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Hinduísmo
O Hinduísmo é considerado a religião mais antiga e a terceira maior do mundo,
com 1 bilhão de seguidores que vivem, em sua maioria, na Índia e se espalham pelo
planeta. É uma religião politeísta (que pratica a devoção à vários deuses) e pluralista
(que abrange várias culturas).
Este tem suas origens na tradição védica, que tem mais de 3500 anos de
existência. Não há um fundador, ou criador deste conjunto de crenças e práticas
religiosas chamado de hinduísmo, mas é fundamentado nos vêdas. Vêdas são 4 livros
sagrados, que revelavam todos os aspectos da existência religiosa do período da Índia
antiga, além de detalhar fatos da vida social, política e cultural dos povos.
Os hindus acreditam em cerca de mais de 300 mil divindades, mas há 3
consideradas mais poderosas: Brahma, Shiva e Vishnu. Brahma é o mais poderoso de
todos os deuses, ser supremo, deus criador de todo o universo; Vishnu é quem cuida
e preserva a criação de Brahma; e Shiva é quem destrói as coisas para que o ciclo
seja contínuo: criação, preservação e destruição.
O ciclo regido pelas 3 principais divindades, se aplica também à vida, onde
nascemos, morremos e renascemos até que possamos atingir o moksha (elevação
maior da alma humana), este ciclo é chamado de Samsara. A atman (alma humana)
reencarna várias vezes, em várias formas diferentes, podendo ser um humano, um
animal ou um vegetal, até que atinja o moksha, e cada reencarnação está ligada às
suas atitudes, bom comportamento, conhecimento e a devoção aos deuses na vida
anterior.
O sistema de castas ainda faz parte da realidade dos hindus, mas atualmente é
mais flexível. Existem 4 grupos baseados nos textos dos vêdas, que dividem a
sociedade, acredita-se que esses grupos são originados de pedaços do corpo do ser
primordial, Purusha:
Brahmanes – classe sacerdotal (criados a partir da boca de Purusha)
Shatriyas – classe militar ou administrativa (criados a partir dos braços de
Purusha)
Vaishyas – classe dos comerciantes (criados a partir das coxas de Purusha)
Shudras – classe trabalhadora (criados a partir dos pés de Purusha)
Há ainda a classe dos que não são reconhecidos pela sociedade, os Dalits.
Cada uma das classes representa uma atividade essencial da sociedade, e
suas funções refletem seu dever divino.
O hinduísmo é uma religião muito detalhada e muito rica culturalmente. Esse
texto é só um pedaço de tudo o que é representado por todas as divindades e
tradições relacionadas à religião.
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