
representa amb el fal.lus (nomenat lingam) de Shiva i acostuma a presidir l'entrada
dels  temples dedicats  a  Shiva.  Es representa  en forma de columna arrodonida,  a
vegades s'hi han esculpit varis caps de Shiva, que reposa sobre una mena de recipient
rodó o quadrat en forma de pica molt plana amb un desaïguador a un costat. Aquesta
base representa l'organ sexual femení (el yoni). Sovint es penja una jerra d'aigua que
goteja constantment per damunt del lingam i es recull a la sortida del yoni com a
aigua beneïda.
Aquesta  combinació  entre  els  dos  sexes  també  es  representa  en  una  de  les
manifestacions de Shiva (Ardhnarishwar, que significa el déu que és meitat home i
meitat dona). La meitat masculina és el mateix Shiva i la femenina és la seva esposa



Parvati.

Una de les representacions més popular és la de Shiva dansant,  (conegut com la
dansa còsmica) i on rep el nom de Nataraja. La mitologia diu que Shiva prenent
forma de cos femení va anar juntament amb Vishnu a enamorar milers de sants que
feien meditació i abstinència al bosc. Enfront la seva actitud provocadora els sants es
varen enfadar i varen fer sortir del foc un tigre per a que els ataqués, Shiva el va
matar després d'arrencar-li la pell se la va posar com a vestit. A continuació els sants
li van enviar una serp verinosa. Shiva li va xuclar el verí i se la va posar de collaret.
Després li van enviar altres animals i també els va vèncer i va ballar la dansa còsmica
damunt dels cossos dels vençuts. Llavors els sants s'adonaren que la ballarina era
Shiva i es convertiren en devots seus.





BRAHMA

Brahma, per alguns hinduistes considerat el Déu Suprem, personifica el sagrat, el
saber i la veritat. És el creador de l'Univers, qui creà també als altres déus. Per això a
vegades es representa amb moltes cares, cada una corresponent a un dels altres déus
masculins.  A vegades  es  representa  amb 4  caps,  mirant  cap  als  quatre  punts  de
l’horitzó, i amb les 4 boques que segons diuen varen recitar els 4 llibres dels Vedes.
D'aquí que els sacerdots, transmissors dels Vedes i intermediaris entre les divinitats i
la resta dels mortals, s'autoenomenesin brahmins i curiosament es transformessin en
la casta superior. Té 4 braços i 4 mans. A cada mà té un objecte: una jerra d'aigua
(símbol de que l'univers sencer ve de l'aigua), una flor de lotus, una mena de rosari
(que representa el temps) i a la quarta els Vedas. Porta barba, vesteix una pell de tigre
o d'antílop i té un aire pacífic i tranquil. Se’l representa dret sobre una flor de lotus,
però sovint es representa assegut sobre el seu vehicle, una oca (que és el símbol del
coneixement).

Amb Shiva i  Vishnú formen la triple forma de la divinitat  hinduïsta,  anomenada
Trimurti.

Per la seva participació en la creació de l'univers se'l relaciona amb la cosmologia
hinduista.  Una  de  les  llegendes  més  conegudes  és  que  Brahma es  va  crear  a  sí
mateix. Brahma va crear les aigües dels oceans i hi va deixar les llavors que varen
esdevenir l'ou daurat, del qual ell mateix fou creat. Segons altres llegendes Brahma
era un ós i amb la seva força va aixecar la terra i la va fer sortir de l'aigua, iniciant
així la creació del món.

Malgrat  la  seva  importància  en  altres  moments  de  la  història  de  l'Hinduisme,
actualment no se'l considera gaire. Hi ha poques representacions iconogràfiques de
Brahma als temples actuals, només hi ha un parell de temples dedicats a ell en tot el
país (un a Pushkar al Rajasthan) i no té gaires seguidors/es.







VISHNÚ

És  el  deu  preservador  de  l'existència,  la  permanència,  la  constància.  És  el  deu
masculí més popular en tot el país. Vishnu es representa de color blau. Té 4 braços i
mans.  Sempre carrega en una de les  mans una roda dentada que es  considerada
l'arma invencible i representa la intel.ligència universal, els poders de la creació i la
destrucció. A un altra mà porta un cargol marí, símbol de l'origen de l'univers, per la
seva relació amb l'aigua marina. També porta un mall com a símbol del poder i una
flor de lotus que representa la puresa. Vesteix sempre un lungi de color groc i el seu
vehicle  és  un  aliga  (meitat  ocell  meitat  persona).  A vegades  es  representa  dret
damunt la pell d'una serp (una cobra). Per darrera el cap de Vishnu, com si li fes de
barret surt la cobra amb molts caps. En la mitologia hinduista la cobra és el que
queda de la creació quan es tanca un cicle i permet que en pugui començar un altre.
Vishnu és un dels casos més evidents de transformació.  A mesura que canvia la
societat hinduista Vishnu va guanyant importància i acaba absorbint la personalitat
d'altres divinitats masculines que passen a ser considerades diferents reencarnacions
seves. Curiosament la segona reencarnació va ser en forma de peix (habitat marí), la
tercera  en  tortuga  (transició  entre  marí  i  continental),  la  quarta  en  porc  senglar
(mamífer), la cinquena meitat lleó i meitat home, la sisena en un nan, la setena en un
guerrer, la vuitena en Rama (un rei, un mortal -encara que per molts hinduistes es
considerat com un déu-), la novena en Krishna (un déu que s'ha fet molt popular a
l'Índia), la decena en Buddha i l'última, que de fet encara ha d'arribar, en Kalki (un
deu assegut damunt un cavall blanc). Diuen que Kalki vindrà quan disminueixi la
pietat,  quan les persones es valorin pels seus bens i  no per sí  mateixes,  quan la
mentida porti a l'èxit, quan les dones es converteixin en objectes sexuals, etc... No us
sembla que Kalki deu estar a punt d'arribar?

Si us hi heu fixat, cadascuna de les reencarnacions representa un estadi diferent de
l'evolució de les espècies que començà amb la vida al mar, després sorgeixen les
especies  amfíbies,  més  tard  les  terrestres  fins  arribar  a  l'homo sapiens  i  des  de
l'origen de l'espècie humana s'ha anat evolucionant (en general) cap a civilitzacions
més complexes. Darwin, considerat un geni al seu temps, va tenir predecessors a
l'Índia milers d'anys A.C. que, mitjançant la mitologia, varen fer un primer esborrany
de la complexa teoria de l'evolució.





KRISHNA
És la setena reencarnació de Vishnu. Es representa amb la
pell de color blava o negra, amb dos braços i tocant la
flauta. En les pintures es representa dret, recolzat en una
cama i amb l'altra cama creuada per davant. Normalment va
ben vestit i amb moltes joies. Sovint al seu costat hi ha la
seva estimada Radha i alguna vaca. Segons la mitologia,
Krishna era pastor.
Krishna neix per matar al rei Kansa, germà del pare de
Krishna. Kansa s'assabenta que un fill del seu germà
Devaki el matarà i empresona al seu germà i a la seva dona
per tenir-los controlats. Cada cop que tenen un fill o una
filla Kansa el/la fa matar. La nit que va néixer Krishna hi
havia una tempesta molt forta, els guardes de la presó es
varen adormir, les portes es van obrir pel vent i Devaki va
poder treure el seu fill Krishna de la presó. El va deixar
amb una família de pastors i d'aquesta manera el va salvar
de la mort. De la seva infantesa, joventut i vida d'adult se
n'han fet moltes històries, poemes i cançons. Entre altres
les que expliquen les seves entremaliadures de petit.
Krishna inspirat per Saraswati va escriure el famós Gita,
un llibre de pregàries i càntics en forma de poemes.

RAMA

Aquí teniu a Rama, com ja hem dit sovint es
considera la setena reencarnació de Vishnu. Es l'heroi
del Ramayana, una de les històries èpiques més
importants i populars. Normalment se'l representa
dret, vestit de guerrer, malgrat era un rei. Té només
dos braços i amb una mà aguanta l'arc i a l'esquena
carrega les sagetes.
Acostuma també a anar acompanyat de la seva dona
Sita, situada al seu costat dret amb una flor de lotus
blava a la mà. Al seu davant, agenollat als peus de
Rama hi ha el déu Hanuman (mig home- mig mico)
que és el seu fidel servidor.
Rama es converteix, en l'epopeia del Ramayana, en
l'heroi i en el model perfecte de déu, de rei, d'home i
de marit. Es deia que Rama i Sita s'estimaven tal com
s'han d'estimar i respectar marit i muller en la tradició
del matrimoni hinduista.





La cicatriu dels déus

"Su boca se conviritió en brahmán, el guerrero fue producto de sus brazos, sus muslos
fueron el artesano, de sus pies nació el siervo'. El cielo emanó de su cabeza, la tierra de sus
pies, la luna de su conciencia, el sol de su mirada, Indra y Agni de su boca, el viento de su
aliento (...)"

Himno Purusasukta. (Cita de Mircea Eliade)

Un dels mites cosmogònics de l'Índia relata la Creació com a desmembrament d'un gegant
primordial anomenat Purusa. El mite de la mutilació de Purusa ("home") il·lustra la idea de
la Creació com a sacrifici còsmic. Resulta revelador de la condició humana que en aquells
mites  en què s'involucra  com a receptora  de l'alè,  consciència  o  saviesa,  arrossegui  la
immolació  o  el  càstig  dels  que  van  abocar  sobre  ella  aquesta  mena  de  vida,  raó  o
esperança. Ícar, Prometeu o Hefest, cap d'ells va tenir una fortuna parella a la dels que es
van guardar dels homes. La coixesa del deforme Hefest condemnat a forjar bellesa a la
suor d'una forja, el tràgic vol d'Ícar cap a la llibertat, el robatori de cegues esperances de
Prometeu,  perpètuament  torturat...  els  tres foren al  mateix temps víctimes sacrificials  i
divinitats  del  sacrifici.  Aquest  és  el  destí  de  l'artista:  immolar  les  seves  forces  fins  a
trencar-se recomponent la trama de l'home primordial de qui se sap hereu. Marcat sempre
per l'estigma de la caiguda, per la cicatriu dels déus que van fer dels homes la seva Causa.

L’origen de tot
El sistema de castes, un sistema de classificació social, impera a l’Índia des de fa més de
1.500 anys. Segons la llegenda, els homes van néixer de Purusha, la consciència universal
representada per un gegant. La seva ment és la lluna; els ulls, el sol. Altres parts del cos
van donar origen a les castes (varnas). De la boca li van brollar els brahmans, els més purs,
sacerdots  i  filòsofs.  Dels  muscles,  els  kshatriyas,  polítics  i  militars.  Els  vaishyas,
comerciants i artesans, li van néixer dels malucs. I els treballadors i camperols, els shudras,
dels peus. Els dalits queden fora, massa impurs per a ser els seus fills.
Però  van  arribar  les  Manu  Smriti,  escrites  posteriorment,  les  quals  van  especificar  la
rigorosa divisió entre les castes. Contradient alguns textos del Bhagavad Gita, la Bíblia
hindú, segons els quals ningú està exclòs de la il·luminació espiritual, les Lleis de Manu
assenyalen a  quina casta  pertany cadascú,  en què treballar,  com alimentar-se,  amb qui
casar-se i a qui evitar. Així, s’hereta el tipus de treball i l’estadi espiritual. Els individus
que  hagin  seguit  les  activitats  (karma)  corresponents  al  seu  camí  (dharma)  podran
reencarnarse en una casta superior.

Per a ascendir en les reencarnacions es van assignar als dalits treballs molt durs que han
sobreviscut fins a avui: netejar latrines, recollir escombraries, incinerar cadàvers, escorxar
animals... 

4. El Purusa Sukta (Himno del Hombre).

Mil cabezas tiene Purusa, mil ojos, mil pies. Llenando la tierra  por todas partes, ocupa un
espacio de diez dedos de ancho. Este Purusa es todo lo que hasta ahora ha sido y todo lo
que será. Poderosa es la grandeza del señor de la inmortalidad, que se hace  más grande
aún por el alimento. Sin embargo, más grande que Él es Purusa.



Todas las criaturas son una cuarta parte de Él;  vida eterna en el  cielo, las tres cuartas
partes.

Con tres cuartas partes subió Purusa; una cuarta parte suya volvía a descender.

Cruzó desde allí por encima de toda la tierra, sobre  lo que come y sobre lo que no come.

De Él nació Viraj (1);  de Viraj nació de nuevo Purusa. Tan pronto como nació, se desplegó
a Oriente y a Occidente, sobre la tierra.

Cuando los dioses preparaban el Sacrificio, con Purusa como  ofrenda, brotó su leño; el
otoño era el presente sagrado; el verano,  la leña. Sobre la hierba, embalsamaron como
víctima a Purusa, nacido en  los tiempos antiguos, y con Él ofrecieron el sacrificio las
deidades  y todos los sadhyas y rsis (2).

Fue recogida la grasa derramada en aquel gran Sacrificio total,  y formó todas las criaturas
que viven en el aire y todos los animales,  así mansos como salvajes.

De aquel gran Sacrificio total nacieron los himnos Rk (3) y los himnos Sama (4); de Él se
produjeron ensalmos y sortilegios; en Él tuvo su nacimiento el Yajus (5).

De Él nacieron los caballos,  de Él todo el  ganado con dos filas  de dientes:  de Él se
reunieron las vacas; las ovejas y las cabras nacieron de Él.

Cuando dividieron a Purusa,  ¿cuántas porciones hicieron? 

¿Qué  llamaron a su boca, a sus brazos?  ¿Qué llamaron a sus muslos y a sus  pies?

El Brahmán (6) fue su boca y de sus dos brazos se hizo el Rajanya. Sus muslos produjeron
el Vaisya, y el Sudra de sus pies.

La Luna fue engendrada de su mente, y de su ojo nació el Sol; Indra y Agni nacieron de su
boca, y Vayu de su aliento.

De su ombligo surgió el aire; de su cabeza nació el firmamento,  la tierra de sus pies, y de
sus oídos las regiones.

Así se formaron los mundos. Siete maderos cortantes tenía, y tres veces siete eran las capas
de combustible  preparadas,  cuando los  dioses,  ofreciendo el  sacrificio,  sujetaron como
víctima a Purusa. Los dioses sacrificiales sacrificaron a la víctima: éste fue el  rito sagrado
más antiguo.

Y los poderosos llegaron a la cumbre de los  cielos, allí donde moran los sadhyas, dioses de
la antigüedad. 

1.     Reflejo o equivalente femenino del principio masculino Purusa 

2.     Santos y profetas de la antigüedad.      

3.     Estrofas del Rigveda.      

4.     Estrofas del Samaveda.      



5.     Fórmulas rituales del Yajurveda.      

6.     Las cuatro clases sociales. 

Este es el Poder descubierto por el mortal que tiene la multitud  de sus deseos de modo tal
que  pueda  sostener  todas  las  cosas;  aquel   prueba  el  gusto  de  todos  los  alimentos  y
construye una casa para el  ser.     



05/10/2008 (El País) Shreeya ya es diosa con seis años.

Bhaktapur, una pequeña ciudad de ensueño al pie del
Himalaya nepalí, cuenta con una nueva diosa viviente:
una niña de seis años, que es la primera "reencarnación
de  Durga"  que  no  ha  sido  elegida  por  el  sacerdote
allegado a la Monarquía de Nepal. Ha sido designada
por  el  actual  Gobierno  maoísta,  de  ideología  atea,
dando así el último puntapié a los resquicios de poder
que  le  quedaban  a  Gyanendra,  el  rey  destronado  en
mayo de este año.
Shreeya  Bajracharya  fue  consagrada  el  domingo
pasado,  vestida  de  dorado  y  rojo,  y  rodeada  por
sacerdotes,  incienso  y  lámparas  de  aceite.  Miles  de
devotos  que  profesan  una  mezcla  de  hinduismo  y
budismo pudieron admirar a la nueva divinidad.
La pequeña es la cuarta de cinco hijos de una pareja de
campesinos.  Y ha  sido  separada  de  su  familia  y  su
choza frente al sembrado de patatas, para vivir atendida
por varios sirvientes en el templo de la ciudad.
De ahí sólo saldrá tres o cuatro veces al año, con ocasión de ceremonias religiosas. Así, hasta que le
llegue la menstruación y deje de ser considerada un ser divino. Entonces será elegida otra diosa
viviente o kumari.
"Tiene muchas virtudes,  como sus grandes ojos y sus  pestañas rizadas:  justo como las vacas",
explica Keshab Shrestha, que encabeza la fundación elegida por el Gobierno para designar a esta
kumari.
Y lo curioso está justamente ahí.  Que tras la conversión de Nepal en un país secular -era una
monarquía hinduista-, sean los ateos maoístas los que siguen perpetuando las tradiciones religiosas
íntimamente ligadas a la monarquía que reinó durante 239 años en el  país.  Los ex guerrilleros
maoístas y su Partido Comunista de Nepal, vencedores de las elecciones celebradas en abril pasado,
habían conducido una sangrienta guerra civil para destronar al rey. Y ahora no quieren -o no les
conviene- arrancar de raíz las tradiciones a las que la dinastía estaba íntimamente ligada: el mismo
rey veneraba a las kumaris y el sacerdote real era quien las escogía. El giro de los maoístas ha sido
pequeño pero estratégico: aceptan a las diosas vivientes, pero las van a elegir ellos.
"Vamos a continuar con esta tradición por respetar los sentimientos de la gente. Queremos mejorar
la sociedad y que se vuelva moderna y científica, donde la religión desempeñe un papel mucho
menos importante. Pero romper con la tradición es imposible, debe hacerse gradualmente". Así lo
explica, con diplomacia, el ministro nepalí de Cultura, Gopal Chiranti.
Las kumaris no llevan una vida común: están aisladas de toda relación humana normal, sin acceso a
la educación. Tampoco viven con su familia. "Justificándolo por la veneración que se les profesa, se
las priva de una infancia normal. Además, cuando termina su reinado, existe la creencia de que trae
mala suerte casarse con ellas", explica Pyakurel.
En Nepal hay tres kumaris,  una por cada templo de las ciudades más importantes del valle de
Katmandú (la del mismo nombre, Bhaktapur y Patán). Para ser diosas,  las niñas tienen que ser
mayores de cuatro años y cumplir con 32 requerimientos físicos. "Deben tener una buena postura,
un  bonito  color  de  ojos,  una  dentadura  correcta  y  una  voz  melódica",  cuenta  Chunda  Bayara,
profesora de la Universidad de Nepal. Además, su horóscopo debe ser considerado favorable para el
bienestar de la comunidad.
El grupo de niñas que ha pasado esta selección de pruebas físicas es llevado a una habitación oscura
en la que cuelgan cabezas de animales muertos y hombres con máscaras terroríficas bailan a su
alrededor haciendo ruidos estremecedores. La que será diosa viviente superará esa prueba sin el
menor susto.



Sri Mata Amritanandamayi, conocida como Amma.
Abrazos llenos de amor
Barcelona  - 11/11/2008

El problema actual es que a la gente no le importan sus semejantes y al que le sobra
es  incapaz  de  dar".  Estas  palabras  de  la  guía  espiritual  hindú  Sri  Mata
Amritanandamayi, conocida como Amma, pertenecen a una entrevista realizada por
Ima Sanchís y publicada en La Contra de La Vanguardia en 1999. A pesar de que
han transcurrido nueve años, las palabras de Amma ponen de relieve la actualidad
de su discurso, en especial en vista de la situación económica actual. Amma visita
regularmente Barcelona en el marco de las giras que realiza cada año y en las que
abraza a miles de personas. Hoy, mañana y pasado estará en el polideportivo de la
Mar Bella donde, como en anteriores ocasiones, un gran número de personas se
acercarán hasta ella para recibir su abrazo. "Ha sido como volver a nacer", describía
el año pasado a este diario una de las personas que acababan de recibir el abrazo de
Amma y que fueron más de 20.000. "Inexplicable, incomprensible, intransmisible"
fueron otros adjetivos utilizados por los ciudadanos que se acercaron hasta Amma
entre el olor de incienso y que no hallaban otro modo de expresar cuál había sido su
vivencia.  Los  seguidores  de  Amma  consideran  que  es  un  ser  iluminado
espiritualmente, una santa para expresarlo en lenguaje occidental. Desde muy joven
(ahora tiene 55 años), Amma empezó a abrazar a la gente como un símbolo para
demostrar el amor y la comprensión por los demás, "sean de donde sean, tengan el
color que tengan y sigan la religión que sigan". Según decía Amma en la entrevista
citada, "cualidades esenciales como la compasión y el amor están hoy en su lecho
de muerte"; por ello viaja por todo el mundo con la intención de aportar amor a
quienes más lo necesitan. ...


