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Хиндуизам 

 

Хиндуизам је религијски концепт који се развијао скоро око 5000 година, а под овим 

именом појављује се још око 1200. г.п.н.е. То је национална религија у Индији и спада у 

ред политеистичких религија. Хинду је персијска ријеч и значи Индијанац, а ради се о 

религији која нема свог прецизног оснивача. Она ставља акценат на начин живота више 

него на начин мишљења. Хиндуизам обухвата неколико различитих вјеровања, а нека 

од њих су: поједини Хиндуси вјерују да поштовање свих живих бића захтејва да буду 

вегетеријанци, док други жртвују животиње у храму; важна етичка вриједност 

хиндуизма је аxимса што значи ненасиље према било коме или било чему. Хиндуси могу 

истовремено вјеровати у једног, али и у више богова и сл. Хиндуизам се темељи на 

ведској браманској религији, што је обиљежено корпусом светих текстова Веga, које се 

сматрају објавом. Веgе су настале између 1400. и 400. г.п.н.е.   Веgе се састоје од четири 

збирке рукописа и то: Рг- веga, Сама- веga, Ајур- веga и Атхартва- веga.  

На основу четири збирке рукописа који чине Веgе произашла је идеја о хијерархијској 

структури друштва. Елијаде наводи да су у хиндуистичком друштву постојале четири 

касте између чијих припадника није било дозвољено никакво мијешање. Касти се 

припадало рођењем и није било могуће прелазити из јдне касте у другу. Ради се о 

браманима, ратницима, трговцима и слугама. Мушкарци који су долазили из три прве 

касте звали су се gвиђа, што значи поновно рођени јер су препознати од брамана. Са том 

карактеристиком они су имали прилику проћи сва четири нивоа хинду-мушкарца, а то 

су: учење, бити глава породице, повлачење у шуму и одрицање од свијета. Касте, ниво 

живота, употпуњавали су са: традиционалним законима, разликом између откровења, и 

са традицијом.  

За хиндуизам својствена је појава неохиндуизма , као националног покрета који 

обједињава западне вриједности и промовише исте на Западу. Популарни хиндуизам 

скуп је празника и ритуала који су у вези са главним догађајима у животу. Празници су 

посвећени Индри, Кришни, Шиви и сл.  

 

 

Мање познати појмови:  

Браманизам – индијска религија, претеча хиндуизма. 

Веga – свети списи брамана. 
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