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Abstract: Hindu pantheon is extremely varied, along imposing male gods appearing many female deities,
supernatural beings and forces, forms of zoolatry, mainly a cult of sacred cow etc. In Hinduism, the
honoring of temples and statues of the gods is the main activity. Hindu believer is able to come in daily
contact with his god, especially when it raises its prayer to him, in temples or in front of the statues.
When it comes to humans, Hinduism insists on achieving an appropriate relationship between believer
and deity. In center of Hindu is dharma concept, debt that is given to each in his lifetime and which is
reached, mainly, with facts (Karma). Unlike Christians, which all follow the same moral code, Hindu
dharma is a term involving different levels that can be defined more as a way of living than an obligation
to do what is right, underpinned the Hindu caste system. Moksa and theosis have common sides in the
external approach but the Hindu release doesn‟t mean Christian deification and the existence of the
Absolute Hindu life does not equal happiness and continued with Christian knowledge of God. The faith
size that integrates the Christian in divine-human action is ignored by Hinduism by the impossibility of a
mental concept of communion between immanent and transcendent reality.
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1. Preliminarii
India constituie un spaţiu geografic din Asia de Sud care îşi afirmă din plin unicitatea,
având o suprafaţă de 3.287.263 km2 şi o populaţie care a depăşit 1,1 miliarde de locuitori1.
Înconjurată din trei părţi de Oceanul Indian, Marea Arabiei şi Golful Bengal, limitată la nord de
Munţii Himalaya, India se remarcă ca un adevărat subcontinent, deosebită de restul Asiei atât din
punct de vedere geografic, cât şi economic, cultural sau religios. Situarea la o răscruce a
principalelor axe comerciale şi culturale, afirmarea ca un creuzet al tradiţiilor, cele nu mai puţin
de 1652 de limbi şi dialecte vorbite şi întâlnirea mai multor religii justifică din plin caracterul
multietnic, multilingvistic, multicultural şi multireligios al acestui spaţiu.
Populaţiile autohtone, înainte de venirea indo-europenilor dinspre nordul Mării Negre,
numeau acest spaţiu Ţara Jambudvipa (sau „Insula fructului jambu‖, un fruct asemănător
măslinei uscate)2. Actuala denumire vine de la fluviul Indus (numit Sindhu de către invadatorii
arieni, Hindu de către perşi, datorită unor dificultăţi de pronunţie, şi Indos de către greci) care
curge în partea de nord-vest a subcontinentului indian. Iată, aşadar, originea denumirii de India
(şi implicit, indian); pentru definirea sferei credinţelor religioase s-a păstrat termenul de hindu.
Deşi termenul hinduism acoperă credinţele religioase împărtăşite de populaţia Indiei, la o
analiză mai atentă se observă că ceea ce este cunoscut sub această denumire nu este nicidecum
un sistem doctrinar unitar, ci mai degrabă o structură religioasă complexă, constituită din unităţi
1

Prognozele geodemografice arată că, în anul 2030, populaţia Indiei o va depăşi pe cea a Chinei, ajungând la cca.
1,6 miliarde, în condiţiile în care se prognozează, de asemenea, că poate deveni una dintre primele trei economii ale
lumii în următorii douăzeci de ani (este deja a şaptea) şi a doua piaţă de consum din lume, având o clasă de mijloc
tot mai numeroasă (peste o jumătate de miliard de oameni); totodată, India are cea de-a doua diasporă ca număr,
după China, indienii fiind extrem de „activi şi vizibili pretutindeni pe glob‖ (cf. John Farndon, India. Ascensiunea
unei noi superputeri mondiale, traducere şi adaptare de Alexandru Suter, Editura „Litera Internaţional‖, Bucureşti,
2008, p. 11).
2
Nicolae Achimescu, India. Religie şi filosofie, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005, p. 13.
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de mare diversitate doctrinară (diverse religii sau elemente religioase suprapuse) 3; se întâlnesc
astfel, sub aceeaşi denumire generică („hinduism‖), credinţe animiste, politeiste, dualiste,
panteiste, moniste, monoteiste, agnostice şi chiar atee, practic, hinduismul însumând şi
sintetizând experienţe religioase acumulate pe parcursul aproximativ a cinci milenii de viaţă
religioasă4. Din punct de vedere religios, India este un adevărat „caleidoscop‖, neputându-se
vorbi doar de o religie a Indiei ci despre religiile Indiei, fiecare etapă religioasă încheindu-se cu
transformarea într-o nouă religie, cu diferitele ei sisteme şi secte; prima a fost religia Vedelor, o
religie exclusivă care nu a putut deveni religia întregului spaţiu indian, apoi a urmat hinduismul,
după momentul contopirii elementelor culturii ariene cu cele non-ariene, o religie capabilă să
satisfacă necesităţile religioase ale celei mai mari părţi a populaţiei Indiei, ulterior apărând şi cele
două mari mişcări religioase cu caracter reformator, devenite alte două religii la fel de
semnificative, jainismul şi budismul5.
Înainte de secolul al XIX-lea nu se discuta despre „hinduism‖ ci despre „religiile şi
obiceiurile din India‖ (incluzându-se, desigur, şi ceea ce noi numim astăzi „hinduism‖). Inventarea
acestui termen, în anul 1830, îi aparţine unui hindus, Ram Mohan Roy (1772-1833), apropiat, de
altfel, de islam şi creştinism. El a inventat termenul (inspirându-se desigur, de la cuvântul mai
vechi hindu, legat de numele fluviului Indus) prin mimetism, pornind de la termenii pe care-i auzea
în Calcutta, în engleză: creştinism, protestantism, mahomedanism etc.6 Termenul este, după
afirmaţia mai multor cercetători, unul înşelător, deoarece nu se poate vorbi atât de un hinduism în
sine cât mai degrabă de hinduisme7. Pr. prof. Nicolae Achimescu (1995, pp. 91-92) concluzionează
că hinduismul este mai mult decât o religie, este „un fenomen concret, colectiv şi personal totodată,
care marchează viaţa individuală şi socială în ansamblul ei (...), un modus vivendi, un mod de a
3

Cf. Alexandru Stan, Remus Rus, Istoria religiilor. Manual pentru seminariile teologice, Editura Institutului Biblic
și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991, p. 212; Nicolae Achimescu, India..., p. 89.
4

N. Achimescu (India..., pp. 89-90) precizează că, în hinduism, elementele mai vechi n-au fost abolite ci
dimpotrivă, supravieţuiesc, alături de elementele mai noi, într-o simbioză perfectă; astfel, se regăsesc, în acelaşi
creuzet, religiile preariană şi indo-europeană, ritualismul brahmanic, mistica upanişadică, tehnica Yoga, elemente de
doctrină jainistă şi budistă.
5
Cf. N. Achimescu, India..., pp.18-19. Pr. conf. dr. Alexandru Stan şi Prof. dr. Remus Rus (Istoria religiilor..., pp.
212-213) împart dezvoltarea doctrinară a hinduismului în şase perioade, recunoscând convenţionalitatea acestor
jaloane, nerealizându-se, la nivel global, un acord deplin al cercetătorilor de specialitate asupra lor: perioada preariană (până la cca. 1500 î.Hr.), perioada vedică sau hinduismul vedic (până la 450 î.Hr.), perioada clasică sau
hinduismul clasic (până în 600 d.Hr.), perioada medievală sau hinduismul medieval (până în 1000 d.Hr.) şi perioada
modernă şi contemporană sau hinduismul modern şi contemporan (până în zilele noastre). Totodată, cercetătorii
menţionaţi (pp.213-214) precizează cele două izvoare principale în care îşi are originea fenomenul hindus: unul
datează aproximativ din mileniul al treilea şi până la mijlocul celui de-al doilea î.Hr. (se leagă de civilizaţia de pe
valea fluviului Indus descoperită la Harappa, din actualul Punjab, şi Mohenjo Daro, situat la 400 km de vărsarea
Indusului), iar altul este reprezentat de tradiţia orală a invadatorilor arieni, conturată şi amplificată în literatura
vedică şi post-vedică. Înainte de anul 2000 î.Hr., India a fost locuită de dravidieni, o populaţie negroidă care a venit
peste o populaţie mai veche, ai cărei urmaşi ar fi astăzi populaţiile tribale din India Centrală şi Ceylon numite munda
(N. Achimescu, India..., p.11). Aceste populaţii au împărtăşit credinţa care, se presupune, ar sta la baza învăţăturii
hinduse despre legea karmică (karma=faptă) şi transmigrare, iar unele simboluri idolatre amintesc de cultul de mai
târziu al zeului Shiva şi de cel al Zeiţei-Mame, asociat cu riturile agrare. Pe la mijlocul mileniului al doilea î.Hr.,
triburi de origine indo-europeană, autodefinite ca arieni (în sanskrită, arya=nobil) trec în partea de nord-vest a Indiei
folosind strâmtorile munţilor Hindukush. Erau înrudite prin sânge şi limbă cu vechii greci, latini, celţi, germani şi
slavi, precum şi cu indo-iranienii care au populat Iranul antic cam în aceeaşi perioadă de timp. Credinţele lor
religioase se înscriu în linii mari în contextul mitologiei generale indo-europene, politeiste, zeităţile fiind în
majoritate personificări ale naturii sau ale unor fenomene naturale. Multe dintre ele au corespondent în tradiţiile
altor popoare din aceeaşi familie indo-europeană (greci, romani, hitiţi sau iranieni). De exemplu, Dyaus Pitar sau
Cerul Tată se întâlneşte şi la greci ca Zeus Pater sau Jupiter la romani; Prithivi Matar sau Pământul Mamă se
întâlneşte la greci ca Gaia Mater sau Gheeal; zeul Mitra este Mithra al iranienilor; zeul Varuna, descoperit şi pe o
inscripţie hitită, are ca omolog în panteonul grecesc pe Uranos etc.
6
N. Achimescu, India..., p. 91.
7
Vezi M. Delahoutre, „Prezentarea hinduismului‖, în Ph. Gaudin (coord.), Marile religii, trad. rom., Editura
Orizonturi, Bucureşti, Editura Lider, 1995, pp. 324-325.
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exista şi de a fi în lume, pentru că nu se reduce la un simplu mod de a concepe, de a gândi ceva, ci
la experienţa concretă, la practica în sine a ceea ce este conceput, la trăire, la viaţă‖. Pentru hinduşi
comportamentul este superior oricăror concepte, idei sau credinţe. În opinia lor, filozofiile şi
religiile apusene se rezumă exclusiv la un amalgam de reprezentări şi credinţe profesate în
detrimentul experienţei directe8.
2. Divinităţile hinduse şi relaţiile cu oamenii
Învăţătura hindusă despre divinitate este pluri-conceptuală9. Divinităţile superioare şi
inferioare din panteonul hindus sunt secondate de nenumărate fiinţe spirituale, benefice sau
malefice, cu adânci origini în tradiţia vedico-brahmanică. Urmărirea firului istoric al
hinduismului vedic arată că temeiurile credinţelor care stau la baza lui s-au plămădit înainte de
venirea arienilor. Astfel, în mare parte, el este o continuare a credinţei primitive împărtăşite de
popoarele indo-europene înainte ca acestea să-şi părăsească aria lor de origine şi să se
răspândească în cele patru zări. Unele cuvinte vechi ale limbii sanskrite dovedesc existenţa unei
credinţe comune împărtăşite de indo-arieni; de exemplu, cuvântul deva (div = a străluci), care
înseamnă zeu, înrudit cu termenul latin deus, atrage atenţia asupra faptului că indo-europenii
concepeau divinitatea ca o fiinţă ce stăpânea tăriile luminiscente ale naturii. Pe de altă parte,
panteonul vedic include zeităţi care se regăsesc, aşa cum am mai arătat, şi în tradiţiile religioase
ale altor popoare indo-europene10.
Numărul total al fiinţelor divine este extraordinar de mare, nefiind delimitat cu precizie 11
(hinduşii spun că zeii lor vedici sunt în număr de 33 de crores, adică 330 de milioane 12); având la
îndemână un număr atât de mare de zei, credinciosul de rând poate alege un altar sau altul în
funcţie de nevoi (de exemplu, dacă are de învins anumite obstacole va cere ajutorul lui Ganesha,
fiul lui Shiva, dacă tatăl este pe moarte se va adresa lui Rama, dacă are nevoie de tărie trupească
pentru a săvârşi o muncă fizică, se va ruga lui Hanuman, Zeul Maimuţă etc.). Toate aceste
divinităţi sunt reprezentate ca fiinţe divine juvenile, având doar o nemurire (amrita) relativă,
extinsă pe parcursul unei singure perioade cosmice13.
În hinduism se regăsesc multe din divinităţile semnificative ale perioadei vedice (Varuna,
Indra, Agni, Soma etc.) însă acestea nu mai reprezintă figuri centrale ale panteonului hindus;
excepţie fac doar doi zei, Vishnu şi Shiva, care, dacă în perioada vedică jucau un rol inferior, în
hinduism reprezintă cele mai proeminente figuri ale panteonului indian. Trebuie remarcat şi
faptul că, faţă de perioada vedelor, apar schimbări semnificative şi la nivelul relaţiei dintre zei şi
8

Vezi M. Hulin şi L. Kapani, „Hinduismul‖, în J. Delumeau, Religiile lumii, trad. Bogdan Budeş, Editura
Humanitas, Bucureşti, 1996, pp. 357-358.
9
Perioada vedică este dominată de credinţe politeiste, care s-au manifestat deseori în practicile rituale sub forme
henoteiste (adorarea succesivă a unui singur zeu, perceput ca zeitate supremă, fără respingerea altor zei). În perioada
sacerdotală primesc o mai mare importanţă jertfele şi ritualurile, credinţa în zei având un rol secundar. Lipsa de
eficacitate însă a jertfelor a condus la o spiritualizare şi o interiorizare a actului ritual legat de jertfă, iar mulţimea
zeilor a fost anulată prin afirmarea unei identităţi supreme a întregii existenţe într-un singur principiu (o singură
realitate care pătrunde întreaga lume, însufleţind-o) numit Brahman. Această tendinţă panteistă a fost departe de a
înlătura credinţele în idoli, căci, paralel cu panteismul upanişadic, a fot promovată şi o mitologie idolatră. Trebuie
precizat că, totodată, panteismul a favorizat apariţia şi a unor tendinţe teiste în hinduism. Astfel, în Şvetasvatara
Upanishad se conturează primele fundamente ale tendinţelor teiste şi anume credinţa într-un Dumnezeu personal
(acest „Dumnezeu personal‖ va fi identificat cu Shiva, Visnu etc., şi aceste tendinţe teiste vor merge în paralel cu
politeismul şi panteismul clasic vedic şi, respectiv, upanişadic). Credinţa monoteistă din cadrul hinduismului este
afirmată abia în secolul al XVIII-lea de către Madhva, care postulează ca reală deosebirea dintre Dumnezeu şi lumea
creată. Cât priveşte credinciosul hindus de rând, el rămâne politeist în confesiunea sa de credinţă (Al. Stan, R. Rus,
Istoria religiilor..., pp. 226-227).
10
Cf. Al. Stan, R. Rus, Istoria religiilor..., pp. 226-227.
11
Mahabharata aminteşte de 33.333, de fapt o multiplicare a numărului de 33 de divinităţi vedice, la care se adaugă
cei 88.000 de Gandharvas, spirite rivale soţilor căsătoriţi pe care aceştia le imploră să se îndepărteze de soţiile
proaspăt căsătorite.
12
1 crores = 10 milioane.
13
Cf. Al. Stan, R. Rus, Istoria religiilor..., p. 227.
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oameni. În hinduism, zeii se aseamănă în multe privinţe oamenilor: chiar dacă îşi au sălaşul pe
legendarul munte Meru, duc o viaţă minunată în palatele lor cereşti şi sunt mai puternici decât
oamenii, ei nu au posibilitatea de a-i proteja pe aceştia de ciclul reîncarnărilor, ba chiar ei înşişi
trebuie să se supună legii implacabile a karmei; atunci când se „consumă‖ faptele lor bune, ei
trebuie să se reîncarneze necondiţionat în funcţie de meritele avute; uneori, puternicii zei trebuie
să revină pe pământ unde, ca oameni, îi vor sprijini pe adepţii lor în lupta împotriva oricărui
adversar sau forţă malefică 14. La rândul lor, credincioşii hinduşi au posibilitatea de a intra zilnic
fiecare în contact cu zeul său, mai ales atunci când se roagă în faţa statuii, în templu.
Panteonul hinduist este foarte variat, cuprinzând divinităţi masculine impunătoare alături
de nenumărate divinităţi feminine, fiinţe şi forţe supranaturale, forme de zoolatrie, fitolatrie, un
cult preponderent al vacii sacre etc.15
Divinităţi masculine
Se întâlneşte şi în hinduism (fără a avea însă nicio legătură cu Sfânta Treime din
creştinism) o grupare de trei zei, o triadă (trimurti, lb. sanskrită) formată din zeii Brahma, Shiva
şi Vishnu, fiecare zeitate având o funcţie cosmologică diferită: Brahma este creatorul lumii,
Shiva este distrugătorul, iar Vishnu, păstrătorul ei. De-a lungul anilor, fiecare dintre aceşti zei a
fost adorat de milioane de credincioşi, gândirea religioasă care s-a format în jurul lor fiind
expusă în cele două poeme Ramayana şi Mahabharata, precum şi în scrierile Puranas.
Cea mai importantă divinitate este Vishnu, care-i protejează pe oameni şi zei de forţele
malefice; prin activitatea sa protectoare, este un fel de prototip pentru „regele ceresc‖, fiind
garantul ordinii universale. Este considerat o divinitate a castelor superioare ariene, o divinitate
„pură‖, căreia adepţii îi aduc în templu doar ofrande vegetale 16. Alteori este identificat în
hinduism cu principiul suprem, Absolutul impersonal, numit Brahman17. Pentru adepţii săi, el
reprezintă zeul universal18. Astăzi, această divinitate are milioane de credincioşi, acest fapt
datorându-se şi asimilării a mai multor divinităţi şi fiinţe divine locale, extrem de variate 19.
Celălalt zeu semnificativ al panteonului hindus, alături de Vishnu, Shiva¸ unul dintre cei
mai populari zei ai Indiei, este numit şi mahadeva („marele zeu‖). De fapt, el nu este decât o
evoluţie ulterioară a temutului zeu Rudra din perioada vedică, însă Shiva hinduist este, în
comparaţie cu Rudra, polivalent. Această polivalenţă se explică prin faptul că, odată cu
răspândirea cultului său în întreaga Indie, întâlnirea cu divinităţile locale şi cu diferite alte forme
de cult a avut ca urmare asimilarea acestora de către impunătorul zeu 20. Pe de o parte, Shiva este
cel care distruge lumea la sfârşitul fiecărui ciclu (kalpa), pe de altă parte, simbolurile sale cele
mai frecvente sunt lingam (phalus) şi yoni (yoris)21, în perspectiva acestora el reprezentând viaţa,
energia vitală pură. Astfel el este atât distrugătorul cât şi generatorul vieţii. Dacă
14

Cf. N. Achimescu, India..., p. 98.
Pentru detalii legate de zeităţile hinduiste, masculine sau feminine, a se vedea N. Achimescu, India..., pp. 98-113.
16
Cf. N. Achimescu, India..., p. 99.
17
Trebuie făcută însă deosebirea între Brahman, principiul universal şi absolut din Upanişade, care este de genul
neutru, şi Brahma, zeul din Triadă, care este de genul masculin.
18
„Este sinele lăuntric al tuturor fiinţelor...; este începutul creaţiei, actul şi sfârşitul ei, esenţa oricărei vieţi‖ (N.
Achimescu, India..., p. 99).
19
Deosebit de importantă este doctrina despre reîncarnările lui Vishnu (avatara), fundamentată pe faptul că zeul
veghează continuitatea lumii şi bunăstarea acesteia, reactualizând ordinea cosmică demonizată şi uzată. Recurgerea
la asemenea avataruri, adică reîncarnările periodice sub chipul unor oameni sau animale, sunt explicate prin intenţia
de a proteja lumea şi pe oameni, în scopul anihilării procesului de degradare ciclică a tot ce există. Pentru detalii
legate de semnificaţia avatarului în general a se vedea Heinrich Zimmer, Filozofiile Indiei, trad. rom., Editura
Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 263 ş.u.
20
Au existat mişcări religioase la începutul erei creştine care-l priveau pe Shiva ca pe principiul suprem. În
Upanişadele mai vechi, el apare în postura creatorului suprem, a Eu-lui universal. Conturarea pe deplin a profilului
său apare abia în capitolele mai târzii din Mahabharata (N. Achimescu, India..., p. 104).
21
Întruchipează organele genitale masculin şi feminin, simbolizând, împreună, puterea creatoare. Asemenea
majorității religiilor idolatre, adorarea falusului ocupă, şi în hinduism, un loc aparte (vezi N. Achimescu, India..., p.
104).
15
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Vishnugenerează ordine, puritate şi armonie, Shiva dispreţuieşte orice ierarhie socială şi ordine,
fiind un zeu sălbatic prin excelenţă22.
Zeul Brahma este o personificare a principiului impersonal şi absolut Brahman
(principiul suprem al existenţei). Pr. prof. N. Achimescu 23 explică că noţiunea de Brahman era
accesibilă doar unui cerc restrâns de intelectuali, în timp de poporul de rând dorea ceva mai
concret, pe înţelesul lui. De aceea s-a purces la transformarea acelui Brahman abstract din
Upanişade într-un zeu personal, transferându-se asupra lui caracteristicile unor mituri
cosmogonice, în prim plan fiind Prajapati şi Hiranyagarbha. În hinduismul de mai târziu însă,
Brahma se mai bucură doar teoretic de cinstire, nemaifiind un zeu activ; astăzi el este un zeu mai
puţin popular întrucât, prin atribuţiile sale, este mai îndepărtat de popor.
Cei trei zei amintiţi sunt figurile centrale ale panteonului hinduist, desigur, în afara lor,
existând încă multe divinităţi, însă de o importanţă mult inferioară. Între acestea se numără:
Indra, Varuna, Yama, Agni, Surya, Vayu, Skanda, Ganesha, Kama etc.
Divinităţi feminine
Aceste divinităţi feminine care întregesc panteonul hindus nu sunt altceva decât variante
ale „Zeiţei-mame‖ din religia preariană a Indiei, avându-şi originea în cultul acesteia din părţile
sud-vestice ale ţării. În general, apar în mitologia hinduistă ca soţii ale diferitelor divinităţi
masculine. Însă doar câteva pot fi privite ca divinităţi în adevăratul sens al cuvântului, între
acestea numărându-se24: Lakshmi sau Shri, zeiţa fericirii şi a frumuseţii, soţia lui Vishnu, Radha,
soţia şi iubita preferată a lui Krishna, Rukmini, prima regină a lui Krishna, şi Sita, soţia lui
Rama, ultimele trei fiind socotite reîncarnări ale primei (fiind considerat un fapt firesc că
Lakshmi îşi însoţeşte partenerul pe parcursul tuturor reîncarnărilor sale); Sarasvati, soţia lui
Brahma, este patroana elocinţei, artelor şi ştiinţei, potrivit tradiţiei indiene ea fiind cea care a
inventat limba sanskrită (este foarte venerată în rândurile învăţaţilor, artiştilor şi scriitorilor, fiind
protectoarea acestora); soţia lui Shiva este numită pur şi simplu Devi („zeiţa‖) sau Mahadevi
(„marea zeiţă‖) 25, fiind ca şi Shiva, o zeiţă polivalentă: în ipostaza sa de zeiţă blândă şi generoasă
este numită Parvati („fiica muntelui‖), Annapurna („cea bogată în alimente‖) etc., iar în ipostaza
de zeiţă înfiorătoare, distructivă, este numită Kali („cea neagră‖) sau Durga („cea greu
accesibilă‖). Zeiţa este venerată în principal sub această din urmă ipostază. Este cinstită de adepţi
prin sacrificii sângeroase şi ritualuri orgiastice 26.
În afară de divinităţile feminine prezentate, se remarcă şi altele cu atribuţii terapeutice,
cum ar fi zeiţa care vindecă variola, cea care vindecă ciuma, sau Manasa, tămăduitoarea
împotriva muşcăturilor de şerpi veninoşi.
Fiinţe şi forţe supranaturale, fitolatria şi zoolatria
Pe lângă divinităţile propriu-zise, prezentate mai sus, un rol important în religia şi
mitologia hinduistă îl joacă şi o mulţime de fiinţe şi forţe supranaturale, unele având o atitudine
binevoitoare faţă de oameni iar altele ostilă. Pot fi astfel, menţionate: Naga (dragoni având
jumătate chip uman iar jumătate chip de şarpe), Vidyadhara (fiinţe similare oamenilor cu însuşiri
magice), Rakshasa (o grupare de demoni înfiorători cu o atitudine ostilă faţă de oameni; cel mai
cunoscut dintre ei este Ravana, regele demonilor care a fost învins şi ucis de către Rama), Bhuta
(spirite rele care aduc nenorociri şi boli), Preta (fantomele celor decedaţi), Yaksha (fiinţe blajine,
cinstite în mod special de comunităţile rurale) etc.27
22

Deşi este un zeu al tuturor exceselor, Shiva este şi protectorul asceţilor (fiind venerat de către aceştia), cărora le
serveşte drept model (vezi N. Achimescu, India..., p. 104).
23
India..., p. 105.
24
Cf. N. Achimescu, India..., pp. 108-109.
25
Este însă venerată sub mai multe nume.
26
Vezi Dionysios Farasiotis, Marii iniţiaţi ai Indiei şi părintele Paisie, Editura Cartea Ortodoxă, Editura Egumeniţa,
Galaţi, 2005, p. 411.
27
A se vedea pentru detalii N. Achimescu, India..., pp.110-111.
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Trebuie menţionat, de asemenea, cu o prezenţă evidentă în religia hinduistă, cultul unor
elemente primordiale cu caracter magic. Astfel, hinduşii cinstesc pământul pe care sunt aşezaţi
nou-născuţii şi decedaţii, munţii (şi în primul rând Munţii Himalaya, consideraţi o parte a
miticului munte Meru, care era centrul lumii), stâncile (se crede că ascund puteri miraculoase),
pietrele preţioase (perle, rubin, smarald, topaz etc., corelate cu diverse planete),
apadiverselorfluvii sacre (mai ales cea a fluviului Gange sau Ganga), lacurile (în special lacul
Manasasarovara din Munţii Himalaya), focul (pentru incinerarea morţilor sau şi spălarea
păcatelor), dar şi o serie de plante, considerate ca având viaţă şi puteri speciale, dar şi sălaş
temporar pentru sufletele celor decedaţi (deosebiţi de cinstiţi sunt copacii banyan şi betelul),
alături de animale, considerate, prin reîncarnare, sălaşul sufletelor semenilor decedaţi (cel mai
venerat animal este „vaca sacră‖ 28; altele sunt calul, maimuţa, tigrul, elefantul, gaiţa, păunul,
vulturul, şarpele, broasca ţestoasă şi şopârla).
Viaţa religioasă şi responsabilităţile sociale
După cum s-a putut observa din rândurile de mai sus, hinduismul nu are un întemeietor, ca
multe alte religii şi nici o literatură sacră comună. Teoretic, el se fundamentează pe Vede, dar timp
de câteva milenii s-a înţeles foarte puţin din aceste texte. Practic, o importanţă mare are colecţia
mai târzie a Upanişadelor, alături de o remarcabilă serie de lucrări smrti cu caracter sectar. De
asemenea, hinduismul nu are o divinitate supremă (ca în marile religii monoteiste); pentru unii,
divinitatea supremă este Vishnu, iar pentru alţii Shiva, unii cinstesc alte divinităţi, iar alţii sunt
hinduşi atei. Pe de altă parte, nu există ritualuri comune pentru toţi hinduşii; unii duc o viaţă
ascetică profundă, venerându-şi cu deosebită evlavie zeul sau zeii proprii, pe când alţii practică
rituri orgiastice, înspăimântătoare pentru ochiul unui creştin şi nu numai. Hinduismul se
caracterizează printr-o religiozitate extrem de variată, cuprinzând o ţesătură complexă de tipuri
religioase, secte, şcoli teologice şi sisteme filozofice. Cu toate acestea, se distinge un fapt comun:
fiecare om trebuie să se supună ciclului reîncarnărilor, acestea fiind un rezultat al propriilor fapte
(karman). Cea mai bună definiţie ce s-ar putea da hinduismului este aceea de sistem social, datorită
faptului că structura socială pe care o propagă este adevăratul liant al diverselor concepţii
religioase. Un hindus devine şi este hindus prin apartenenţa sa la o grupă socială consacrată a
societăţii hinduse29.
De-a lungul secolelor, viaţa religioasă hinduistă s-a manifestat sub diferite forme:
politeism, dualism, monism, panteism, teism sau monoteism, însă, deşi practica rituală a acestor
credinţe mai păstrează vechile tradiţii sacrificiale, jertfa propriu-zisă (yajna) a fost înlocuită cu
puja – cinstirea sau venerarea unui zeu a sau mai multora. Din punct de vedere uman,
hinduismul insistă asupra realizării unei relaţii adecvate între credincios şi zeităţi, în contextul
unei discipline cultice30. Ritualul cultic este foarte diversificat, depinzând de mai mulţi factori:
casta sau clasa socială din care face parte credinciosul, locul unde este săvârşit (acasă, la templu,
cu ocazia unor sărbători), perioada de timp în care este săvârşit un act cultic, precum şi sfera
geografică.
În India, fiecare persoană se legitimează prin însemnele spaţiului social şi profesional din
care face parte, putând fi uşor recunoscută după veşminte şi podoabe, după semnele castei şi
profesiei pe care o exercită. Din punct de vedere religios, fiecare om poartă simbolul divinităţii
tutelare pictat pe frunte; fiecare tânără, femeie căsătorită sau văduvă, poartă un costum distinct,
trebuind să respecte necondiţionat (în caz contrar fiind prescrise sancţiuni deosebit de aspre) o
serie de norme şi restricţii foarte precis definite: ce are voie să mănânce şi ce nu, ce trebuie să
evite, cu cine trebuie să intre în dialog etc. Scopul respectării cu stricteţe a unor asemenea norme
28

Cultul „vacii sacre‖ presupune interdicţia consumului de carne de vită, fapt care reprezintă o ruptură decisivă între
hinduşii şi musulmanii din India, ştiut fiind faptul că musulmanii consumă cu predilecţie carne de bovine şi ovine (N.
Achimescu, India..., pp. 111-113).
29
Cf. N. Achimescu, India..., p. 118.
30
Cf. Al. Stan, R. Rus, Istoria religiilor..., p. 227.
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este protejarea propriei identităţi şi a forţei spirituale proprii, date de apartenenţa la o anumită
castă sau categorie socială31.
Una dintre cele mai controversate probleme sociale se referă la funcţia şi locul sistemului
de castă (jati) în cadrul hinduismului. Statutul social şi de castă se moşteneşte din naştere, ca o
consecinţă a faptelor săvârşite anterior; aşa cum prezentul este perceput ca o consecinţă naturală
a trecutului, la fel şi casta din viitor va fi determinată de modul de vieţuire actuală. Mai mult
decât atât, nu doar casta şi profesia ci toate lucrurile şi evenimentele de care are parte un individ
sunt determinate de propria natură şi de cea mai profundă exigenţă proprie. Drept urmare,
abordarea corectă a oricărei probleme e indicată de legile (dharma) castei din care faci parte şi de
stadiul vital specific (ashrama) adecvat vârstei. Aşadar, orice acţiune (faptă) nu este nici pe
departe produsul propriului arbitru ci, dimpotrivă, apartenenţei (împotriva voinţei proprii) la o
familie, profesie, grup sau confesiune 32. Pe de altă parte, potrivit doctrinei hinduiste, fiecare om
se naşte într-un mediu pe care îl merită şi căruia îi corespunde ca efect al existenţei sale
anterioare. O concluzie interesantă, specificată în literatura de specialitate 33, este că, în măsura în
care religia hindusă se identifică cu „legea‖ şi se distinge de spirit, ea presupune evident o
supunere oarbă; un om este considerat hindus în funcţie de comportamentul său bun şi nu în
conformitate cu ceea ce el crede sau face, adică în strânsă legătură cu „îndemânarea‖ de a acţiona
conform legii.
Încă de la venirea lor în India, arienii i-au discriminat pe băștinași, această acţiune
conturându-se treptat într-un sistem social numit sistem de castă, care prevede împărţirea
membrilor societăţii hinduse, fiecare după originea sa. Castele tradiţionale sunt patru la număr:
casta brahmanilor (preoţi34 dar şi oameni de cultură, profesori universitari, învăţători, ziarişti,
oameni politici etc.)35, casta kşatriya (casta „războinicilor‖, căpeteniilor de armată36,
domnitorilor, regilor37)38, casta vaisya (negustorii, ţăranii, agricultorii, crescătorii de vite) 39, casta
sudra (servitorii, toţi cei din sfera serviciilor, mai ales meşteşugarii, fierarii, croitorii, pescarii
etc.), la care se adaugă o a cincea grupare, panchamas sau paria, cei situaţi în afara sistemului
castelor, denumiţi „fără castă‖, „cei excluşi‖ (măturătorii de străzi, sclavii, persoane care
îndeplinesc, practic, cele mai umile servicii în cadrul societăţii) 40.
Cultul poate fi particular, săvârşit acasă (de către brahmani, ca mijloc de îndeplinire a
celor cinci îndatoriri de castă: de a aduce jertfe zeilor, înţelepţilor care au auzit Vedele 41,
31

Cf. N. Achimescu, India..., p. 119.
H. Zimmer, Filozofiile Indiei, pp. 109-110.
33
Vezi N. Achimescu, India..., p. 121.
34
Însă nu toţi brahmanii sunt preoţi şi nu toţi preoţii sunt brahmani (cf. Ch. Malamoud, Le Grand Atlas des
Religions, Encyclopaedia Universalis, Paris, 1988, p. 252).
35
Prin învăţăturile şi sfaturile lor, brahmanii sunt responsabili pentru ordinea socială (dharma) pe care au elaborat-o
în Tradiţie, societatea ideală brahmanică fiind o concepţie impusă de brahmani. Ei sunt numiţi „cei născuţi de două
ori‖, a doua naştere fiind considerată actul de iniţiere în ştiinţa Vedelor, când fiecare brahman primeşte şnurul sacru
(upanayana), semnul distinctiv al apartenenţei la casta brahmanilor. Cei mai cinstiţi dintre brahmani sunt guru,
adică învăţători spirituali, învăţători sau maeştri, rolul lor fiind acela de a învăţa doctrinele şi practicile hinduse. Unii
sunt consideraţi „sfinţi‖: sadhu, sannyasi şi yogi; deosebirile dintre aceştia sunt reduse: yogi sunt cei care practică
yoga, sperând să ajungă la stadiul de sadhu sau sannyasi, adică la un înalt nivel de sfinţenie şi puritate spirituală (ce
presupune eliberarea de transmigrare) (cf. N. Achimescu, India..., p.125).
36
Maharadjiahii.
37
Radjahi.
38
Mai greu identificabili astăzi, datorită faptului că printre persoanele care au dobândit putere politică sau militară
se numără şi oameni de obârşie inferioară care au devenit radjahi sau maharadjahi, în condiţiile în care regiunea în
care locuiau le-a oferit o putere politică comparabilă cu cea a unui rege sau împărat.
39
Aceste prime trei caste sunt socotite „nobile‖ sau „pure‖ (arya), având acces liber în temple, considerându-se că
prezenţa lor nu întinează. Totuşi, deşi naşterea (jati) asigură, în principiu, statutul de brahman, kşatriya sau vaisya,
ea este insuficientă pentru a asigura menţinerea acestui statut (N. Achimescu, India..., p.125).
40
un membru al unei caste superioare (un Brahman, de exemplu) nu are voie nici măcar să atingă un astfel de paria,
considerat impur.
41
Rshi.
32

189

I.Boldea, C. Sigmirean, D.-M.Buda
THE CHALLENGES OF COMMUNICATION. Contexts and Strategies in the World of Globalism

strămoşilor, animalelor şi oaspeţilor), sau în temple, acestea fiind de cele mai multe ori
înconjurate de pereţi masivi, care includ o curte, unde se află şi un bazin cu apă, în partea
centrală a templului aflându-se o cameră specială unde este amplasată statuia zeităţii respective
(venerată de credincioşi şi scoasă afară de preoţi în timpul ceremoniilor zilnice) 42.
3. Concepţia hindusă despre desăvârşire (moksa) şi învăţătura creştină despre
îndumnezeire (theosis)
Atât viaţa materială cât şi cea spirituală sunt dominate în hinduism de două legi
fundamentale: legea karmei (legea faptei) şi samsara (transmigrarea). Întreaga gândirea hindusă
admite într-un fel sau altul existenţa sufletului. Acestea (sufletele) sunt privite ca spirite pure
care s-au îndepărtat de starea lor de curăţenie originară şi de divinitate, devenind înrobite în
existenţa materială. Înrobirea aceasta se datorează unui „păcat originar‖ datorat întinării cu
materie. Conform legii karmei, sufletele trebuie să treacă dintr-un corp într-altul, dintr-o formă
de viaţă în alta, fără a putea însă să se elibereze de existenţa individuală împovărătoare şi de
veşnica lor rătăcire. Eliberarea din această rătăcire (samsara) este totuşi posibilă, întinzându-se
în mod treptat, pe o perioadă îndelungată43. Desăvârşirea omului în hinduism este astfel, o
necesitate: omul trebuie să scape din lanţul transmigrărilor dependente de legea karmică,
deoarece întrupările pot fi infinite ca moduri şi timp, creându-se deci premisele ca şi suferinţa să
fie infinită. Pentru a scăpa de infinitul inexorabil al transmigraţiei, omul trebuie să îşi decanteze
existenţa ca suflet individual (atman) în Brahman, adică în Infinitul (Absolutul) care îl scuteşte
de obligaţia reîncarnării (samsara)44. În gândirea hindusă există trei căi de eliberare, în funcţie de
conjunctură, accentul putând cădea pe oricare dintre ele, alternativ45: karma-marga (calea
faptelor), adică purificarea prin săvârşirea de fapte bune, jnana-marga (calea cunoaşterii), prin
care se încearcă cunoaşterea adevăratei identităţi, şi bhakti-marga (calea iubirii), adică calea prin
devoţiune iubitoare faţă de o anumită zeitate, al cărei scop este unificarea fiinţială cu divinitatea.
Relaţia dintre moksa şi theosis evidenţiază diferite confruntări de opinie, pornind de la
existenţa unor similitudini evidente între cele două stări, până la postularea unor deosebir i
flagrante de doctrină şi practică religioasă. Astfel, se cuvine să precizăm că mântuirea este
propusă ca scop atât de hinduism cât şi de creştinism, iar căile pentru obţinerea acesteia sunt
oarecum comune: fapte, activitate intelectuală (cognitivă) sau manifestare afectivă46. Dificultăţile
majore apar odată cu corelarea problemei cunoaşterii (de altfel cu efecte benefice în ambele
sisteme doctrinare) cu noţiunea de persoană. În hinduism, omul nu poate să se cunoască decât pe
sine chiar şi în stadiul suprem de cunoaştere. Ceea ce se considera cunoaştere în treptele pe care
le presupune acest proces, se dovedeşte a fi o falsă cunoaştere, deoarece, atunci când obiectul de
cunoscut este fals47 şi cunoaşterea ca acţiune devine non-cunoaştere, deci iluzie. În creştinism
conceptul de persoană apare diversificat, cunoaşterea nefiind doar progresivă (creştinul se
cunoaşte pe sine, pe semeni şi pe Dumnezeu) ci şi reală, pentru că există atât subiect cunoscător
cât şi obiect de cunoscut; prin cunoaştere apare sentimentul de comuniune, iubirea neputând
42

Marile temple sunt adevărate centre de pelerinaj, spre care gravitează sute de mii şi chiar milioane de credincioşi.
Cf. Al. Stan, R. Rus, Istoria religiilor..., p. 230.
44
Titi Dincă (Moksa şi Theosis – concepţia hindusă despre desăvârşire şi învăţătura creştină despre îndumnezeire,
în Studii Teologice, Revista Institutelor Teologice din Patriarhia Română, seria a II-a, anul XLIII, nr. 4, iulie-august,
Bucureşti, 1991, p. 111) evidenţiază că aveam de-a face cu o coincidentia oppositorum, fiindcă, pe de o parte, tot
ceea ce există, există în Brahman, deci şi materia (prakriti), şi, ca atare, viaţa de perpetuă transmigrare există tot în
Brahman; pe de altă parte, ignoranţa (avidya) îl leagă pe om de procesele empirice ale existenţei şi îl abate de la
scopul său transcendental. Acelaşi autor opinează că „înlăturarea ignoranţei prin cunoaştere (jnana) conduce la
evidenţa că întreg universul empiric este fals şi că omul are contact permanent cu o iluzie (maya). Deci omul are de
ales între un infinit transcendental (viaţa în Brahman) şi un infinit empiric (eterna revenire ca ciclu existenţial).
45
Deşi aceste căi nu se exclud una pe cealaltă, „idealul soteriologic rămâne cel gnostic‖ (F. Lamotte, Notes sur
Bhagavadgita, Paris, 1929, pp. 80-83, apud Titi Dincă, Moksa şi Theosis..., p. 112).
46
Bineînţeles, ţinând cont de semnificaţia proprie fiecărui sistem doctrinar (cf. T. Dincă, Moksa şi Theosis..., p.
118).
47
Până nu se cunoaşte identitatea atman-Brahman, nu e nimic real.
43
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apărea decât în comuniune de persoane (după modelul iubirii depline din sânul Sfintei Treimi).
Dacă în hinduism se pune problema unei depersonalizări, credinciosul hindus căutând o integrare
şi o contopire într-un tot impersonal şi abstract48, în creştinism apare o personalizare continuă, o
valoare veşnică a persoanei (esenţa acesteia fiind total deosebită de Absolut). În ceea ce priveşte
problema faptelor, în creştinism valoarea acestora decurge din evaluarea categoriilor morale de
bine şi rău, categorii străine, într-o oarecare măsură, doctrinei soteriologice hinduse. Temeiurile
revelatoare ale eficienţei faptei creştine reprezintă argumente în sprijinul faptei pentru
mântuire49.
În ceea ce priveşte problema iubirii Titi Dincă50 ridică problema dacă iubirea este sau nu
faptă în hinduism. Fără a avea pretenţia unei opinii definitive, acesta opinează că: „iubirea
hindusă este acţiune în sensul că ea se poate concretiza în iubirea celui iubit faţă de cel care
iubeşte. Astfel, acţiunea determină o altă acţiune şi se riscă un cerc vicios de acţiuni pentru că
acţiunea care ar trebui să fie dezinteresată (conform Gitei) devine, prin cunoaşterea dinainte a
efectului ei, o acţiune interesată şi ea nu poate fi o jertfă, deoarece nu poate fi făcută ca şi cum nu
ai face nimic pentru că eşti conştient că faci ceva cu efecte reale cunoscând produsul necesar al
faptei tale‖.
4. Concluzii
Putem afirma, fără teama de a greşi, că legătura de iubire dintre hindus şi divinitate este
mai mult o descărcare sentimentală şi, datorită faptului că nu are ca şi subiect o persoană, riscă
să alunece pe panta iluziei. Dacă în hinduism, procesul soteriologic „progresează‖ pe un rambleu
iluzoriu, din iluzie în iluzie, ajungându-se la o realitate ultimă, care nu este iluzie, în creştinism
realitatea imanentă progresează spre transcendent păstrându-şi permanent caracterul de realitate;
dacă în hinduism participă la starea de moksa doar sufletul, în creştinism se îndumnezeiesc atât
sufletul cât şi trupul, în condiţiile desăvârşirii ontologice şi valorice a persoanei51.
În concluzie precizăm încă o dată că eliberarea hindusă nu înseamnă îndumnezeire
creştină, existenţa în Absolutul hindus neavând nimic de-a face cu viaţa de fericire şi continuă
cunoaştere creştină alături de şi în Dumnezeu. Totodată, dimensiunea credinţei care-l integrează
pe credinciosul creştin în relaţia divino-umană (pe care o realizează) este ignorată în hinduism
prin imposibilitatea realizării mentale a conceptului de comuniune (implicit iubire) între
realitatea imanentă şi cea transcendentă.
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