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Què vull saber

Lectora, lector, aquest llibre li interessarà si
vostè vol saber:

· Com va néixer l'hinduisme.
· Quins són els seus fonaments.
· Quins són alguns dels principals conceptes teològics

i doctrinals d'aquesta religió.
· Quines són les bases de la tradició vaishnavita a

l'Índia.
· Quines són algunes de les creences dels Hare

Krishna i com se'n desenvolupa la història a
Occident.
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La religió més antiga del món

L'hinduisme és la més antiga de les principals
religions del món. Té més de 900 milions de fidels i
és actualment la tercera religió més estesa després
del cristianisme i de l'islam.

L'Índia supera avui dia els mil milions
d'habitants. Més de les dues terceres parts d'aquests
són hinduistes, mentre que la resta són musulmans,
sijs, cristians (inclosos catòlics i protestants),
jainistes, budistes, persis, jueus i seguidors d'altres
religions "tribals".

Apareixen, així, tot un seguit de religions i de
grups culturals que interactuen i es mesclen amb
l'hinduisme de diferent manera. Tanmateix, la
majoria dels sistemes religiosos autòctons tenen
com a referent original els Vedes (Saber o
Coneixement), que constitueixen els fonaments del
pensament i de la religió hindú. Els precedents
històrics i doctrinals de l'hinduisme –amb tot el seu
pluralisme espiritual intern– es troben a la filosofia
vèdica.
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ELS INICIS: LA LITERATURA VÈDICA

La religió vèdica fou introduïda pel nord-oest, a
la regió del Punjab (conca de l'alt Indo), pels
invasors aris –un poble de guerrers nòmades
d'origen indoeuropeu– entre el 2000 i 1500 abans de
l'era cristiana. El vedisme representa l'aspecte més
antic en què es presenten les formes religioses de
l'Índia. Les escriptures sagrades vèdiques
representen, en efecte, el testimoni més arcaic d'una
religió de vegades anomenada "brahmanisme" i
d'altres "hinduisme" (Renou, 1991).

Per tal de diferenciar una i altra denominació, i
evitar així possibles confusions conceptuals, Renou
proposa que "brahmanisme" hauria de designar la
religió de les èpoques antigues i, per tant,
identificar-se total o parcialment amb el vedisme o
religió del Veda, mentre que "hinduisme" tindria un
sentit més global i processual: es referiria més aviat
al conjunt de l'evolució religiosa de l'Índia –amb
tota la seva diversitat de creences i cultes–, ja sigui a
partir dels Vedes o bé posteriorment al període
vèdic.

En aquests termes, el brahmanisme tindria un
caràcter més primitiu i vinculat a l'ancestral religió
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vèdica; als seus valors, formes rituals i ensenyances
sànscrites. Amb ell s'institueix un sistema social i
espiritual (varna-ashrama-dharma) encapçalat
jeràrquicament pels brahmana o sacerdots, que són
els encarregats de la realització correcta dels rituals
d'acord amb els textos vèdics. En aquest sentit, es fa
especial èmfasi en la personalitat del cap de família
brahman i en la pràctica ortodoxa dels rituals
religiosos. Així mateix, com a part fonamental
d'aquest sistema, a l'antiga tradició brahmànica es
desenvolupà el principi dels quatre ashramas, o
etapes vitals, on la renúncia al món representa el
darrer dels estadis (sannyasa) i, en definitiva, el
desitjat alliberament final.

Així doncs, les arrels brahmàniques i originals
de l'hinduisme tenen com a font d'inspiració
essencial els Vedes, reconeguts entre els textos
sagrats de més valor a la història de les religions.

Els Vedes constitueixen un conjunt d'escrits
heterogenis en sànscrit –tot i que transmesos
oralment fins al segle XI dC– que contenen el que
es coneix com a revelació bramànica. El seu
missatge ens arriba a través de quatre col leccions
literàries (Samhites) considerades d'inspiració divina
i situades cronològicament entre els anys 2500 i
1000 aC: el Rig-Veda (Veda de les estrofes),
constituït per 1.028 himnes de lloança a diversos
déus, el Yayur-Veda (Veda de les fórmules
sacrificials), el Sama-Veda (Veda de les melodies
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litúrgiques) i l'Atharva-Veda (Veda de les fórmules
màgiques), compost per 20 llibres d'encanteris per a
laics, així com també per diverses pregàries rituals
per a ús litúrgic dels consagrants. Els comentaris a
aquests llibres sobre els ritus i els preceptes que els
acompanyen s'anomenen Brahmanes o
Interpretacions sobre el Brahman o Ésser Suprem.

Si la mitologia vèdica dels temps antics
acceptava l'existència i l'acció de molts déus
relacionats principalment amb les forces de la
natura, a partir dels Brahmanes la figura del
Brahman prendrà el significat privilegiat de principi
absolut, d'ésser suprem i etern. Esdevindrà una
entitat transcendent, abstracta, imperceptible als
sentits, omnipresent i omnipotent. Però sempre des
d'una autonomia relativa respecte dels éssers i les
coses del món –tal com ho expliquen les diferents
escoles filosòfiques–, sempre relacionada amb la
realitat humana.

Els 'sutra' i els Upanishads

Les dues seccions de la literatura vèdica
esmentades, els Samhites i els Brahmanes, reben el
nom de Sruti (revelació, saber transmès d'oïda o
escoltat) i se les considera d'origen diví, resultat
d'una manifestació per aparició a certs humans
privilegiats (savis, sants, poetes).

Els altres documents de la religió dels Vedes
pertanyen al Smriti (tradició memoritzada). Són els
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anomenats sutra o aforismes, textos concisos però
alhora densos on s'exposen les "veritats profundes"
sobre el vessant interior de l'ésser humà i que moltes
vegades memoritzen els aprenents que han
d'executar les litúrgies religioses.

La revelació bramànica inclou també altres
textos més breus i complementaris dels Brahmanes:
els Aranyaka (tractats forestals o "llibres de la
selva"), que proporcionen les interpretacions
filosòfiques dels rituals per mitjà de l'al legorització
i, sobretot, els importants Upanishads
(aproximacions o "ensenyances als peus del
mestre"), 112 tractats sobre la naturalesa de la
Realitat Suprema i centrats en el saber i la meditació
de la literatura devocional (bhakti). També esmenten
els textos-mantres per tal de donar autoritat a allò
que ensenyen. El seu contingut filosoficosimbòlic es
coneix com a vedanta ("La fi del Veda"), i sovint es
considera l'essència o la conclusió dels vedes.

Els Upanishads són un fonament cabdal de la
cultura i l'espiritualitat de l'Índia. Contenen la
doctrina central del Brahman-atman, que postula la
identificació –en el sentit filosòfic monista,
absolutista o no dual– de l'Absolut Transcendent o
l'Ésser Suprem amb el "jo transcendent" de les
persones, amb "la realitat substrat de l'ànima
individual".

Segons aquesta doctrina, l'objecte de la vida
humana és arribar a fondre's amb la font d'origen, el
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Brahman, que és alhora Ésser Etern i la font de la
qual procedeixen totes les coses. Una realitat
suprema imperceptible pels sentits, indestructible i
perfecta. L'Ésser Suprem és un; és el creador i crea a
partir de si mateix. El món, que no pot existir
separat d'ell, és una expressió del seu "joc" o plaer
(lila), del seu gaudi, i els éssers vius som part
d'aquest fruir. És també el "jo" més íntim del cor de
les persones, el "jo" de tots els "jo transcendents":
una mena de dirigent interior, vident invisible, oient
inaudible, pensador impensat, desconegut
coneixedor.

Tanmateix, aquestes identificacions progressives
entre el microcosmos i el macrocosmos en l'esfera
especulativa ja apareixen al Rig-Veda, en què era
present, en sentit embrionari, la idea d'un principi
únic, neutre, que és a l'origen del món i dóna raó de
ser a la pluralitat de coses existents. De tota manera,
amb els Upanishads s'arriba al reconeixement
manifest que l'ànima individual (Atman) és, en
essència, real i idèntica a l'ànima universal
(Brahman). Es tracta d'una filosofia de la unicitat
absoluta. La complexitat filosòfica de la qüestió es
podria resumir amb l'expressió "tu ets això": es pot
reconèixer l'Absolut en el propi "jo" perquè aquest
és un "jo transcendent" vinculat a l'Absolut. Aquesta
seria la "veritat de les veritats", que finalment porta
a l'alliberament.
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El Mahabaratha i el Ramayana

Els Upanishads relaten l'epopeia Mahabaratha
(la gran guerra dels Baratha), desenvolupada
progressivament des del segle V aC fins al segle III
o IV dC i considerada per molts hindús no com una
simple llegenda sinó com una valuosa escriptura
sagrada. L'altra gran epopeia hindú, de similar entitat
cultural i religiosa, és el Ramayana o la gesta de
Rama (segles III-IV aC), que explica la vida de
l'heroi Rama com a encarnació de Vixnu –la tercera
gran deïtat del panteó hinduista al costat de Brahma
i Xiva.

Dins de l'episodi "La batalla de Kuruksetra" del
Mahabaratha, les ensenyances esotèriques que la
representació divina (Krishna) dóna a un dels
protagonistes, Arjuna, esdevindran el document
filosoficoreligiós possiblement més important del
sànscrit: el Bhagavad-Gita o "El cant del Benaurat".
El Bhagavad-Gita recull les doctrines hinduistes més
rellevants i transmet els tres camins per assolir
l'alliberament: el de l'acció (karma-ioga), el del
coneixement (gnyana-ioga) i el de la devoció
(bhakti-ioga).

El karma-ioga és la via de l'activitat
desinteressada, de l'acció feta sense desitjar-ne el
fruit. Té com a resultat la purificació de la ment, el
pas previ per obtenir el coneixement, el vertader
"jo" segons la tradició del gnyana-ioga. Aquesta
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escola emfasitza la reflexió sobre un mateix i
l'autoconeixement i s'hi planteja que el "jo" ha de
saber que és diferent del complex ment-cos, que
depèn de Déu i que Déu és l'ànima de totes les
ànimes.

Per últim, el bhakti-ioga consisteix a cultivar
l'amor intens a la divinitat, també per mitjà de la
contemplació i la meditació. Es considera que el
bhakti és complet quan l'ànima té una visió de Déu, i
des d'aleshores duu una vida transformada. La
tradició devocional pren especial rellevància als
Puranes (Antiguitats), desenvolupats des dels
primers segles de l'era cristiana fins més enllà dels
segle XII. I més en particular al Bhagavata-Purana,
que tot descrivint la vida de l'heroi-déu krishna
(identificat amb Vixnu) insisteix en els motius que
mouen a la devoció.

La primera lliçó del Bhagavad-Gita

En l'àmbit metafísic, la primera lliçó del
Bhagavad-Gita és que el jo és etern, immutable i el
mateix a tots els cossos que neixen i moren.
Proclama, per tant, la indestructibilitat de l'ànima. La
religió teista del Gita, a més, suposa una relació
íntima entre l'home i la realitat suprema o divinitat,
que ha de ser vista en el seu aspecte personal i
omnipresent, és a dir, resident en tota forma visible.
El propòsit de la devoció religiosa en aquest context
és transferir totes les emocions humanes dels
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objectes temporals a aquesta realitat última i eterna.
D'altra banda, pel que fa al missatge més pràctic,
destaca les responsabilitats morals de l'ésser humà al
món, exalta la caritat com a ideal i emfasitza els
deures de totes les persones, tot indicant els dos
camins que porten a la benaurança: el recte
pensament i la recta acció.

El Bhagavad-Gita representa una evolució de
les ensenyances dels Upanishads. La idea d'avatara
(encarnació divina "descendida" a la Terra) que hi
apareix, amb la figura de krishna, va reforçar la
tradició bhakti o devocional. Vol dir l'amor a una
divinitat personal amb qui es pot mantenir una
relació directa i d'allò més estreta, ja no a l'abstracte
i transcendental Brahman dels Upanishads. krishna
"baixa" a la Terra temporalment i es manifesta entre
els éssers humans, els dóna consells, els transmet
una ensenyança espiritual i pràctica.

Les filosofies teistes i personalistes congruents
amb aquesta tradició, amb una visió còsmica i
dualista ben diferent de l'absolutisme o monisme
dels Upanishads –i d'escoles importants com
l'advaita de Sankara, del segle VIII–, plantegen que el
món fenomènic és quelcom real, no pas una mera
il lusió (maya), i que Brahman és la causa eficient
d'aquest món, té atributs personals i engloba les
ànimes i les coses. L'Ésser Suprem és un agent
causant i els seus efectes poden existir per separat
(d'aquí el sentit dual) malgrat tenir una íntima
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interdependència amb el món de la matèria i dels
mortals.

Reprendrem més endavant la tradició
devocional iniciada amb el Bhagavad-Gita en el
context del sistema vedanta teista, i en particular, de
l'escola bhakti-vaishnavita de Bengala. Abans, però,
sembla adient d'introduir certs aspectes filosòfics,
doctrinals i d'ensenyança pràctica que, partint dels
precedents esmentats, retraten genèricament
l'hinduisme.
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UNA FORMA DE VIDA

Un dels més destacats estudiosos de
l'hinduisme, el professor Gavin Flood (op cit.), no
dubta a plantejar l'habitual problema de la seva
definició. I ho fa sobre la base de la diversitat i de
l'abast cultural i religiós que caracteritza l'hinduisme,
del fet que –a diferència d'altres religions– no se li
reconegui cap fundador històric particular i que no
tingui un sistema unificat de creences en forma de
codi, credo o declaració de fe, ni tampoc cap
autoritat centralitzada ni cap estructura burocràtica.
Dóna més rellevància a la forma de viure que a la
forma de pensar. Tot això determina que,
certament, l'hinduisme sigui una religió molt
diferent d'altres grans tradicions monoteistes com
ara el cristianisme o l'islam.

Les principals doctrines de l'hinduisme modern
parteixen de l'època dels Upanishads, entre l'any 800
i el 500 aC. És el moment en què el politeisme de
les antigues formes vèdiques, en especial del
Rig-Veda, va donar pas al monoteisme: Déu és
només un encara que es pugui anomenar i entendre
de diferents maneres. Sorgirà, a partir d'aquí, un
codi moral de conducta específic (el dharma;
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etimològicament "apuntalar", "sostenir") i es
determinaran diversos corrents religiosos futurs.

Al bell mig d'aquest procés apareixen el jainisme
i el budisme, amb els quals es desenvolupen els
ideals de l'amor i la renúncia i es comença a fer
servir la metafísica hindú de la reencarnació, tot i
que amb un èmfasi diferent.

Durant cert temps, gairebé tota l'Índia es va
convertir al budisme, especialment al segle IV, sota
l'emperador Asoka. Però més endavant l'hinduisme
va tornar a guanyar terreny i predomini, malgrat que
el budisme va influir considerablement en la
mitologia hindú, en va ampliar el contingut cultural i
en va canviar el codi moral.

Dues grans escoles

A l'oceà filosoficoreligiós de l'Índia se solen
distingir dos grans grups d'escoles: les ortodoxes i
les heterodoxes. Podem dir que les primeres són
aquelles que accepten l'autoritat del Veda, mentre
que les segones no la reconeixen. Cal, això no
obstant, cert relativisme: algunes escoles ortodoxes
accepten només nominalment aquesta autoritat, i
altres de les heterodoxes estan molt influenciades
pels Upanishads, que constitueixen majoritàriament
la part concloent dels Vedes. Finalment, fins i tot,
allò que és ortodox per a una escola pot ser
heterodox per a una altra; o a l'inrevés.

Sigui com sigui, el professor de filosofia T. M.
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P. Mahadevan separa els tres sistemes heterodoxos
–el carvaka, el jainisme i el budisme– dels sis
ortodoxos: nyaya, vaisesika, sankhya, ioga, mimamsa
i vedanta. En el context d'aquest darrer sistema hi
trobem les escoles vaishnavites-devocionals, que
tractarem més endavant. Llevat del carvaka, de signe
més materialista, la resta d'escoles mantenen certes
semblances fonamentals, que es manifesten en tres
àrees centrals: la metodologia, la metafísica i la
doctrina pràctica.

L'àmbit de la metodologia fa referència al
coneixement immediat de la realitat a través de la
intuïció. Es creu que el raonament lògic només pot
proporcionar un coneixement mediat de la realitat,
que no es pot conèixer per mitjà de l'intel lecte, la
funció principal del qual és l'anàlisi. El mètode que
supera el raonament és la intuïció, i el coneixement
que s'adquireix per mitjà de la intuïció és sempre
immediat i inqüestionable.

L'àrea de la metafísica es refereix a la
consciència i la unificació de la realitat. La doctrina
més important és la distinció entre esperit i matèria.
Una distinció que ve marcada per la consciència
(caitanya). L'esperit és un ens "essencial" (purusa) i no
ha d'identificar-se ni amb el cos ni amb la ment, que
són principis materials. D'altra banda, la realitat
fonamental és només una, i és espiritual per
naturalesa. Alguns l'anomenen Déu, d'altres
experiència absoluta. Totes les coses finites depenen
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d'aquesta realitat infinita a la qual estan vinculades i
que es descriu com a veritat, bellesa i divinitat.

Per últim, en l'àmbit de la doctrina pràctica, les
semblances es donen en l'aspecte de la puresa.
Només les persones que han cultivat qualitats com
l'equanimitat o l'autocontrol tenen accés a la
dimensió espiritual. Qui cerca la veritat metafísica, la
salvació final, cal que deixi de desitjar els béns
efímers d'aquest món i es dirigeixi cap a la realitat
eterna buscant l'acolliment i la satisfacció essencials.
Algunes escoles pensen que la comprensió de la
veritat es pot aconseguir en aquesta vida, per mitjà
de l'estudi guiat i la reflexió, mentre que d'altres
creuen que això només és possible després de la
mort.

La roda del destí i la recta conducta

A l'hinduisme la realització del fi suprem de la
persona és alliberar-se del cicle reiterat de
naixements i morts (samsara). La creença en la
reencarnació relacionada amb aquesta roda del destí
es fonamenta en l'anomenada llei del karman o
karma, segons la qual tota acció té uns efectes o
reaccions. El corol lari mític d'aquesta creença és
que els éssers transmigren a través d'infinitat de
vides. Depenent de les seves activitats en vida les
ànimes tindran un o altre destí en el moment de la
mort.

L'acceptació d'aquesta llei fa que un hindú,
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d'una manera o altra, accepti més fàcilment la mort,
el que li correspon, el seu destí, ja que al capdavall
n'és l'autor. Això no obstant, la filosofia dels
Upanishads dóna la possibilitat de l'alliberament
(moksa o mukti) de l'ànima del cicle del karma.
Aconseguir tal alliberament –en aquesta mateixa
vida o després de la mort– vol dir conèixer la
vertadera naturalesa espiritual de jo, abandonar un
món bàsicament de patiment i assolir la felicitat
absoluta, el retrobament essencial amb la realitat
última. Significa la reabsorció de l'ànima individual
en l'ànima universal, la de la divinitat.

El 'dharma' és essencial

En definitiva, la religió ha de transformar la vida
de les persones. Ha d'ajudar-les a entendre la seva
vertadera naturalesa, sempre, d'alguna manera,
vinculada a la realitat absoluta. És l'ocupació eterna
de l'ésser vivent, el dharma. D'aquest important
concepte, que significa el fonament còsmic i social,
se'n deriva la rectitud religiosa i moral, el deure, el
compromís i la responsabilitat espirituals que han de
portar a l'autorealització i a l'alliberament. En
l'esfera humana té a veure amb el conjunt
d'institucions, formes de vida, ritus i conductes
individuals "justes", és a dir, relacionades amb la
pau, l'estabilitat i la prosperitat.

El que més compta, per tant, és la conducta:
acceptar i observar l'estil hindú de cultura i vida.
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Allò més important és el dharma, relatiu a la
naturalesa i a la conducta humanes més que no pas a
les creences. Perquè, de fet, com diuen els filòsofs
Michael Hulin i Lakshmi Kapani, plantejar a un
hindú la qüestió de "quina és la teva religió?",
equival a preguntar-li "quin és el teu way of life?". A
més, de l'esmentada jerarquia socioespiritual vèdica
varna-ashrama-dharma (que defineix la moral general
–sadharana-dharma– i els deures particulars segons la
classe social, l'estadi vital, l'edat i el sexe), prové un
dels eixos rectors d'aquesta forma de vida: el
tradicional sistema de castes (varnes).

D'acord amb aquest sistema es diferencien
quatre nivells socials ben compartimentats: els
bramans, els guerrers (ksatriyas), els
mercaders-banquers (vaisyas) i els servents (sudras).
Els mascles de les tres primeres castes son djivas,
"nascuts dues vegades", per haver rebut la iniciació,
i poden transitar pels quatre estadis de l'existència,
tot i que normalment s'aturen al segon: brahmacarya
o brahmacarin ("practicant del Brahman", etapa
d'estudi), grhasta (cap de família), vanaprastha (vida
retirada o d'ermità), sannyasa (renúncia al món).

Val la pena comentar, doncs, un parell de
plantejaments bàsics sobre la vida i l'existència
humana que cal tenir en compte: la cerca de
l'alliberament d'aquest món condicionat i la creença
que no som el cos que posseïm, al cap i a la fi un
mer "embolcall" transitori de l'ànima, que és
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quelcom més profund i eternament relacionat amb
el món espiritual. Mentre vivim, el comportament
correcte ens ha de portar a comprendre la veritat
última, el que realment som (ànimes espirituals) i la
direcció que ens cal prendre en conseqüència.

Al costat dels conceptes de dharma i karma
(acció, activitat), vinculats directament amb el
comportament, se'n poden destacar encara dos més:
jiva (ànima individual) i Isvara (divinitat). Tots
aquests conceptes provenen de les escriptures
vèdiques i esdevenen essencials en el corpus
doctrinal de l'hinduisme.

El 'karma' i la transmigració de l'ànima

El karma o acció és un dogma central de la
religió hindú. Representa, efectivament, l'activitat
que fa l'ànima al món material mentre roman al seu
vehicle transitori, el cos. I implica que tota acció
humana tindrà una reacció lògica. Depenent de com
sigui tal acció en una vida es renaixerà en unes
condicions o en altres a la següent. Tota activitat,
tota intenció deixen en la persona un efecte que
madura, sigui en aquesta vida o en una de futura, i
que constitueix el destí de l'ésser.

El missatge doctrinal, a partir d'aquí, és que
cadascú cal que es responsabilitzi dels seus actes,
perquè deixen empremta i després poden passar
factura. De vegades això s'ha arribat a explicar
també d'una manera més gràfica: si una persona es
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llença al buit, el més probable és que quan arribi a
terra es mati. Però la mort en aquest cas no és un
càstig sinó la conseqüència d'un acte, l'efecte d'una
causa.

Un altre concepte cabdal en el pensament hindú
és jiva, l'ànima espiritual immutable i immortal, "allò
que realment som" segons la concepció hinduista.
El cos i la ment són aspectes merament materials i
efímers. L'ànima, en canvi, consta de tres elements
superiors: eternitat, coneixement i felicitat.

A l'hinduisme es parla de cinc revestiments de
l'ànima: primer, annarasa-maya, la forma més externa
i feta de matèria, és a dir, el cos físic; segon,
prana-maya, el revestiment d'aire o alè vital; tercer,
mano-maya, el de la ment i els aspectes emocionals;
quart, vignyana-maya, el revestiment de l'intel lecte i,
cinquè, ananda-maya, el de la felicitat. Tots junts
conformen el que es coneix com "la llar empírica de
l'ànima". Condicionada per aquests revestiments,
l'ànima esdevé subjecte de l'experiència i del
gaudiment.

Sobretot per la seva relació amb la doctrina de
la reencarnació i el karma, un qüestió principal és
que l'ànima no neix amb el cos ni tampoc mor amb
aquest. Emigra d'una vida a una altra perquè es
troba condicionada per la ignorància (avidya) i pel
mitjà que li permet migrar, l'anomenat "cos subtil",
conformat pels quatre primers revestiments
esmentats. El destí d'aquesta transmigració i la
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forma que finalment l'ànima adopti dependran del
karma anterior acumulat.

L'ànima generalment adoptarà un nou cos
després d'un temps i retornarà a la Terra com una
"relíquia" de karma que afecta i determina la
condició precisa del naixement. És possible la
transmigració de l'ànima a espècies subhumanes o el
seu pas per altres regions còsmiques abans de tornar
a néixer. En el cas que assoleixi finalment
l'alliberament, ja sigui de forma sobtada o
progressiva, acabarà amb els vincles del karma i
defugirà la necessitat de renéixer.

Qui assoleix l'alliberament ja no experimenta
cap més desig, cap patiment. Tot li és superflu. A les
doctrines teistes es considera que la persona
alliberada bé roman passiva, sense coneixement ni
voluntat (sistemes nyaya i ioga), o bé, dins d'un altre
ventall filosòfic, resta unida a Déu en diferents
graus, des de la contigüitat a la fusió.

Una sola divinitat

La divinitat (Isvara) a l'hinduisme és només una,
encara que pugui explicar-se o anomenar-se de
diferents maneres. Perquè són possibles moltes
concepcions de la divinitat. Déu és infinit,
omniscent, omnipresent i omnipotent, però pot ser
concebut de diverses formes. Igualment, hi ha
diferents camins per arribar-hi, i tots són útils.

L'Índia religiosa pot aparèixer, de fet, com
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politeista, panteista i fins i tot monoteista, segons la
visió que se'n tingui. Encara que no podem dir que
sigui cap de les tres coses. Hulin i Kapani ho
expliquen com segueix.

Politeista atesa la diversitat de cultes a molts
déus i deesses, sovint associats a un territori o a un
grup social determinats i de vegades fins i tot
identificats amb elements de la natura, com els rius,
la lluna o el sol. El politeisme també es pot trobar a
la religiositat popular, en què apareixen diferents
manifestacions d'éssers invisibles –protectors o
malfactors– als quals es fan invocacions i ofrenes.

Panteista en tant que religiositat referida al
sentiment o a la sensació (més que no pas a un
concepte) de la presència o difusió universal
(vibhutba) de la divinitat per mitjà dels éssers, i que
hom pot localitzar al discurs dels Upanishads i a la
literatura devocional. Encara que, en realitat, les
diverses entitats sobrenaturals del "panteó" hindú es
fonen fàcilment o es transformen les unes en les
altres. Representen fonamentalment formes locals,
temporals i canviants de la presència divina més que
no pas figures completes i immutables.

Per últim, si parlem de monoteisme hindú, cal
tenir present la focalització eventual de la devoció i
el culte envers deïtats concretes, deixant
relativament de banda d'altres. Aquesta tendència,
de fet, ja apareix als himnes vèdics, en els quals
Indra, Varuna, Agni, etc., s'exalten de forma
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alternativa com a divinitat suprema. Per exemple,
Agni representa la força vital de la naturalesa, és el
déu del foc i del sacrifici, Indra és el déu del cel i de
la guerra i Varuna el defensor de l'ordre còsmic,
amb poder per castigar i premiar. El reconegut
estudiós Max Müller va anomenar aquest fenomen
"henoteisme". Això es veu igualment avui en dia
amb motiu de festes anuals o peregrinacions
religioses dedicades a deïtats específiques.

Les figures divines principals poden
particularitzar-se pels seus atributs, per la seva
manera d'intervenir en el món o bé de
relacionar-s'hi, o pels trets mitològics que les
caracteritzen. Però contenen alhora una riquesa
interna especial que augmenta la pròpia riquesa
d'allò diví únic expressat en diferents formes i
modalitats, sense rigidesa jeràrquica ni temporal.

Brahma, Vixnu i Xiva

Al panteó hinduista destaquen tres divinitats
principals o majors, que conformen la trimurti:
Brahma, la creadora del món, Vixnu, la
conservadora i Xiva, la destructora. De fet, ressalten
encara més les dues darreres, que mai són
absolutament excloents entre si i tenen l'origen
comú en el sacrifici vèdic, encara que de manera
diferent. Com expliquen Hulin i Kapani, Vixnu i
Xiva "no solament figuren una al costat de l'altre en
l'esmentada trimurti sinó que cada una ocupa sempre
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un petit lloc, per exemple de 'regent còsmic', en el
panteó que s'organitza al voltant de l'altra. De la
mateixa manera, les imatges o estàtues d'una troben
molt sovint un emplaçament (modest) en el temple
de l'altra, en el recinte d'aquest temple o en les
dependències annexes".

Com hem vist, Brahma és la idea central dels
Upanishads. El creador, el Senyor de totes les
criatures. El contacte amb aquesta realitat suprema
o principi absolut, ja sigui a través de la guia del
mestre o de la pràctica del ioga, significa assolir
l'alliberament. Brahma no rep una adoració
específica –que no sigui en el plànol literari–, no té
un santuari independent, llevat d'alguna excepció, ni
tampoc un culte especialitzat. Bàsicament s'ha
conservat com la noció abstracta que el designava
originàriament.

Vixnu és una divinitat vèdica d'importància
secundària, que a partir de l'èpica Mahabaratha es
torna important i adquireix valor sobretot benèfic.
És el preservador i el guardià de l'ordre còsmic. El
qui controla el destí humà. Actua molt a prop de la
humanitat en les seves deu encarnacions i està
definit pels quatre atributs fonamentals: el corn, el
disc, la maça i el lotus, juntament amb les seves 12 o
24 postures. La mitologia de Vixnu va molt lligada
als seus "descensos" periòdics a l'univers humà, per
tal de restaurar el dharma amenaçat per la debilitat
humana i les accions de les forces del mal.
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La teoria dels avatars de Vixnu s'exposa a les
epopeies, als 18 Grans Puranes i als 18 Petits
Puranes i a la Harivamsa o "genealogia de Vixnu"
(segle IV de l'era cristiana).

Els deu "descensos" de Vixnu generalment
acceptats són matsya (peix; va aparèixer en temps del
gran diluvi per avisar la humanitat), kurma (tortuga;
va salvar els tresors del diluvi), varaha (senglar; va
aixecar la terra del diluvi), narashimha (home-lleó; va
derrotar els dimonis dolents), vamana (nan; va
acomplir una funció similar a l'anterior), parasurama
("Rama de la destral"; va destruir els membres de la
casta guerrera que amenaçava de dominar el món),
Rama o Rama-Chandra (l'heroi del poema
Ramayana, figura noble que va combatre el mal al
món), krishna (a més de ser un avatar de Vixnu,
apareix com un déu per propi dret i de gran
popularitat; és també l'heroi de molts mites, en què
se'l representa com a amant, guerrer i rei), Buda
("l'il luminat"; és el Buda Gautama, fundador del
budisme) i Kalki (relacionat, com l'anterior, amb la
doctrina de les edats del món; avatar que vindrà al
final dels temps).

Vixnu delega el seu poder en les energies (sakti)
que desprèn i que apareixen personificades com a
dones. Els devots de Vixnu per excel lència són els
vixnuïtes, que fan especial èmfasi en el teisme i en el
camí bhakti o devocional.
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L'origen del bé i del mal

La tercera deïtat, Xiva, té un caràcter
ambivalent. És l'origen del bé i del mal. Com a
destructora s'identifica amb la mort i amb el temps.
Conté una part de violència i de perill. Però alhora
té un aspecte reparador i benèfic (presideix els jocs
sexuals, la procreació). Representa, doncs, el conjunt
de les forces fosques i ambigües. Per últim, és també
l'asceta: amb el cos cobert de cendres roman en
posició de ioga sobre un pic de l'Himàlaia o sobre el
Kailash.

S'oposa a Vixnu. Així com Vixnu és font
d'ordre, puresa i harmonia, Xiva és el déu "salvatge"
per excel lència, que s'escapa de les distincions i
jerarquies socials. Difumina les fronteres entre allò
pur i allò impur i, per tant, pot ser venerat tant per
la gent de casta inferior com per la de casta molt
elevada. I també és model per als ascetes, tant per la
intensitat de les seves austeritats (tapas) com pel fet
de trencar amb els convencionalismes. Igual que
Vixnu té les seves saktis, però alhora intervé
directament en els assumptes humans.

Els xivaïtes són els devots més fervents de Xiva.
Perquè es pot ser vixnuïta o xivaïta, però mai
ambdues coses alhora. De fet, els fidels de cada
tradició tenen una manera de distingir-se
externament per mitjà d'un signe, una mena de U
feta al front en el cas dels devots de Vixnu i tres
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barres horitzontals en el cas dels devots de Xiva.
En el plànol doctrinal, les diferències essencials

entre les escoles xivaïtes i vixnuïtes es poden
resumir de la manera següent: les primeres estan
d'acord, en principi, amb el sistema vedanta no
dualista (advaita), és a dir, amb la tesi segons la qual
el món és irreal i els fenòmens són producte de la
il lusió (maya). L'alliberament de maya ve a través del
ioga i el culte.

Per a la majoria dels vixnuïtes o vaishnavites, en
canvi, el món és real, mentre que Vixnu hi és
omnipresent: l'ésser absolut concedeix als éssers
humans la gràcia de "baixar" a la Terra i prestar-se
als èxtasis que atorguen l'alliberament i la unió
mística amb Ell. Déu és adorat sota un gloriós
aspecte humà i personal. La devoció té un paper
més important o s'exterioritza més.

Pel que fa a la pràctica religiosa, el xivaisme sol
donar a l'ascetisme i a l'autorealització iogui més
importància que a la devoció a Déu, central en el cas
dels vaishnavites.
El xivaisme

D'ara en endavant, prioritzarem el fil expositiu
en relació amb la tradició vixnuïta. Això no obstant,
esmentarem prèviament algunes qüestions mínimes
relatives al xivaisme o saivisme.

La tradició saiva, igual que la tradició
vaishnavita, es basa en el Veda i en l'Agama –tot i
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que el text que els xivaïtes prenen com a autoritat és,
en aquest cas, el Saiva-agama. Com a les escoles
vixnuïtes, a les xivaïtes hi ha una gran diversitat de
perspectives filosòfiques –com el Saiva siddhanta, el
virasaivisme, el sivadvaita o el shaivisme caixmirià –
que van des del pluralisme fins al monisme.

Al Saiva-agama es troba l'exposició del culte a
Xiva i dels diferents aspectes de la filosofia saiva.
Segons la tradició saiva, Xiva mateix va revelar 28
agama ortodoxos. Probablement el més antic és el
kamika, al costat del seu complement, el
mrgendra-agama. A més, és compten uns dos-cents
tractats auxiliars (upagamas). Cada agama consta de
quatre parts: primera, vidhya-pada, que exposa les
doctrines filosòfiques; segona, ioga-pada, que ensenya
les pràctiques meditatives; tercera, kriya-pada, que
conté instruccions per a la construcció de temples i
la manufactura d'ídols i, quarta, carya-pada, que
descriu els procediments del culte.

D'altra banda, hi ha altres corrents xivaïtes,
molts dels quals professen doctrines i viuen
pràctiques procedents del ioga i del tantrisme. En
realitat, la presència del tantrisme en particular a
partir del segle XI ha fet que pràcticament tot
l'hinduisme hagi rebut la seva influència.

En aquest sistema, el gurú o mestre esdevé una
figura central. És el que transmet el coneixement i
els significats dels tantres als deixebles iniciats. Uns
significats, d'altra banda, sovint força foscos i que
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solen considerar-se secrets. Els tantres es
caracteritzen també pels seus elements eròtics, i són
textos principalment rituals interessats per la
pràctica o sadhana, que implica la iniciació, el ritual i
el ioga, així com per la formació de mantres, la
presentació de cosmologies estructurades i
jerarquitzades i per la doctrina i el comportament
correcte.

En l'àmbit del tantrisme, a la tradició xivaïta s'hi
vincula la filosofia sakta, tradició que considera que
Sakti (el poder personificat com a consort de Xiva)
és la deïtat suprema. Tot i que hi ha un tantrisme
vaishnavita, les principals divinitats del tantrisme
són, en efecte, Xiva i la seva sakti o energia divina
femenina.

Gavin Flood conclou que el saivisme ha estat
generalment menys preocupat per ubicar-se dins de
la tradició que arrenca de la revelació vèdica. En
canvi, ha configurat la seva pròpia revelació en els
tantra saiva, incorporant la revelació vèdica però
posant-la a un nivell inferior. Quant a l'univers
religiós tàntric, i als Tantres en què Sakti –la Deesa
(devi), també anomenada Gran Deessa (maha-devi)–
presenta un paper dominant, la distinció entre les
orientacions saiva i sakta resulta molt difícil.

Els 'mantra' i l'adoració

En cada context doctrinal, les diferents deïtats
que fins ara ens han ocupat, excepte Brahma,
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impliquen l'existència d'un culte particular i
relativament especialitzat. Per tant, ens cal entrar en
l'àmbit de les pràctiques i cerimònies religioses, del
tot essencials en la "forma de vida" hinduista. Entre
aquestes pràctiques i cerimònies –privades o
públiques– són importants, entre d'altres, els mantra
i l'adoració (puja).

Els mantra són fórmules sagrades que el devot
religiós ha de conèixer i recitar amb una finalitat
transcendent. La seva força resideix en com es
pronuncien i en la concentració mantinguda en
fer-ho. Entre aquests, en destaca un d'especialment
conegut, el mantra Om. Les especulacions sobre el
seu origen han estat diverses i n'hi ha que el
consideren el Brahman mateix en tres lletres a-u-m
(segons les regles fonètiques sànscrites "a" i "u" es
converteixen en "o"), mentre que d'altres creuen que
és un "veda secret".

L'adoració, d'altra banda, és una forma externa
essencial de les activitats rituals hinduistes. A les
pujes hindús sempre hi són importants les
purificacions –corporals i internes o espirituals– dels
adoradors o sacerdots (bramans) i dels diferents
objectes rituals, així com també l'ús dels mantra i dels
mudra (gesticulacions amb les mans) durant les
cerimònies. L'adoració pot incloure un tracte molt
afectiu i personalista de les imatges –el suport
material del procés–, tal com apareix, per exemple,
en la tradició devocional.
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Hi ha una puja domèstica, generalment feta a la
divinitat triada per la família. El ritu més important
és l'arati –també el celebren els Hare Krishna de
matinada–, en què es circumval la la imatge (murti)
descrivint cercles de llum al seu voltant amb un
llantió encès de fang o de metall. S'acosta la flama
amb la mà dreta i tot seguit es porta cap al front i als
ulls, acció amb la qual s'interioritza la llum.

La puja sovint va acompanyada de cants
religiosos (bhajan) o de mantr i és compartida per tots
els assistents a la cerimònia, com l'aliment sagrat
(prasada), que els devots de krishna consumeixen
després d'oferir-lo a les deïtats i anomenen
maha-prasada o "gran misericòrdia".

Un altre ritual important a l'àmbit domèstic
–que també fan seu els Hare Krishna– és l'adoració
de la planta sagrada tulasi (tulasi-puja). No menys
rellevants són la resta de cerimònies efectuades al
temple, en honor a les deïtats, amb cants pietosos
(com durant els satsang, kirtan o bhajan) i també als
mestres espirituals o gurus, ja siguin personals o
venerats col lectivament.

Però a l'Índia, els fidels van al temple sobretot
per "veure" la deïtat cara a cara (saksakara) i
prendre'n la darsana (visió, intuïció). És el moment
més privilegiat de la puja. Un cop acaba el ritual, els
devots comparteixen la llum, l'arati i l'aliment
consagrat portador de la gràcia divina. Abans
d'entrar al temple i abans de sortir-ne, solen fer la
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pradakshina o "circumval lació", tot rodejant-lo en el
sentit de les agulles del rellotge.

A banda d'aquestes adoracions privades o al
temple, cal esmentar les que es fan anualment (com
durga-puja, kali-puja, laksmi-puja), que se celebren a
Calcuta, Benarès i d'altres ciutats de l'Índia. Totes
tenen un caràcter eminentment popular i s'allarguen
durant dies, juntament amb rituals, oracions i
recitacions de textos.
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LA TRADICIÓ VAISHNAVITA
DEVOCIONAL

La tradició d'adoració a Vixnu ens obliga a
tornar al Bhagavad-Gita com a referència de partida.
El Gita és un text essencial per al vedantisme i per a
les escoles vaishnavites en particular. Representa la
tradició dels bhagavata (devots del Benaurat) o del
bhagavatisme, que comprèn el conjunt de cultes
vixnuïtes que es desenvolupen en el període que va
des de la literatura èpica sànscrita (Mahabaratha i
Ramayana) fins a l'adveniment de la literatura alvar
(segle VIII dC aproximadament), moment en què ja
es pot començar a parlar amb propietat de la
tradició vaishnavita.

El bhagavatisme incorpora d'una forma
sincrètica Vixnu, del bramanisme vèdic, Narayana,
de la literatura pañcaratra, krishna-Vasudeva, dels
grups satsvata i Gopala (krishna descendit a
Vrindavan) de la tradició popular. Postula
l'existència d'un Brahman suprem, immanent i
transcendent que adopta en particular els rostres de
Vixnu, Vasudeva i Narayana. Veu, a més, l'univers
com a resultat d'un sakti o energia inherent al
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principi suprem.
L'especulació cosmogònica del sistema bhagavata

està, a més, especialment desenvolupada amb la
teoria dels "desplegaments" (vyuha) procedents de
les qualitats del Brahman i generadors de sèries de
creacions successives. Concretament, la secció
narayaniya del Mahabaratha fa esment de l'adoració
de Narayana-Vixnu-Vasudeva, que els vaishnavites
gaudiya (l'escola de Bengala) i el moviment Hare
Krishna –considerat descendent d'aquesta escola–
identifiquen com una expansió de krishna. Aquests
desplegaments representen al mateix temps el
procés de creació còsmica produït finalment per
Brahma.

Els sants alvars

En la regió tamil del sud de l'Índia hi ha una
tradició devocional molt antiga en l'obra dels
anomenats sants alvars (entre els vaishnavites també
se'ls coneix com a "conductors" cap a les
profunditats divines, "homes que tenen el
coneixement intuïtiu de Déu" o "sants que tractaven
amb allò diví"; i entre els xivaïtes com a narayars o
"líders").

Procedents de castes baixes en la seva majoria,
sembla ser que van viure als segles VIII i IX de l'era
cristiana. Se'ls atribueix una vasta recopilació
d'himnes, el Veda tamil, així com també el
començament de la tradició vixnuïta en el marc del
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moviment Sri-vaishnavita.
Es diu que els alvars no estaven d'acord amb

l'ortodòxia bramànica en dos sentits: d'una banda,
rebutjaven el sistema de castes, el fonament social a
través del qual actuava la religió hindú, i d'altra
banda, negaven que l'alliberament del temps i la
matèria fos la meta suprema de l'ésser humà. Tot i
l'oposició religiosa que representaven,
posteriorment vaishnavites de castes superiors van
acceptar i reconèixer el valor dels seus escrits. La
figura de Namm'alvar (segle IX) destaca entre
aquests primers apologistes de les doctrines bhakti,
que més endavant Ramanuja (1017-1137) va
qualificar de "Veda dels vaishnavites".
El Bhagavata Purana

Juntament amb el Bhagavad-Gita, el
Bhagavata-Purana és l'altra font doctrinal clau per a
la tradició vixnuïta en general, per als vaishnavites
de Bengala en particular i també per al moviment
Hare Krishna. La part més popular i influent
d'aquest text –probablement escrit al segle IX o X
dC– és el cant número 10, que exposa amb detall la
vida del nen i jove krishna quan baixa a la Terra per
dur a terme els seus "passatemps divins".

L'objectiu principal del Bhagavata-Purana és
explicar, il lustrar i promoure la devoció a Vixnu en
la seva encarnació de krishna (citat amb els noms de
Vasudeva, Hari, Mukunda, Acyuta i Bhagavan).
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Proposa, en suma, una religió més emocional i
sensorial, en la qual els impulsos sexuals i el
simbolisme eròtic tenen un paper molt important i
es transfiguren en passionals sentiments de
devoció.

En la seva forma primària, bhakti significava
essencialment meditació o concentració dels
pensaments propis en la divinitat. Però aquest
moviment devocional s'enfortirà considerablement
en sorgir i desenvolupar-se la idea d'avatar o
"descens" diví al Bhagavad-Gita.

De fet, als darrers Upanishads el Jo suprem ja
no apareix només com un principi estàtic que habita
l'ànima humana, sinó també com un déu personal
que tria i actua per gràcia; no representa només una
simple forma eterna de l'ésser sinó un agent
responsable que ordena i disposa. En aquests
termes, el bhakti comença a definir-se
progressivament com la participació experimentada
de l'ànima en l'ésser total de Déu. Significa una
preparació per a l'alliberament i la seva perfecció.

Però és realment al Bhagavata-Purana on el
bhakti es converteix en un estat de passió devocional
en el sentit estricte i màxim; en una devoció de
completa rendició a Déu. Una de les moltes opcions
de vida i conducta religiosa, però l'única que
realment porta a la salvació. Així, la proposta del
bhakti implica destruir les afeccions i les ambicions
humanes al món i traslladar-les des d'aquest món
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envers la divinitat. S'entén que en la mesura que
l'amor i la devoció a krishna augmentin, els lligams
amb el món s'afluixen i l'alliberament del cicle del
karma esdevé possible.

Ramanuja i els orígens

La tradició bhakti-vaishnavita té dues
característiques definitòries bàsiques: la devoció a
Vixnu identificat amb krishna i el caràcter
personalista d'aquesta devoció, basada en la creença
en una "persona suprema" i no en una "abstracció
suprema". La seva finalitat és la unió íntima i
amorosa amb un déu personal.

Però una figura central en els orígens i
l'evolució de la filosofia devocional vaishnavita va
ser el ja esmentat Ramanuja, considerat el primer
apologista intel lectual dels cultes bhakti. Ell va
instituir la forma de vedanta basada en la noció de
Brahman qualificat, és a dir, d'un déu suprem però
alhora personal i dotat d'atributs que engloba les
ànimes i les coses. Va desenvolupar també la tesi
d'una devoció encara parcialment intel lectual i va
introduir el concepte de prapatti, relatiu a l'abandó i
al servei submís a la voluntat divina i als mestres
espirituals que afavoreixen l'accés a la divinitat.

Segons l'indianista Louis Renou, de Ramanuja
prové "la interrelació entre el vedanta i la religiositat
sectària per reacció contra Sankara" (788-820 dC), el
teoritzador de la filosofia advaita-vedanta no
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dualista o absolutista: tots els éssers vius són un
amb Déu, el qual no té qualitats de persona. El
principi fonamental d'aquesta escola és que
Brahman-atman, la realitat última, representa una
unicitat fonamental, és una o no dual, i que el món
extern o material de la dualitat és irreal, il lusori.

S'ha dit que el triomf principal de Sankara va ser
el restabliment de les idees dels Upanishads en
oposició al sistema budista, d'una banda, i als
excessos devocionals dels cultes populars. A l'època
de Sankara, el corrent bhakti es va veure obligat a
elaborar una defensa i exposició teològica dels seus
principis, ja que les ensenyances de Sankara van ser
considerades una amenaça per als cultes devocionals
i també per al budisme. Segons la seva doctrina
monista, la veritat existent dins l'ésser humà és
idèntica a l'única realitat que esmentàvem. En
conseqüència, no hi havia lloc per a la pietat i l'amor
a Déu, ni tampoc tenia sentit la consciència de
separació entre la divinitat i l'home.

Posteriorment, l'obra de Ramanuja i dels teòlegs
hindús que el van succeir, va ser reconciliar la
doctrina upanishàdica –de l'equivalència entre
Atman i Brahman– amb la doctrina bhakti, segons la
qual l'ésser humà assoleix la salvació o l'alliberament
per mitjà de la devoció a Déu i per la mateixa gràcia
divina.

La doctrina vedanta desenvolupada per
Ramanuja és la que va aprendre del seu mestre
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vaishnavita Yamunacarya: la visist-advaita. És a dir,
"el no dualisme de les qualitats". L'escola
visistadvaita-vedanta o sri de Ramanuja introdueix la
idea del "no dualisme orgànic" amb relació a la
naturalesa de Brahman. Per a ell, la realitat última és
no dual com a l'escola advaita, és a dir, manté en
substància un punt de vista monista sobre l'univers,
perquè afirma l'existència d'una única realitat.

Però això no vol dir que sigui una identitat del
tot homogènia o indiferenciada, sinó que més aviat
s'ha de concebre per analogia a la diferenciació
interna d'un organisme. Considera que Brahman no
és la consciència unificada de la qual parla el sistema
de Sankara, sinó una substància amb atributs (una
entitat "qualificada"), alguns dels quals són alhora
substàncies. En concret, dins de Brahman poden
distingir-se tres principis o qualitats: l'ànima
individual, el món insensible i l'ànima suprema.
Aquesta última controla els altres dos atributs, que
són el cos de l'ànima suprema. Plegats constitueixen
tota la realitat existent, és a dir, el Brahman, que
–d'acord amb el punt de vista còsmic i teista–
s'entén com la causa real i efectiva d'un món
igualment real.

La salvació consisteix a considerar l'ànima
individual diferent en si mateixa i com un atribut de
l'ànima suprema. El sistema de Sankara, altrament,
planteja que la salvació no s'aconsegueix únicament
seguint el camí del coneixement (jnyana), sinó també
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el de l'activitat (karma), que en aquest context
significava les accions de culte: adoració als temples,
austeritats, peregrinació, donació d'almoina, etc.
Això és la base de la vida religiosa, el que porta al
coneixement i després al bhakti (devoció)
considerada com a contemplació de l'ànima
suprema.
Ramananda i altres variants

Un altre personatge destacat a l'Índia medieval
va ser Ramananda (1370-1440), sobretot perquè
amb ell s'inicia una nova etapa en la història de la
religió vaishnavita, que es va convertir en un
moviment allunyat decididament de l'ortodòxia més
antiga en direcció a la devoció mística.

Amb un destí similar, es van presentar altres
importants variants del sistema vedanta precedents:
l'escola dvaita-vedanta o brahma de Kumara
(1199-1278), coneguda més pel nom de Madhva, la
dvaitadvaita-vedanta o kumara de Nimbarka (segle
XI) i la suddhadvaita-vedanta o rudra de
Vishnu-swami (segle IX) i després de Vallhaba
(1473-1531) –aquesta darrera, a diferència de les
anteriors, totalment no dualista.

Cada escola escriurà un nou comentari sobre el
Vedanta-Sutra o Brahma-Sutra de Badarayana (que
juntament amb els Upanishads i el Bhagavad-Gita
conformen l'anomenat Triple Cànon Vedanta) per
tal que se les reconegui com a escoles independents
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i amb identitat espiritual pròpia.
Malgrat els matisos filosòfics i doctrinals

particulars que les separen, totes comparteixen
l'actitud religiosa del bhakti com a quelcom
primordial. Estableixen una distinció entre el devot i
la deïtat i emfasitzen la realització emocional d'un
déu personal en la consciència de cada fidel.

La filosofia de Madhva

Si cerquem l'anella principal de la cadena
teològica que ens porta fins al moviment per a la
Consciència de krishna contemporani, cal afegir
algunes coses més sobre Madhva, que va escriure
sota el nom d'Ananda Tirtha i va predicar la seva
doctrina dualista al sud de l'Índia. Caitanya va seguir
els seus passos posteriorment a Bengala. Es diu que
Madhva, de jove, era seguidor de la filosofia de
Sankara, però que després hi va reaccionar en contra
i es va convertir en un fervorós seguidor de
krishna.

Donava especial importància a la idea que
Vixnu, per voluntat pròpia, salva els que duen una
vida pura, mentre que les ànimes dolentes es
consideren eternament condemnades. Va qüestionar
així mateix la doctrina de Ramanuja, segons la qual
Déu té per cos les ànimes individuals de l'home i el
món inanimat. El que ell volia remarcar, en suma,
era la grandesa i majestat de la divinitat com un tot
independent.
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A diferència del de Ramanuja, doncs, el sistema
de Madhva és un pluralisme radical. Per això
s'anomena justament dvaita (dualisme), ja que hi és
fonamental el concepte de diferència (bheda).
Dvaita-vedanta és també un realisme (creu en la
realitat del món extern) i un teisme, per tenir fe en
un Déu personal que és l'única realitat autònoma
(sva-tantra), de la qual depèn la resta d'éssers reals.

Val la pena resumir els principis fonamentals de
la seva filosofia tal com s'expressen en un vers
atribuït a Vyasaraya (1478-1539), un dels seus
seguidors. Sobretot perquè són perfectament
localitzables en el sistema religiós de la Consciència
de krishna: "En el sistema de Sri Madhva, Hare
(Vixnu) és l'Ésser Suprem; el món és real, la
diferència és certa; el conjunt de les ànimes depèn
de Hari; existeixen graus de superioritat i inferioritat
entre aquestes; l'alliberament consisteix en el
gaudiment de l'ànima de la seva benaurança innata;
la devoció pura és el mitjà per obtenir-la; la
percepció, la inferència i el testimoni verbal són les
tres formes de coneixement; i Hari només és
cognoscible a través del Veda".

Caitanya, reencarnació de krishna

Convé ubicar el moviment Krishna-bhakti
revifat a Bengala a partir del segle XV, perquè, d'una
manera encara més directa, l'escola
gaudiya-vaishnavita i la figura de Caitanya
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(1486-1533) en particular esdevenen el referent del
moviment Hare Krishna.

Malgrat ser reconegut com la màxima figura de
l'escola gaudiya-vaishnavita, Caitanya no en va ser
pas l'iniciador. Però sí que la va establir amb
solidesa i en va determinar l'estil i el sabor. Se li va
atribuir un caràcter immortal i diví. Alguns pensaven
que es tractava d'una encarnació de krishna, altres
que era krishna mateix. Els més íntims seguidors el
veien com la manifestació de krishna i Radha (la
seva consort) alhora, en la més íntima unió possible,
en un sol cos.

A l'època de Caitanya, predominava una notable
decadència de la vida religiosa i la tirania social del
bramanisme dominant. Durant els segles previs,
Bengala havia estat saquejada per mans estrangeres.
Els invasors musulmans van tractar de suplantar la
cultura i la religió hindús, mentre que els bramans
dominaven l'ordre social i procuraven mantenir la
rigidesa del sistema de castes i el seu liderat polític.
En l'àmbit popular predominaven l'opressió i les
fortes restriccions, tant estrangeres com
autòctones.

En aquest context, les creences vixnuïtes es van
convertir a poc a poc en les més significatives. Tot i
el seu reduït nombre, els vaishnavites es van anar
organitzant en petits grups i van seguir les lectures
del Bhagavata-Purana. Particularment, en línia amb
la tradició bhakti que aquesta font primordial
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representa, el moviment religiós que Caitanya va
revitalitzar a Bengala va arribar a ser tan poderós
que ben aviat es va estendre per la major part de
l'Índia oriental.

El professor i especialista en llenguatge i
literatura bengalí Edward C. Dimock, Jr. destaca tres
característiques bàsiques d'aquest moviment:
s'expressa a través del llenguatge vulgar, no en
sànscrit; rebutja el paper del braman o sacerdot com
a intermediari entre Déu i els homes, i sovint va més
enllà oposant-se al sistema de castes, i, per últim,
proposa una religió emocional, amb el cant i el ball
com a part d'una cerca de comunió extàtica i
immediata amb la divinitat.

Caitanya va desenvolupar, en efecte, un
moviment eminentment emocional i devocional,
que es va acostar als sectors socials més desfavorits.
Va anteposar el camí devocional (bhakti) al del
coneixement (jnyana) i al de la realització d'actes
(karma), tot afirmant que el punt culminant de la
pràctica religiosa és lliurar-se per complet i sense
condicions a Déu.

Amb la seva intensa prèdica, va difondre per tot
el subcontinent indi el cant dels "sants noms" de
Déu (sankirtana, harinama) com a fórmula per reviure
el coneixement espiritual i assolir l'autorealització en
l'actual era de discòrdia i hipocresia (kali-yuga).
Aquest "gran cant d'alliberament de la ment" també
es coneix com el maha-mantra Hare krishna, i està
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format pels noms de Déu (krishna i Rama) i per la
seva energia interna (Hare): Hare krishna, Hare
krishna, krishna krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Rama, Rama Rama, Hare Hare.

Per donar base al seu pensament espiritual,
aquest fervorós místic bengalí va fixar la doctrina de
la "diferència i no diferència incomprensibles"
(acintya-bhedavedha), que descriu la relació de les
ànimes amb el món per un costat, i amb Déu, per
un altre. Aquesta és la relació que hi ha entre la
causa i l'efecte, el tot i la part, i entre el posseïdor
d'un poder (saktimat) i el poder (sakti).

Es tracta d'una relació de diferència i no
diferència simultànies. Per tal d'intentar comprendre
aquest principi tan paradoxal se'ns posa un exemple:
"La calor no és idèntica al foc ni tampoc diferent
d'aquest. Així és la relació del món de les ànimes i la
matèria amb Déu. És impossible concebre aquesta
relació sota cap de les categories de diferència
absoluta i indiferència absoluta".

Tal com ens explica Mahadevan, les ànimes
estan relacionades amb Déu com les espurnes amb
el foc, són subjectes de coneixement i també agents.
Tot i que el seu poder es deriva de Déu, com a
éssers són diferents de Déu i eternes. Fins i tot
després de l'alliberament, conserven la
independència (o com diuen els Hare Krishna,
"diminuta independència") i la seva vertadera alegria
és servir el Senyor (sevananda).
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Els sis goswamis

Les ensenyances de Caitanya estan recollides en
el seu poema devocional de deu versos
Dasamula-Sloka, també conegut com Shikshashtakam.
Però van ser Jiva Goswami i Baladeva, entre d'altres,
els que van exposar la filosofia de Caitanya d'una
manera sistemàtica. Alguns d'aquests seguidors més
en particular, els anomenats "Sis goswamis de
Vrindavan" (Sanatana Goswami, Rupa Goswami,
Raghunata Dasa Goswami, Gopal Bhatta Goswami,
Raghunata Bhatta Goswami i Jiva Goswami) van
fixar la seva doctrina bhakti, que va continuar sent
transmesa mitjançant una llarga cadena de
deixebles.

El goswami més significatiu d'aquesta escola,
Jiva, va rebutjar categòricament tots els arguments
teològics tradicionals (pramana) excepte la sabda
(paraula) o revelació directa. D'entre els escrits que
s'inclouen en l'esmentada revelació, va considerar
que els primers i únics són els Vedes i els Puranes; i
d'aquests dos, els Puranes són superiors, completen
els Vedes. Així mateix, de tots els Puranes el
Bhagavata és el principal, perquè revela tots els
Vedes, tota la tradició i tots els Puranes.

El focus central de la devoció
gaudiya-vaishnavita és l'amor entre Radha i krishna;
un amor amb un fort component eròtic, tot i que
s'entengui, és clar, en clau transcendent i no
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mundana. De fet, l'alliberament és l'experiència
extàtica constant del joc amorós d'aquest dualisme
diví integrat en un únic cos perfecte i espiritual.
Aquest sentiment eròtic i l'atracció entre Radha i
krishna es considera "amor pur" (prema) i s'oposa a
l'amor mundà impregnat pel desig egoista (kama).

Les creences d'aquesta escola assenyalen krishna
com el Senyor suprem (no simplement un avatar de
Vixnu) que crea, manté i destrueix el cosmos
reiteradament. Radha, per la seva banda, és el
"poder renovador o regenerador" de krishna a
través del qual l'univers es manifesta. Però tot i que
es tracta d'una parella unificada, fusionada, són
diferents en essència: formen part de l'esmentada
"inconcebible diferència-en-identitat".
El tripe aspecte de la divinitat

Per als vaishnavites de Bengala la divinitat té un
triple aspecte, tres gradacions de realitat conegudes
com Brahman, Paramatman i Bhagavan. D'aquestes
Bhagavan és la més elevada, mentre que la vertadera
forma o essència (svarupa) de Bhagavan és krishna, la
"Suprema Personalitat de Déu". Es considera que
Bhagavan té infinites qualitats i infinits poders
energètics, anomenats saktis.

Els saktis divins tenen alhora tres gradacions
bàsiques: svarupa-sakti, maya-sakti i jiva-sakti. El
primer, també anomenat cit-sakti, existeix
eternament a Bhagavan i és el causant de totes les
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seves liles o plaers; representa el poder intern i
personal del Senyor. El segon, maya-sakti, representa
en canvi el seu poder extern; un poder inconscient i
responsable tant de la creació de l'univers material
com de les condicions de plaer i dolor de la vida
humana. Finalment, el jiva-sakti de Bhagavan forma
l'essència de les ànimes finites i se situa entre les
altres dues saktis; es relaciona amb l'ànima
individual, que no està ni completament dins ni
completament fora de la divinitat.

Segons aquest sistema doctrinal, l'ànima
individual (jiva) és part de Bhagavan, comparteix
amb Ell algunes de les seves qualitats, la més elevada
de les quals és ananda o felicitat absoluta. Si l'ànima
aconsegueix alliberar-se del poder de maya (il lusió)
pot comprendre la seva vertadera relació ananda
amb Déu. Un cop alliberada, ja no es veurà mai més
afectada per maya-sakti, només pel cit-sakti de
Bhagavan.

El millor camí per assolir l'alliberament complet
és el bhakti, la devoció, que es considera molt
superior als altres i que no és un estat passiu sinó
d'adoració activa a la deïtat. El punt culminant de la
devoció implica rendir-se completament i
incondicionalment a Déu, krishna.

Així mateix, les pràctiques religioses dels
gaudiya-vaishnavites inclouen la repetició ritual dels
noms de krishna (nama japa), el cant d'himnes
pietosos (kirtana), l'adoració d'imatges i de la planta
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sagrada tulasi (tulasi puja) al temple i la visualització
dels actes de krishna, particularment el seu joc
amorós (lila smarana) amb les gopis o pastores de
vaques de Vrindavan.

Decadència i revitalització

Dos dels més íntims deixebles de Caitanya,
Advaitacarya i Nityananda, van ser els encarregats
de donar continuïtat al seu missatge espiritual.
Tanmateix, sembla que a causa de certes
desavinences entre ells –personals i d'interpretació
doctrinal– es van establir dues línies de
descendència teològica diferenciades, les quals, amb
el pas del temps, van generar noves subdivisions i
ramificacions en la successió discipular.

El segle XVII va representar un període de
renovació de la fe impulsada per Caitanya gràcies a
la influència de tres homes: Srinivasacarya,
Narottama Dasa i Syamananda Dasa, formats
teològicament a Vrindavan. La seva pròpia
ascendència benestant d'una banda, i el suport que
van rebre de rics rajàs que ells mateixos van
convertir d'una altra, van afavorir l'èxit social i
l'expansió del moviment.

Els segles següents, en canvi, van suposar una
decadència del moviment vaishnavita. Tret de
Baladeva Vidyabhusana i Visvanatha Cakravarti, al
segle XVIII, la tradició de cèlebres poetes i teòlegs
vixnuïtes semblava que s'havia esgotat. Això no
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obstant, un renaixement gradual es va començar a
experimentar cap a mitjan segle XIX. La popularitat
del moviment reformista Brahma Samaj –amb la
figura destacada de Keshup Chandra Sen– va
contribuir a consolidar aquest renaixement durant el
tercer quart de segle. Així, per exemple, es van
revitalitzar els cants públics dels "sants noms"
(sankirtanas) amb l'ús d'instruments tradicionals i
címbals.

Aquest procés de revitalització ens porta fins a
la Missió Gaudiya (Gaudiya Math), establerta per
Bhaktivinoda Thakur (1838-1915) l'any 1886 i que
va rebre el nom formal de Sri Visva Vaishnava.
Bhaktivinoda va ser magistrat de la ciutat de Puri i
superintendent del temple Jagannatha, i amb els seus
escrits sobre la devoció religiosa va impulsar l'interès
per les ensenyances de Caitanya.

El seu fill, Bhaktisiddhanta Sarasvati
(1874-1936), va donar continuïtat a la missió. L'any
1918 va fundar l'Institut Gaudiya Math i va
organitzar en vida un total de 64 centres religiosos
per tota l'Índia. Un dels seus deixebles va ser Abhay
Charanaravinda Bhaktivedanta Swami (1896-1977),
mestre espiritual fundador de l'Associació
Internacional per a la Consciència de krishna a
Nova York l'any 1966.

Abans de morir, Bhaktisiddhanta Sarasvati havia
donat instruccions als seus deixebles perquè
constituïssin un consell de govern que dirigís la
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missió en conjunt. Però el fet que això finalment no
es dugués a terme, aviat va comportar l'aparició de
cismes interns i la fragmentació de la Missió
Gaudiya.

Atesa la seva condició de devot casat (grhasta) i,
per tant, resident fora dels temples, Bhaktivedanta
Swami s'havia mantingut al marge de qualsevol
implicació en les polèmiques i litigis entre els
gaudiya-vaishnavites. Tanmateix, temps després de
convertir-se en renunciant (sannyasin) l'any 1959,
conscient del desmembrament i la decadència de la
Missió Gaudiya, a més del seu poc reconeixement
espiritual a l'Índia i el record de les instruccions que
Bhaktisiddhanta Sarasvati li havia donat quaranta
anys enrere, van fer que Bhaktivedanta Swami
decidís exportar la fe de Consciència de krishna al
món occidental.

L'arribada de Prabhupada (o Srila Prabhupada)
–com després l'anomenarien els seguidors més
íntims– a Estats Units el 17 de setembre de 1965,
canviaria radicalment la vida de molts joves de la
contracultura, els quals, atrets pel missatge espiritual
i pel carisma personal del vell guru, ben aviat es van
convertir en els seus primers i més fidels deixebles.
Aquest és el punt en què comença la història
contemporània del moviment Hare Krishna.
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L'HINDUISME A OCCIDENT: EL HARE
KRISHNA

Entre els hippies, contraris a l'ordre polític i
econòmic imperant, als valors, demandes i
expectatives de les generacions adultes, als esquemes
i principis ideològics de la societat tecnocràtica, a la
guerra del Vietnam, Bhaktivedanta Swami va
configurar i consolidar el seu moviment religiós de
Consciència de krishna. Des de la seva fundació, la
International Society for Krishna Conciousness
(ISKCON) es constituirà com a organització
religiosa totalment independent i que opera al marge
dels representants de la Missió Gaudiya a l'Índia.

A la dècada dels anys seixanta i principis dels
setanta, l'esclat d'una singular atracció per les
diferents variants d'experiència mística i per les
diverses formes d'espiritualitat oriental va
determinar l'aparició i el desenvolupament de molts
grups religiosos nous, alguns dels quals sota el
lideratge carismàtic de mestres –com Prabhupada–
arribats de l'Índia i basats en pràctiques espirituals
com el ioga i la meditació.

En el context del moviment contracultural es
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produirà, per tant, l'abandó dels valors culturals
dominants i de les creences religioses prèvies per
molts joves de l'època, que s'adhereixen i
comprometen amb fermesa a les formes
d'espiritualitat emergents. Unes formes que sovint
es presenten amb un caràcter marcadament diferent
dels models religiosos convencionals i d'estil de
vida.

En efecte, la insatisfacció que produeix un tipus
de societat cada cop més tecnificada i sofisticada,
així com també la cerca de significats culturals i
espirituals alternatius, determinaran l'interès
progressiu de la joventut pels misticismes orientals,
les drogues psicodèliques i les experiències
comunitàries com una manera de donar resposta als
seus conflictes generacionals i d'identitat.

Moltes persones veuran en l'ISKCON
l'expressió vàlida d'una ideologia, uns significats
culturals i una forma de vida alternativa i capaç de
transformar potencialment la seva consciència. El
moviment Hare Krishna significarà per a elles la
localització dels principis i valors que no poden
trobar al món de l'establishment adult. Els permetrà
experimentar un estil de vida i de convicció religiosa
que les allibera dels sentiments d'alienació o buit
existencial amb els quals conviuen.

Per a la majoria dels primers joves i fidels
adherents, la Consciència de krishna representarà,
en definitiva, un instrument per al canvi
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sociocultural basat en la transformació personal. El
pas de conversió els atorgarà la nova identitat
privilegiada de "devots" o "devotes" de krishna, tal
com els membres del moviment s'autodenominen.
Els oferirà un estricte codi moral de comportament,
dirigit a transcendir el materialisme i la gratificació
de l'ego i a assolir l'autorealització per mitjà de la
disciplina religiosa i el servei devocional a Déu
(krishna).

D'altra banda, la vida comunal i ascètica de
devoció, ritualment regulada (sadhana-bhakti),
afavorirà en molts casos la reforma individual en un
sentit terapèutic a través dels hàbits dietètics i
l'exclusió normativa del consum de drogues o
estimulants, a l'hora que estabilitzarà les relacions
personals amb l'entorn dins d'un sistema que
concreta el lloc de l'ésser humà en el medi natural i
social.

Una confederació mundial

D'ençà l'any 1966, l'ISKCON adopta una
estructura organitzativa encapçalada i dirigida per
Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Durant els anys
següents, el moviment Hare Krishna es desenvolupa
progressivament fins que esdevé una confederació
mundial ben assentada. Abans de la seva mort, el 14
de novembre de 1977 a Vrindavan, Prabhupada va
triar personalment onze dels seus deixebles més
avançats perquè el succeïssin com a mestres
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espirituals iniciadors. Aquests nous gurus haurien de
compartir la responsabilitat de la direcció futura
d'ISKCON amb els 24 membres del GBC
(Governing Body Commission), organisme central
de govern de l'associació que Bhaktivedanta Swami
va fundar l'any 1970.

El GBC, també anomenat Consell Mundial,
actuarà des d'aleshores com a organisme de plena
autoritat burocràtica i els seus integrants seran
responsables administratius i espirituals de les
comunitats regionalment distribuïdes. La seva
funció principal serà supervisar la correcta gestió
dels diferents temples, així com també el
manteniment dels estàndards religiosos a través del
contacte regular amb els respectius presidents
nacionals.

Paral lelament, el guru o mestre espiritual es
consolidarà com una figura clau d'ISKCON. Les
creences religioses de Hare Krishna requereixen que
el líder carismàtic trobi continuació en forma de
gurus legitimats per iniciar nous membres, i això fa
que el seu paper sigui fonamental. En efecte, per
convertir-se en conscient de krishna, l'aspirant a
"devot" ha de ser iniciat i guiat per un mestre
espiritual genuí, és a dir, integrat de forma fidedigna
en la successió discipular (parampara) mitjançant la
qual es transmet la saviesa espiritual.

L'Associació per a la Consciència de krishna
s'ha expandit internacionalment des de la segona
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meitat del segle XX, tot fundant temples als països
d'implantació i emfasitzant la devoció religiosa i la
"vida senzilla i el pensament elevat" a les seves
comunitats. La tendència general des d'aleshores ha
estat que als centres urbans prenguin especial
importància la presentació pública i el reclutament,
mentre que les comunitats rurals i semimonàstiques
s'orienten cap a l'autosuficiència i una vida
respectuosa amb la natura i absorta en la pràctica
espiritual.

L'arribada a Espanya

Els Hare Krishna arriben a Espanya l'any 1975 i
obren els primers temples a Barcelona i Madrid.
L'any següent s'inscriuen al Registre d'Entitats
Religioses del Ministeri de Justícia amb el nom
d'Associació per a la Consciència de krishna (ACK).
Es poden distingir tres períodes principals en la
història del moviment Hare Krishna a Espanya.

Un primer comprès entre els anys 1975 i 1979,
període en què els Hare Krishna busquen
l'assentament a la Península i la creació d'una
infraestructura que els permeti obrir centres
permanents. Són uns anys en els quals predomina
l'inclusivisme no selectiu pel reclutament de nous
membres i la promoció del creixement per sobre de
qualsevol altra disposició organitzativa.

Un segon període entre els anys 1979 i 1986, en
què la direcció dels primers temples va a càrrec de
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líders espirituals americans i, especialment a la
comunitat principal (Nueva Vrajamandala, a
Brihuega, Guadalajara), es tradueix en formes
organitzatives pròpies d'una institució total basada
en la vida comunal.
La crisi internacional

L'any 1986, el moviment pateix una crisi
internacional que té especial transcendència a
Europa. Aquesta crisi deriva de les desercions i
excomunions de més de la meitat dels mestres
espirituals originals, els quals havien concentrat el
liderat carismàtic i la potestat exclusiva d'iniciar
nous membres dins l'àrea geogràfica sota el seu
control. Entre ells, Bhagavan Goswami, el guru
encarregat de la direcció organitzativa i espiritual de
l'Europa meridional, deixa el càrrec i abandona
ISKCON. Això produirà un notable desajustament
intern en els temples fins aleshores constituïts.

Pràcticament tots els membres espanyols eren
deixebles de Bhagavan, un líder carismàtic per
excel lència, la deserció del qual va deixar molts
d'aquests deixebles sense nord personal ni espiritual.
Alguns van optar també per desertar, altres van
marxar a l'Índia i els que van decidir perseverar van
ser reiniciats per altres mestres.

La posterior reestructuració organitzativa i
directiva d'ISKCON va incloure com a disposicions
més rellevants, d'una banda, que a partir d'aquell
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moment els membres convertits poguessin triar
lliurement el seu mestre espiritual, i d'una altra,
potenciar la independència econòmica dels temples
de nova creació als diferents països.

Tot això va fer que cap a finals dels vuitanta
s'obrís una nova etapa del moviment, caracteritzada
sobretot per una major descentralització burocràtica
i per la relaxació del liderat i l'autoritat carismàtica
dels gurus iniciadors. El moviment prendrà una
nova orientació general que es perllonga sense gaires
variacions fins avui.

Aquesta orientació ha implicat, entre altres
qüestions, la disminució dels lligams amb els
temples dels nous nuclis familiars i una tendència a
la baixa de monjos cèlibes amb dedicació completa.
Sembla que ha augmentat, en canvi, el nombre de
membres marginals o a temps parcial, que solen
mantenir el contacte amb les comunitats i, igual que
la congregació o els simpatitzants, manifesten
diferents nivells de compromís i participació en
forma de diferents col laboracions o serveis
puntuals.
Cent membres a Espanya

Actualment el moviment Hare Krishna a
Espanya compta aproximadament amb uns 100
membres actius –és a dir, que amb independència
que visquin o no als temples, realitzen una tasca
pràctica més o menys intensa o regular de servei,
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prèdica, publicació–, distribuïts en els quatre centres
del grup a la Península: Brihuega (Guadalajara),
Madrid, Barcelona i Màlaga. La congregació, per la
seva banda, està integrada per uns 500 simpatitzants.
Destaca en volum i prestació de suport la comunitat
hindú, sobretot pel que fa a activitats relacionades
amb la cultura i la tradició de l'Índia (com per
exemple el Ratha-yatra, festival de les carrosses) o
l'activació de projectes específics.
Les nou creences bàsiques

Per acabar, podem destacar, esquemàticament,
un seguit de punts relatius a certes creences bàsiques
dels Hare Krishna.

Primer, el propòsit fonamental que es desprèn
del Bhagavad-Gita és la redempció de la humanitat
de l'existència material. krishna descendeix
expressament a la Terra per restablir la veritable
finalitat i essència de la vida quan l'ésser humà se
n'oblida: alliberar-se del recurrent cicle de
reencarnacions i retornar a la llar eterna (sanatana)
del Senyor Suprem.

Segon, la persona mundana roman contagiada
per quatre defectes: comet errors, cau
invariablement sota la influència de la il lusió, té
tendència a enganyar i està limitada pels sentits
imperfectes. En aquestes condicions, viu en
consciència o ego falsos. Altrament, en consciència
pura (no condicionada o contaminada per allò
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material), les seves activitats s'acoblaran a la voluntat
del Senyor i un cop del tot purificades es diran
bhakti, i esdevindran transcendentals a les tres
modalitats de la naturalesa material: bondat, passió i
ignorància.

Tercer, l'ésser vivent no és de cap manera lliure,
ja que krishna és el Suprem controlador i gaudidor.
L'ésser humà, com a subordinat i dirigit per Déu,
està destinat a cooperar amb Ell per satisfer-lo. El
Senyor és perpètuament feliç, i si les entitats vivents
s'associen amb Ell, aleshores també elles es tornen
felices.

Quart, l'ésser humà tampoc és el cos material,
sinó una ànima espiritual creada per Déu i
encarnada en un determinat cos, transitori i mutable.
Té així mateix una relació eterna amb la divinitat,
que ha d'estimar i servir de forma completa i
exclusiva, fent-li ofrena de les seves obres.

Cinquè, l'essència de l'individu és el seu esperit.
El cos pot morir, però l'esperit no mor mai. Qui en
el moment de la mort abandona el cos recordant
solament krishna s'integra immediatament en la
naturalesa divina.

Sisè, d'acord amb la llei del karman, la persona
tindrà un o altre destí d'acord amb les seves
activitats en vida. Es parteix de la base que la vida
humana pot acollir-se alternativament a dos sistemes
cosmològics de concepció de l'existència: el material
i l'espiritual (o el materialista i l'espiritualista). La
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vida material està presidida per la tendència a
satisfer els desitjos corporals oblidant que l'ésser
humà és una ànima espiritual, un "temple de Déu".
La vida espiritual, per contra, representa
l'allunyament dels desitjos egoistes i les qualitats
humanes negatives, per concentrar-se en el cultiu de
la devoció a la divinitat (krishna). No cal dir que per
tal d'aconseguir l'alliberament és aquest segon camí
el que cal emprendre.

Setè, la vida i el creixement espiritual dels
devots es fonamenta en quatre actituds bàsiques:
misericòrdia, puresa, austeritat i veracitat. Cal, a
més, que observin quatre principis reguladors
essencials: no menjar carn, peix ni ous, no consumir
drogues ni excitants, restringir el sexe al context del
matrimoni i la procreació i evitar participar en jocs
d'atzar. Han de seguir, a més, les instruccions del
seu mestre espiritual, que és el seu referent de guia i
confiança.

Vuitè, el mètode pràctic per reviure la
consciència de krishna és la vibració transcendental
produïda pel cant dels "sants noms" de Déu o
maha-mantra Hare Krishna, que els devots han de
recitar individualment un mínim de 1.728 vegades al
dia servint-se del japa-mala, rosari hindú de 108
grans. Aquest important mantra també es canta
col lectivament amb motiu de festivitats, sortides de
presentació pública (harinama) o de lloances
conjuntes a les deïtats durant les cerimònies
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religioses.
I novè, quant a cosmogonia, els Hare Krishna

participen de complexes teories sobre els cicles
còsmics que arrenquen dels Puranes i d'altres
col leccions filosòfiques dels primers segles de l'era
cristiana. Per a ells, un cicle còsmic (maha-yuga)
comprèn quatre edats (catur-yugas): krta-yuga,
tetra-yuga, duapara-yuga i kali-yuga. Aquesta darrera es
correspon amb l'era actual, que és definida com "de
la discòrdia i la hipocresia" i té una durada de
432.000 anys, dels quals ja han passat cinc mil. Un
cicle complet acaba amb una "dissolució" (pralaya),
que es repeteix d'una manera més radical
(maha-pralaya o "gran dissolució") al final del
mil lèsim cicle.
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