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КОНЦЕПТ БОГА У ХИНДУИЗМУ
Међу аријевским религијама је најраширенији
хиндуизам. Хинду је заправо персијска реч која
означава становнике Индијског полуострва. Ипак,
термин хиндуизам се односи на припаднике
религијске групе, чији се припадници најчешће држе
светих списа, попут Веде, Багват Гите и Упанишада.

УОБИЧАЈЕНИ КОНЦЕПТ БОГА КОД
ХИНДУСА
Обично се хиндуизам сматра политеистичком
религијом. И заиста, већина хиндуса ће се сложити са
тиме - они верују у више божанстава. Неки хиндуси
верују у три бога, док има оних који верују у 330
милиона богова! Међутим, добро образовани
хиндуси, који добро познају своје свете књиге
инсистирају на веровању у само једног Бога.
Главна разлика између муслимана и хиндуса у
перцепцији Бога је та што хиндуси верују у
филозофију пантеизма. Пантеизам је идеја да је све
што постоји, живо и неживо, манифестација Бога.
Хиндуси сматрају да су биљке, животиње, неживе
ствари, па чак и човек – манифестације Бога. За
обичног хиндуса све је Бог.

За разлику од тог веровања, ислам држи да су
човек, и све што постоји, у ствари, примери Божијег
стварања које немају божанске особине. Муслимани
верују да је све Божије. Све што је створено припада
Богу: биљке, животиње, Сунце, Месец... Укратко,
универзум припада Богу. Часни Кур'ан каже:
Дођите да се окупимо око једне речи и нама и
вама заједничке: да се никоме осим Аллаху не
клањамо.
Дакле, прва заједничка ствар је обожавање
само Аллаха, Једног и Јединог Бога. Хајдемо заједно
да потражимо ту заједничку карактеристику ислама и
хиндуизма.
Багвад Гита
Једна од најпопуларнијих светих хинду књига
је Багвад Гита. Погледајте шта каже један стих у
Багвад Гити:
Они чију памет су однеле материјалне
добити прихватају многа лажна божанства и
измишљају нова правила и обреде, поводећи се за
својим хировима. 1
Багавад Гита се овим стихом обраћа људима
које је материјална добит омела, па прихватају лажна
божанства, тј. божанства осим Једног Бога.
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Багвад Гита 7:20.

Упанишади
Упанишади се, такође, сматрају светим
књигама код хиндуса. Размислите о следећим
стиховима из Упанишада:
1. „Екам евадитиуам!“ - Он нема друга!2
2. „На цасyа касуј јанита на цадхипах.“ - Он
нема родитеље, и нико над Њим не влада.3
3. „На тасyа пратима асти.“ - Њему нема
ништа слично.4
4. „Наинам урдхвам на тирyанцам на
мадхyе на паријаграбхат на тасy пратиме асти
yасyа нама масхад yасах.“ - Њему нема ништа
слично, Његово је име узвишено.5
Упоредите поменуте стихове са следећим
кур'анским стиховима: Нико Му раван није!6 Нико
није као Он!7
Следећи стих из Упанишада наговештава
човекову могућност да замисли Бога у било каквом
облику: Његов облик се не може видети. Нико Га
не може видети својим очима. Они који Га као
Вечног спознају својим срцима и умовима 2
3

4

Чандогја Упанишад, 6:2:1.
Светасаватара Упанишад, 6:9.
Светасватара Упанишад, 4:19.
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Принципа! Упанишад, С. Радхакришнан, стр. 736-737.
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Кур'ан, поглавље: Искреност, стих 4.
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Кур'ан, поглавље: Договарање, стих 11.

постаће бесмртни.8
Часни Кур'ан овако говори о том аспекту:
Погледи до Њега не могу допрети, а Он до
погледа допире; Он је милостив и упућен у све.9
Веде
Веде се сматрају најсветијим од свих верских
хинду књига. Постоје четири главне Веде: Риг Веда,
Јаџур Веда, Сам Веда и Адхарва Веда.
Јаџур Веда
1. „На тасyа пратима асти.“ - Не може се
замислити Његов лик.10
У наставку се каже: Пошто је Он одувек,
заслужује наше обожавање. Заиста, не може Га око
видети и Он је Узвишен.
Он Својом моћи одржава све, попут Сунца.
Ја Му се молим да ме не казни. Он није рођен,
заслужује да Га обожавамо.
2. Он није у облику тела, Он је узвишен. Он
Своју узвишеност испољава кроз сјај, свемоћ,
безгрешност - а сотона то не може постићи. Он све
види, Он Је Најмудрији, Он Сам о Себи опстоји.
8

Светасватара Упанишад, 4:20.

9

Кур'ан, поглавље: Стока, стих 103.
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Јаџур Веда, 32:3.

Нама је прописао обавезе и забране, које важе за
сва времена.11
3. Лутају по тминама они који обожавају
ствари из природе (нпр. Сунце, Месец, животиње,
итд.) а по још већим тминама лутају они који
обожавају самбхути. (самбхути су направљени
предмети, као што су сто, столица, кип, итд).12
4. У једној молитви из Јаџур Веде стоји:
Упути нас на Божији пут, сачувај нас од греха и од
тога да скренемо и залутамо.13
Адхарва Веда
1. „Дев маха оси.“ - Уистину, Бог Је
Најузвишенији.14
Узвишени Аллах у Кур'ану каже:
Он зна невидљиви и видљиви свет, Он је
Величанствени и Узвишени.15
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Јаџур Веда, 40:8.
Јаџур Веда, 40:9.
13
Јаџур Веда, 40:16.
14
Адхарва Веда, 20:58:3.
15
Кур'ан, поглавље: Гром, стих 9.
12

Риг Веда
Најстарија и најсветија од свих Веда је Риг
Веда. У Риг Веди постоји стих у ком се каже: Учени
свештеници једног Бога зову многим именима.16
Риг Веда спомиње чак 33 Божија својства.
Већина их је споменута у Риг Веди, Прва Књига,
Химн 1. Међу разним Божијим својствима, у Риг
Веди (Други том, стих 3), се спомиње да је једно од
најлепших својстава Узвишеног Бога - БРАХМА.
Брахма значи Створитељ. Преведена на арапски језик,
та реч значи Халик. Ми муслимани не приговарамо
ако Аллаха назовете именом Своритељ или Халик
или Брахма. Међутим, муслимани се дефинитивно не
слажу са тиме да је Брахма бог који има четири главе
(да нас Аллах сачува!). Муслимани су жестоко против
таквог размишљања. Описивање Бога на тај начин се
супротставља следећем стиху из Јаџур Веде: Не може
се замислити Његов лик.17
Још једно дивно Божије својство споменуто у
Риг Веди (Друга Књига, Химн 1-3. стих; (2:1:3), јесте
Вишну. Вишну значи Господар, што преведено на
арапски значи Рабб. Опет, ми муслимани немамо
ништа против ако неко Аллаха зове Господар или
Рабб или Вишну. Међутим, међу хиндусима је
популарна слика Вишне који има четири руке, у
једној десној држи чакру, а у једној од левих руку
16
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Риг Веда, 1:164:46.
Јаџур Веда, 32:3.

шкољку, јаше на птици или је наслоњен на змијин
реп. Муслимани не прихватају никакво приказивање
Божијег лика! Уосталом; то се противи и раније
наведеном, 19. стиху из 40. поглавља у Јаџур Веди.
Размислите о следећим стиховима из Риг
Веде: О пријатељи, не обожавајте никога осим
Њега, јединог Бога!18 Мудри јоги концентришу
своје умове, концентришу своје мисли на
Свеприсутног, Узвишеног и Свезнајућег. Само Он
- знајући шта који орган може - доделио им је
њихове задатке. Заиста, велика је слава јединог
Створитеља.19

Брахма Сутра хиндуског ведантисте
Брахма Сутра (начело) хиндуса који се чврсто
држи само најсветијих хинду књига, гласи: „Екам
Брахм, двитиyа нас те нехихе нехихе на нас те кин
цхан.“ - Само је један Бог, не постоји други. Не
постоји, не постоји, уопште не постоји!
Само непристрасно проучавање хинду књига
може помоћи у разумевању концепта Бога у
хиндуизму.
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Риг Веда 8:1:1.
Риг Веда 5:81.

