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HINDUISMUS

Hinduistická náboženská tradice má bohatou a složitou
historii, jejíž původ sahá až do 3. tisíciletí př. n. 1., kdy
civilizace velkých měst- Mohendžo-dara a Harappy
vzkvétaly v úrodných údolích řeky Indu (viz mapka na str. 17).
Kolem r. 1500 př. n. I. vstoupili z Persie na indický
subkontinent kočovní Árjové, a ti do zemědělsky založených
společenstev v údolí Indu zavedli nové víry, zvyky
a společenské struktury. V zájemným působením Árjů a národů
z údolí řeky Indu, včetně drávidské kultury Uež nyní dominuje
v jižní Indii), začal proces duchovního rozvoje, který vedl až
k jednotlivým pramenům, jež se dnes souhrnně označují jako
hinduismus.
Slovo "Hindu" je odvozeno ze Sindhu, perského
pojmenování řeky Indus, a původně je lidé odjinud používali
k označení národů žijících v oné oblasti. Teprve v posledních
staletích začalo reprezentovat sebeuvědomělejší identitu těch,
kdo věří na sanatana dharmu, věčné a božské řízení kosmu, jak
je popsáno ve védech, posvátných hinduistických textech.
Archeologické důkazy z oblasti údolí Indu vedly vědce ke
spekulacím o vztahu těchto raných kultur k modernímu
hinduismu. Vykopávky v Mohendžo-daru odhalily koupací
nádrže a pokročilý systém kanalizace. To znamená, že byl
kladen důraz na osobní nebo rituální čistotu, což je pro
Na tomto obra::_e ::_ I 8. století :.enY oslawtjí jarní S\'átek hólí metáním obarvené
\'OdY a pudru. Sl'átek, kter\' pFipadá na den bre::_nol'ého úp/ifku, je jednou ::_mála
príle:.itostí, kdY padnou hinduistická ome::_ení t\'kající se kasty, pohlaví, věku
a spolec'enského posta\'ení.
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BOHYNĚ

Na tomto obrá:::ku.:: počátku 18. století vidíme Durgu, jak porá�í armádu
démona s pomocí Kálí, "černé", bohyně, která

I'

této podobě vystupuje

::: hně1•u Durgy a pochutnává si na krvi::: bite1•ního pole.

U

ctívání Déví, Bohyně, převládá po celé In

mická síla byla pojata jako žena a časem se bo

dii a archeologické nálezy z civilizace údo

hyně (déví) v púránách (asi ve 4.-10. století) ob

lí Indu svědčí o tom, že uctívání ženství je v Indii

jevily po boku hinduistických mužských božstev

mimořádně dávné, a dokonce i může být v této

jako vnější projev jejich moci nebo síly. Napří

oblasti původním kultem. Kult matky nebo žen

klad Sarasvatí, bohyně učení a moudrosti, je druž

ského symbolu plodnosti pravdě

kou Brahmy, boha tvůrce; Lakšmí

podobně překlenuli Á1jové, jejichž

(viz str. 35), bohyně bohatství

posvátným textům dominovala ta

a štěstí, stojí po boku Višnua,

ková mužská božstva, jako byl In

ochránce vesmíru, a Párvatí (viz

dra, Rudra a Yaruna. Nicméně

str. 40) ve svých mnoha podobách

sama moc (šakri) těchto bohů

představuje šakti Šivy, který by

se

později projevila jako jedna z nej

bez její přítomnosti zůstal nehmot

silnějších stránek Bohyně.

ný a těkavý.

Ve védech se jako šakti ozna

Uctívání šakti v podobě těchto

čují božské síly, projevované kaž

déví se rozvinulo v samostatný

dým z bohů, později se tímto

kult a Bohyně je současně viděna

slovem označovala potenciální

Ve Sl'atyních u cesty je bohyně

jako tvůrkyně, udržovatelka a niči

energie bohů, vnitřní síla, která je

představm•ána :::aoblenými

telka vesmíru. Podle jednoho mýtu

motivem jejich činů a prvotním
bodem vývoje. Tato tvúrčí, dyna-

kamen.r, jsou nan'ené červenou
hlinkou, nmboli:::ující plodnost,
blahobyt a 5vot.

-+2

porazila buvolího démona Mahišu,
který zabral nebesa i zemi. Podle

