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La importància de la religió a l’Índia La religió és, sens dubte, una dimensió fonamental de la condició humana, i això no sols és visible en la història sinó també en el món
actual; alhora, hi ha diferències culturals prou evidents. A Occident, a partir de l'època
moderna, es produeix un procés de dessacralització que els romàntics de finals del segle
XVIII i principis del XIX van deplorar. Durant el segle XX, a Rússia, Xina i en alguns països del Sud-est asiàtic, s'ha produït una reacció molt forta contra la religió. Res de tot això
ha succeït a l’Índia.
La dimensió religiosa ha estat cabdal en la història del subcontinent i ho continua sent en
l'actualitat. La civilització índia és impensable sense el vessant espiritual. En aquesta cultura no s'ha produït la separació, característica d'Occident, entre filosofia i teologia, o
entre teologia i mística. A l’Índia actual, els rius i les muntanyes encara són sagrats. A
l’Índia actual, la religió encara està viva al carrer, i molts escolars tenen com a punt de
referència un mestre espiritual o un déu, al costat d'un jugador de criquet.
Cal subratllar que la colonització britànica, a diferència de la portuguesa, fou més aviat
prudent i respectuosa en matèria religiosa. De fet, en plena colonització es produí un profund renaixement hindú encapçalat per figures com Dayananda Sarasvati, Ramakrishna o
el seu deixeble Vivekananda, i es van crear organitzacions encara importants avui dia com
l'Arya Samaj o la Ramakrishna Mission.
La importància de la mística a l’Índia Podríem assenyalar, tanmateix, que la dimensió
religiosa també és cabdal en altres països, en molts països musulmans, per exemple. També
podríem recordar que la religió està despertant novament amb força en països com Rússia
o Xina. Tal com apuntàvem al principi, la dimensió religiosa és consubstancial a la condició humana, i per més que es reprimeixi torna a ressorgir. Però l’Índia, i més concretament
la gran religió autòctona del subcontinent, l'hinduisme, presenten unes característiques
força especials.
De totes les religions o civilitzacions que coneixem, la hindú és segurament aquella en la
que el vessant místic de la religió ha tingut més relleu –més fondària i més repercussió
social alhora–. La persecució dels místics és quelcom de ben conegut en religions com el
cristianisme o l'islam. Això no ha succeït en el món hindú. És més, la dimensió mística és
fonamental –i totalment explícita– en els textos sagrats més importants d'aquesta religió,
els Vedas i els Upanishads en particular. Tot i que hi hagi un sacerdoci en l'hinduisme,
corresponent al varna o al gran grup social dels brahmanas, no hi ha hagut mai una església pròpiament dita, i per descomptat no hi ha hagut mai res equivalent a una inquisició.
Al costat dels temples i dels sacerdots, la vida hindú ha atorgat una importància cabdal al
guru, al mestre espiritual, que no té per què ser un brahmana necessàriament; en qualsevol
cas, el guru no depèn per al seu reconeixement i el seu magisteri de cap organització ni de
cap autoritat. En el món hindú, és mestre –o sant– aquell que és socialment reconegut com
a tal pels altres o per la tradició.
En aquestes condicions, tan diferents del món judeocristià-musulmà, els ensenyaments dels
llibres sagrats com els Vedas o els Upanishads, o els ensenyaments dels grans mestres espirituals, sempre han apuntat cap a l'interior: Déu –per emprar un nom de la nostra tradició– està
a dins de cadascú de nosaltres. No solament som fills de Déu; som Déu. Tota la vida religiosa s'entén llavors com un procés de despertar a la veritat profunda que és la veritat interior,
la Realitat més enllà del món fenomènic, i que tan sols podem trobar en el nostre interior.
L'Atman –el si mateix més pregon de l'individu– és Brahman –l'Absolut, el Diví–. Des de fa
3.000 anys, els llibres sagrats i els mestres espirituals de l’Índia ens han anat recordant que l'ésser realitzat és aquell que veu en si mateix tots els éssers i que en tots els éssers es veu a si
mateix. L'ésser realitzat és aquell que sap que és Déu –no intel·lectualment, no per dogma,
sinó vivencialment–, i que veu alhora el Diví en els altres com en ell mateix.
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Temple jainista de Ranakpur, Rajastan.

La diversitat inherent a l’hinduisme Hi ha hagut, certament, un hinduisme popular i devocional al costat d'un hinduisme místic i filosòfic, un hinduisme més exotèric al costat
d'un hinduisme més esotèric, un hinduisme dualista al costat de
la visió advaita –no dual–. No hi ha hagut solament mestres
autèntics i genuïns, sinó també sacerdots ritualistes; no hi ha
hagut solament experiències místiques i missatges de saviesa,
sinó també sistemes de creences, dogmatismes i supersticions.
En el món hindú retrobem tota la condició humana, és clar. Al
mateix temps, hi ha quelcom en termes espirituals a l’Índia que
sembla haver estat bastant únic, bastant excepcional, i que ha
irradiat per tot arreu.
Ja en temps antics, l’Índia fou un far de llum que il·luminà tot
Àsia. A partir de l'època moderna, l’Índia, i més exactament
el món hindú, han fascinat més i més Occident, des de
Califòrnia fins a Rússia. A Califòrnia fa temps que hi ha ashrams
–centres espirituals– de pràcticament tots els grans mestres de
l'Índia moderna. A les principals ciutats de Polònia i Rússia
els darrers anys s'estan obrint centres espirituals de Sathya
Sai Baba –el mestre espiritual més important de l'Índia
actual–. També podem constatar fàcilment que en qualsevol
llibreria de qualsevol ciutat europea o nord-americana es troben llibres dels grans mestres espirituals de l'Índia. Alhora, el
ioga, sovint en el seu vessant més físic però de vegades també
en dimensions més profundes, és practicat per milions i
milions d'occidentals. Diferents escoles índies de meditació i
de treball espiritual s'han estès per tot Occident. Hi ha quelcom pel que fa la dimensió espiritual a l'Índia que té una
força, una profunditat especials.
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Hem de tenir present també que l'hinduisme és una religió
molt complexa, amb una notable diversitat interna. En primer
lloc, hi ha diferents substrats culturals en els orígens més remots
de l'hinduisme: la religió dels pobles més arcaics, els descendents dels quals es coneixen com a tribes o adivasis; la religió
dels dravídics que, tot i haver-se estès per tot el subcontinent,
s'ha preservat millor en el sud que en el nord; la religió de la
civilització de la Vall de l'Indus, probablement de cultura dravídica; i, finalment, la religió vèdica dels indoaris, d'ascendència indoeuropea, i que, malgrat haver-se expandit fins al sud,
predomina més clarament al nord del país.
A partir d'aquí, es desenvolupa l'hinduisme antic amb textos
sagrats com els Vedas, els Upanishads o la Bhagavad Gita.
Paral·lelament, es desenvolupen a partir dels segles VI-V a. C.
dues noves religions eixides de la gran religió mare hindú: el
budisme i el jainisme. Durant l'Imperi Gupta (segles IV-V de la
nostra era) la civilització hindú coneix el seu període clàssic.
L'hinduisme coneixerà encara desenvolupaments importants
durant el període medieval, amb l'eclosió de les cultures i de les
llengües regionals al costat de la gran tradició sànscrita.
El que anomenem hinduisme és en realitat com una gran religió mare en el si de la qual conviuen una notable diversitat de
corrents religiosos, tradicions, creences, mestres i sistemes
filosòfics. Però, tal com dèiem al principi, les coses no estan tan
separades com a Occident. En termes filosòfics, es parla de sis
grans tradicions, entre les quals destaca el Vedanta Advaita de
Shankara i el Vedanta Advaita diferenciat de Ramanuja; alhora, hi ha un clar component místic i àdhuc devocional en tots
dos casos. En termes més estrictament religiosos, hi ha diversos
corrents teistes dins de l'hinduisme, centrats en diferents divinitats: Vishnu, Krishna o Shiva, com a principals divinitats
masculines; o les diverses formes de la Divina Mare: Parvati,
Durga, Kali, etc. Hi ha també d'altres divinitats que susciten
cultes importants, com ara Ganesha o el seu germanastre,
Skanda –conegut al sud com Murugan–.
Cal anar en compte, per això, amb aquest aparent politeisme de
l'hinduisme, tot i ser cabdal en la vida quotidiana de l’Índia, amb
antiquíssimes tradicions bhakti –d'amor o devoció a la Divinitat–
que han donat poetes místics remarcables. Més enllà de l'aparent
politeisme, en l'hinduisme es proclama clarament la Realitat última del Déu-U: Brahman, en una dimensió més impersonal,
Ishvara o Bhagavan, en una dimensió més personal. Al costat de
la bhakti, la devoció i l'amor a Déu, en formes més populars o més
místiques, també hi ha Jnana , el Coneixement.
La diversitat de religions al costat de l’hinduisme
L'hinduisme és la gran religió autòctona del subcontinent, i
constitueix la religió més important de l'actual República de
l’Índia; és seguit per un 80% de la població de l'Estat. Però hi
ha altres religions al país.
El budisme i el jainisme, eixits de l'hinduisme, són seguits per
set milions i quatre milions d'indis respectivament. La religió
minoritària amb més fidels és l'islam; un 10% de la població
índia és musulmana, al costat dels musulmans majoritaris al

Pakistan i Bangladesh. L'islam entrà amb força al subcontinent
a través d'una sèrie d'invasions entre els segles VIII i XVI.
Anteriorment, però, havia penetrat al sud del país de manera
pacífica a través de les rutes de mercaders. En cert sentit a mig
camí entre l'hinduisme i l'islam, es desenvolupà a partir de Guru
Nanak (segles XV-XVI) el sikhisme, que compta amb uns 18
milions de seguidors. El cristianisme també entrà, com l'islam,
de manera pacífica al sud des de temps antics. Posteriorment, a
partir de la colonització, es donà una segona onada històrica de
cristianització. Els cristians a l’Índia són uns 23 milions. A
l’Índia ha sobreviscut també una religió antiga que va desaparèixer del seu país d’origen, l’Iran: el zoroastrisme, fundat per
Zoroastre o Zarathustra. Els zoroastrians a l'Índia, coneguts com
parsis –perses– són tan sols 100.000, i estan concentrats a la
regió de Mumbai. També hi ha uns 17.000 jueus al país.
Així doncs, al costat de la gran religió hindú, molt antiga i
complexa, hi ha unes quantes religions més a l’Índia. Aquesta
notable diversitat, inherent al panorama religiós del país, es
veu acompanyada per la gran importància de la dimensió religiosa en la cultura i en la societat. Algunes d'aquestes religions
han conviscut sense problemes. En el sud, hi hagué àdhuc una
bona convivència inicial entre l'hinduisme i l'islam quan el
missatge del Profeta penetrà a través de les rutes de mercaders.
La situació canvià radicalment amb les invasions musulmanes
posteriors. Però a partir de l'establiment del sultanat de Delhi a
principis del segle XIII, s'instaurà una situació nova: l'enfrontament entre dues civilitzacions, la hindú, majoritària i autòctona, i la musulmana, minoritària però dominant, vinguda de
l'exterior. Aquest enfrontament ha perdurat durant vuit segles
fins a l'actualitat. La impossibilitat de crear una Índia independent unida i la creació de dos estats separats (Índia i Pakistan)
són el testimoni més eloqüent d'aquesta confrontació que sembla de vegades irreconciliable.
Tot i així, el camí cap a la reconciliació està obert des de fa
segles. Ja al segle XIV, Ramananda va ensenyar principis
comuns a les dues religions. Més important encara seria per la
història del subcontinent el gran místic Kabir (segles XIV-XV)
que, influenciat tant per l'espiritualitat hindú com pels sants
sufís, va parlar d'una religió de l'Amor que reunia totes les classes socials i totes les creences. Tal com no es va cansar de repetir, l'islam i l'hinduisme adoren al mateix Déu. Kabir fou, en
cert sentit, el pare espiritual d'una altra figura remarcable, Guru
Nanak, fundador del sikhisme. En l’àmbit polític, també hi van
haver monarques oberts que treballaren per la unitat de les religions: Akbar, el cèlebre emperador mogol, és un punt de
referència obligat. En plena era colonial van continuar els
intents de reconciliació; entre d'altres, podríem citar a
Ramakrishna, el gran místic de Kolkata (antiga Calcuta), i a
Sai Baba de Shirdi, un sant molt estimat de la regió de Mumbai
(antiga Bombai). En ple procés cap a la independència va
sobresortir, sens dubte, la figura de Gandhi. L'enfrontament
que va obrir-se amb les invasions fa uns segles roman obert;
però al costat del conflicte, també s'ha iniciat el camí del diàleg i la reconciliació.
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Riu Ganges al seu pas per Rishikesh, Uttaranchal.
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