
Vedinės kultūros sunykimas
Penktadienis, 13 Balandis 2007 15:09 - Atnaujinta Penktadienis, 13 Balandis 2007 15:15

Laikas neįveikiamas, ir ilgainiui Vedų socialinė sistema prarado grynumą, užleido savo
ankstesniąsias pozicijas. Esminė jos sunykimo priežastis buvo Kali amžiaus - amžiaus, kuriame
gyvename, - stiprėjanti įtaka. Kali amžius yra tamsiausias istorijos tarpsnis. Neigiama jo įtaka
palengva naikina visas žmogaus dorybes. Kai, stiprėjant Kali įtakai, brahmanai (dorovingi ir
išmintingi karalių vadovai) ėmė degraduoti, visuomenė prarado dorą ir paskendo nuodėmėse, o
tai savo ruožtu sudrebino monarchinės valdžios pamatus. Degradavus brahmanams ir nusilpus
monarchinei valdžiai, ėmė irti socialinė santvarka. Nors būta tam tikrų sąlyginio suklestėjimo
periodų, Vedų kultūros sunykimas išsilaikė kaip vyraujanti visuomenės raidos tendencija. Ši
tendencija išliko iki pat naujausios istorijos periodo pradžios. Dėl valdovų silpnumo
svetimšaliams užkariautojams pavyko atplėšti nemažai didžiosios Indijos imperijos žemių ir
įtvirtinti jose savo valdžią. Pamažu Vedų kultūra ėmė užleisti savo vietą užkariautojų atsineštai
kultūrai. Pirmąkart tai ryškiau pasimatė tada, kai iš Artimųjų rytų Indiją užplūdo mogolai. Jie
viešpatavo Indijos teritorijoje keletą šimtmečių.

      

Būtent mogolų viešpatavimo laikais atsirado ir į vartoseną įėjo žodis "hindu". Sausuma iš
Persijos į Indiją žygiuojanti grobikiška mogolų kariauna įkūrė stovyklą šiauriniame Sindhu (Indo)
upės krante. Indų tautas, gyvenusias kitoje upės pusėje, jie praminė "sindhais". Dėl fonetinių
arabų kalbos ypatumų ja kalbantys žmonės neištaria garso "s", ir jų lūpose žodis "sindhu" virto
"hindu". Taip šis vardas ir prigijo. Indijos gyventojus arba Vedų kultūros pasekėjus imta vadinti
indais, induistais, nors žodis "hindu" niekur Vedų raštuose nesutinkamas. Iš tikrųjų šiuolaikiniai
indai yra Vedų kultūros pasekėjai, o Vedų religija (induizmas) yra trečia didžiausia religija po
islamo ir krikščionybės.

    

Ilgainiui atėjo galas ir mogolų viešpatystei. Indijoje pradėjo įsigalėti britai, ieškoję čia žaliavų ir
pigios darbo jėgos. Ekonominis pranašumas, kurį britai pasiekė efektyviai organizuodami
valdymą, padėjo jiems pamažu perimti visą valdžią šalyje į savo rankas. Britams diegiant
krikščionybės idealus visuomenėje, kuri ir taip buvo stipriai paveikta islamo religijos, Vedų
kultūra beveik prarado savo įtaką. 
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