
School
Schoolto

1- Indiako egutegia
Herrialde guztiek dute egutegi propioa, eta egutegi horretan zehazten dira eskola-egunak, asteburuak, oporrak...

Indian, astelehenetik larunbatera joaten da eskolara eta lan egiten da eta, beraz, igandea da asteko jaiegun bakarra. 
Neska-mutilek ekainaren erdialdean hasten dute ikasturtea eta apirilaren 23an amaitzen. Udako oporrak apirilaren 
amaieratik ekainaren hasierara artekoak dira, hemen ez bezala, ezta?

Badira beste gauza asko kulturaren arabera 
aldatzen direnak. Adibidez, gurean, beltza 
doluaren kolorea da, eta pertsonak beltzez 
janzten dira hiletara doazenean. Indian, berriz, 
jendea zuriz janzten da hildakoei agur esateko.

Indiako kulturak milaka urte dauzka, eta gainera, 
oso aberatsa eta askotarikoa da; hala, eskualde 
bakoitzean, hainbat tradizio eta jai aurkituko 
ditugu. Aniztasun hori arrazoi askoren ondorioz 
gertatzen da, baina, arrazoi nagusiak bi dira: 

1.Alde batetik, herrialdearen hedadura oso 
handia da, eta biztanle asko bizi direnez, tradizio 
eta ohitura ugari daude.

2.Beste alde batetik, Indiako historia bera da 
arrazoia: mende askotan, inperioek eta beste 

herri batzuek, hala nola arabiarrek, turkiarrek, persiarrek edo ingelesek inbaditu zuten lurraldea. Inbasio haiek guztiek 
ekarritako tradizioetatik ere edan du Indiako kulturak.

Indiako ospakizun eta jai gehienak erlijiosoak dira. Gainera, eskualde bakoitzak bere jaiak ospatu ohi ditu, Espainian 
gertatzen den bezala. Esango zenuke bizi zaren eskualdekoa baino ez den jai bat eta Espainia osokoa den beste bat?

Indian ere badira herrialde osoan ospatzen diren jaiak, nazionalak, alegia.

 • Adibidez, Independentziaren eguna, abuztuaren 15ean. India britainiarren gobernutik askatu eta  
 burujabetu (1947) zen eguna  ospatzen da data horretan.

 • Edo Gandhi Jayanti eguna, Gandhiren urtebetetzea ospatzen denekoa, urriaren 2an. Badakizue Gandhi  
 nor izan zen? Gandhi Indiaren independentziaren bultzatzaile nagusia izan zen, eta mundu guztiaren  
 miresmena lortu zuen iraultza egiteko eta britainiarren tropen aurreko erresistentzia proposatzeko  
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  moduagatik. Gandhi hobeto ezagutzera animatu nahi zaitugu. Gandhi hain da garrantzitsua Indiako  
 historian, ezen beraren irudia Indiako diruan agertzen den. Gainera, urtarrilaren 30ean, Mahatma   
 Gandhiren (India, 1869-1948) heriotzaren urteurrenean, Bakearen eguna ospatzen da eskoletan.

Jai batzuk egun jakin batean ospatzen dira, besteak beste, gorago aipatu ditugunak. Beste batzuk, ordea, 
urtetik urtera aldatzen dira, ilargiaren egutegiak arautzen dituelako. Hemen gauza bera gertatzen da, 
adibidez, Aste Santuarekin, urtero-urteko data desberdinetan ospatzen baita. Atal honetan, jai ospetsuenetako 
batzuk ezagutuko ditugu.

Bazenekiten emakumeak direla herri-kulturaren eta tradizioen igorle nagusiak, batez ere, landa-eremuetan? 
Mundu osoan, emakumeek belaunaldiz belaunaldi ondorengoetaratzen edo transmititzen dituzte 
artisau-ohiturak, sukaldaritzako errezetak, abestiak edo sendatzeko teknikak.

Gure herrialdean ere jai eta ospakizun garrantzitsuak ditugu. Zein dira?

2- Hinduismoa eta jainko-jainkosak
Indian, erlijio, gurtza eta sinesbide asko daude bizikidetzan. Erlijio nagusia hinduismoa da: 1.080 milioi pertsonak 
baino gehiagok praktikatzen dute! Munduko hirugarren erlijio hedatuena da, kristautasunaren eta islamaren 
ondoren. Azken hori ere pertsona askok praktikatzen dute Indian, 150 milioi pertsonak baino gehiagok! Aurrekoez 
gain, badira beste kultu batzuk, besteak 
bezain hain ezagunak ez direnak, 
kasurako, Txentxu izeneko tribuak 
praktikatzen duen animismoa. Txentxu 
tribuko kideak Andhra Pradesheko 
basoetan bizi dira eta, eremu horretan, 
naturako elementuek, urak, ilargiak edo 
mendi batek arima eta bizia hartzen dute.

Azter dezagun hinduismoa. Hinduistek 
etengabe sortzen eta suntsitzen den 
unibertsoan sinesten dute. Badakizue 
berraragiztatzea zer den? Entzun duzue 
inoiz berba hori? Gizakiak, hil ondoren, 
unibertsoan beste elementu batean 
gorpuzten direlako sinesmena da: beste 
pertsona bat, animalia bat edo objektu bat 
izan daiteke.

Milaka jainko daude hinduismoan, baina hiru jainko nagusi daude: Bhramha (sortzailea), Vishnu 
(orekatzailea) eta Shiva (suntsitzailea). Aurreko jainkoez (gizonezkoak) gain,  aurrerago ezagutuko ditugun 
jainkosa (emakumezkoak) garrantzitsuak gurtzen dira, esaterako, Lakshmi, zoriaren eta edertasunaren 
jainkosa; Durga, gaizkiaren gaineko ongiaren jainkosa garailea; edo Saraswati, ezagutzaren jainkosa.

Animaliak edo jainko-jainkosak?  

Animalia batzuk oso errespetatuak eta estimatuak dira, jainko-jainkosen berraragiztatzetzat hartzen baitira. 
Debekatuta dago horiek hiltzea, arbasoen arimaren energia izan baitezakete barruan. Ezagunenak 5 dira: 
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elefantea, tximinoa, behia, kobra eta tigrea.

Ganesh edo Ganesha, elefante sakratua

Giza gorputza eta elefante-burua daukan jainkoa da.

Kondairak dioenez, Shiva jainkoa, bere aita, gerran egon zen urte askotan, eta etxera itzuli zenean, Ganesha 
koskortuta zegoen. Aitak ez zuen ezagutu, eta etxean lapurtzen ari zelakoan, hil egin zuen. Parvatik −
Ganesharen ama eta Shivaren emaztea− oihuka egin zion: “Zure semea da!”. Etsipenez, semea berpizteko 
ahalegin itsuan, Shiva buru baten bila irten zen. Elefante bat izan zen aurkitu zuen lehen biziduna eta burua 
hartu zion elefanteari.

Ganeshak bere jaia dauka, Chaturthi izenekoa. India osoan ospatzen da eta ospakizunak 10 egun irauten du.

Ganesha da oztopoei eta ezbeharrei aurre egiten dien jainkoa, bada, zorte onaren eta zoriaren ikurra. 
Ganesharen irudia Indiako etxe guztietan eta dendetan jartzen da negozioari oparotasuna opatzeko.

Ezagun duzue ohitura hori? Hemen, Espainian, saltoki eta loteria-etxe batzuetan, San Pankrazioren irudi 
kristaua jarri ohi da, lana eta zortea erakartzeko asmoz.

Hanuman, tximino-jainkoa

Indarra, ezagutza eta, batez ere, leialtasuna irudikatzen ditu, jainko-jainkosen eta gizabanakoen betiko 
aliatua delako. Naturaz gaindiko indar mugagabea du. Mendi bat darama eskuan, pisurik izango ez balu 
bezala, eta behin Eguzkiraino iritsi zen salto eginez, fruta batekin nahastu zuelako.

Hanuman Shiva jainkoaren ordezkaria da eta haizearen semea. Rama jainkoaren lagun leiala ere bada, eta 
abenturaz beteriko Ramayana izeneko Indiako elezahar batean agertzen da.

Auto askotan, Hanuman jainkoa daramate babesa emateko (istripurik ez gertatzeko ezagutzan oinarrituta), 
erlijio-zigilu, iruditxo, autoaren kanpoaldeko eranskailu gisa edo atzerako ispilutik eskegita (zintzilikario 
laranja bat). Hau kasualitatea! Hemen ere bada San Kristobal arrazoi beragatik eramaten duenik.

Behi sakratua eta Krishna artzain-jainkoa

Uste denez, behia itsasotik irten zen, eta jainko-jainkosek gizakiei oparitu zieten, jainkotasunaren ordezkari. 
Behiek janaria, elikagaiak eta zortea irudikatzen dute. Krishna artzain-jainkoaren lurraldera bidali zuten 
behia, jainkoaren ondorengoak elikatzeko eta horiekiko lotura ezartzeko. Animalia horren gurtzak 
ugaritasunarekin, ugalkortasunarekin eta amatasunarekin du zerikusia. Izan ere, bazekiten goseak 
zeudenean behiak soroak goldatzen eta ongarritzen laguntzen zuela, zerealak izateko eta esnea ere ematen 
zuela, hainbat produktu ekoizteko.

Horregatik, bekatutzat hartzen da behi-okela jatea, eta erabat gaitzetsita dago behiak hiltzea. Behiak 
lasai-lasai ibiltzen ikus ditzakegu Indiako kaleetan barrena.

Behiak kolore zuriz irudikatzen dira, gorputzean jainko-jainkosen irudiak marraztuta eta girlandez apainduta. 
Behiaren barruan, 300 milioi jainko baino gehiago bizi direla uste dute indiarrek.

Shivaren kobra

Suge pozoitsu hori sakratutzat jotzen da, Shiva jainkoarekin estu loturik dagoelako. Gogoratu Shiva bi indar 
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goren eta kontraesankorren jauna dela: sorkuntza eta suntsipena.

Kontakizun erlijiosoek diotenez, Shivak kobra bat zeraman beti lepoaren inguruan, etsaietatik eta gaitz 
guztietatik babesteko.

Durga jainkosa garaiezinaren tigrea

Tigreak gizakiaren, lurraren eta animalien erreinuaren arteko loturatzat hartzen dira. Oso izaki mistiko eta 
enigmatikoak dira. Tigreek magia berezia dute marren artean.

Hinduismoaren arabera, tigrea (baita lehoia ere) sakratutzat hartzen da, Durga jainkosa tigre baten gainean 
zebilelako gudetan, eta, hortaz, garaipena irudikatzen du edozein indar gaiztoren gainetik. Abaildura 
handiko egoeretan, sendatzeko ahalmena daukan jainkosa da Durga.

Gainera, tigrea Indiako ikur nazionala da!

Zerrenda ez da amaitu… Jarrai dezagun beste jainko-jainkosa batzuk ikusten:

Lakshmik lau beso ditu eta urrezko txanponak jariatzen dira haietatik. Loto-lore handi baten gainean jesarrita 
dago, eta zori onaren, diruaren, oparotasunaren, maitasunaren, edertasunaren eta emankortasunaren 
jainkosa hinduista da. Diwali jaialdian, ehunka argiz apaintzen dira etxeak, eta eskariak egiten dizkiote 
Lakshmi jainkosari, dirua erakartzen eta etxea bedeinkatzen duelako. Beste egun askotan, emakumeek 
rangoli bat marrazten dute etxeko sarreran, jainkosa etxean sar dadin gonbidatzeko.

Saraswati hitzaren, arteen, musikaren eta ezagutzaren jainkosa da. Gogamen, adimen, beila eta niaren 
(egoa) ikur diren lau beso ditu. Liburu bat dauka beti eta sitar izeneko musika-tresna jotzen du. Ezagutzen 
duzue tresna hori? Ikasleek zorte ona emateko eskatzen diote azterketetan!

3- Errituak, apaingarriak eta eskaintzak
Jainko-jainkosak oso agerikoak dira Indiako fededunen egunerokotasunean, eta, horiek gurtzeko, mota 
guztietako errituak, apaingarriak eta eskaintzak egiten dituzte. Ikus ditzagun haietako batzuk!

Erlijio-errituak edo pooja izenekoak

Pooja deritzona jainko/jainkosa bati edo gehiagori errespetua erakusteko erlijio-erritua da. Tenpluetan, 
apaizek egiten dute erritua, baina etxean, familiako edonork egin dezake. Izan ere, Indiako etxe guztietan, 
irudi honetan ikus dezakezuenaren antzeko aldare txikia dago, jainko edo jainkosa bati eskainitakoa.

Erritu horretan, pertsonek abestu egiten dute eta zirkuluak egiten dituzte airean, intsentsuz blai, erlojuaren 
orratzen norantzan, errituaren esangura hauxe dela: “bizitzan, gurpil bat bezala ibiltzen gara, oztopoak 
saihestuz”. Batzuetan, lanparak, ura eta lore usaintsuak erabiltzen dira, edo airea astintzen da pauma-lumez 
egindako haizemaile batez edo intsektuak uxatzeko lumero batez. 

Pooja horiek kolorez, usainez eta soinuz beteta daude. Baina gauzarik politena da pertsona guztiak ongi 
etorriak direla, norberaren erlijioa edo jatorria edozein direla ere, eta ospakizunean parte hartzera 
gonbidatzen dituztela, intsentsuari eutsiz edo loreak jarriz.

Indiako tradizioa da etxeko gailuak (etxetresna elektrikoak), bulegoetan egunero erabiltzen den teknologia, 
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edo auto berriak bedeinkatzea. Inoiz ez zaie jainko-jainkosei ezer eskatzen era berekoi edo norberarentzat: 
mundu guztiaren edo guztien ongiaren izenean eskatzen da. Adibidez: autoa bedeinkatzen badut, beste 
pertsona batzuei kalte egin diezaieketen istripuak saihesteko da.

Familiako emakumeek rangoli-ak erabiliz apaintzen dituzte etxeetako eta patioetako sarrerak. Zorte ona 
erakartzeko dekorazio-diseinuak dira rangoliak. Oso goiz jaiki behar dira, denbora luzea behar delako eta 
kontu handiz ibili behar delako, marrazkia egiten denean eta margotzen denean, primeran gera dadin eta 
ongi etorri polita izan dadin etxe horretara hurbiltzen direnentzat.

Apaingarriak eta eskaintzak

Loreak oso garrantzitsuak dira aldareak apaintzeko eta jainko-jainkosak gurtzeko. Artisau-eran josten dira 
loreak eta egunero fabrikatzen dira apaingarriak. Artisau-loreen azoka horiek tenpluetatik gertu egoten dira, 
jendeak sartu aurretik eros ditzan.

Oso usain ederra darie kaleetan lerrokatzen diren lore-postuei, haien ondotik igarotzean, aire zabalean, une 
batez, zirkulazio izugarriak sorrarazten duen ke-lainoa ahaztuta.

Baina jainko eta jainkosei ez zaizkie soilik loreak eskaintzen babesa eta ongizatea eskatzeko. Oparietan, 
fruituak, gozokiak, zuhaitz-hostoak edo espeziak ere aurki ditzakegu.

Ezer ez da lurrean uzten, hosto edo katiluen gainean jarri behar da, guzti-guztia era harmoniatsuan banatua 
jainko-jainkosentzat erakargarri suertatu behar diren eite eta kolore sorta ederrak eratuta.

Jainko edo jainkosa baten egun berezia ospatzen denean, jendea tenpluetara doa, eskaintzak zumitzezko 
saskitxoetan sartuta. Tenplura iristean, lurrean eseri eta eskaintzak prestatzen hasten dira. Gauzak lurrean 
paratzen dituzten bitartean (betiere 
hosto eta katiluen gainean), euren 
otoitz eta kantuak edonor liluratzeko 
modukoak dira. Jainko-jainkosak 
begirunez eta debozioz gurtzea da 
asmoa, baita jainko-jainkosei eskariren 
bat egitea ere.

Ilea Indian

Indian, familia hinduistek 
jainko-jainkosentzako eskaintza edo 
oparitzat erabiltzen dute ilea. Urtero-urtero, 
milioika pertsonak bisitatzen dituzte 
tenpluak ilearen zati handi bat bertan 
entregatzeko, nork bere jainkoari edo jainkosari begirunea eta esker ona erakusteko.

Ilea moztea milaka urteko errituala bailitzan egiten da. Jendeak burua soiltzen du edertasun-sakrifizio eta 
egoari uko egiteko seinale gisa.

Tirumalako tenplua gehien bisitatzen direnetakoa da, Indiako hegoaldean. Hiri horretan, lau solairuko 
tenplua dago, eta bertan, ehunka ile-apaintzailek arreta egiten diete txanda noiz iritsiko zain dauden familiei. 
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Ile horrekin guztiarekin, ileordeak eta estentsioak egiten dira mundu osoan saltzeko.

Gainera, haurrak jaio ondoren, oso ohikoa da familiak gurtzen duen jainkoari edo jainkosari umearen ilea 
eskaintzea, 9 edo 11 hilabete dituela edo 3 urte dituela. Bestalde, familiako pertsona bat hiltzen denean, 
familiako gizonek, seme-alabek eta bilobek burua kaskamotz uzten dute errituan parte hartzeko.

Indiako emakumeek eta neskek txirikorda batean bildu ohi dute ilea eta lore batzuk ipintzen. Hala, 
apaingarria izateaz gain, loreek lurrin naturala ematen diote ileari. Haien ondotik igarotzean, usain gozoa 
darie eta sendo dirau inguruan dauden bitartean.

4- Indiako jaiak eta ospakizunak 
Diwali

Pertsona hinduistentzat, azaroan ospatzen den festa horrekin batera hasten da urtea. Ez al zaizue bitxia 
iruditzen?

Esan bezala, urtearen hasierako festa horrek Diwali du izena eta “argien jaialdia” ere esaten zaio. Urteko 
egunik garrantzitsuenetako bat da Indian. Modu sinbolikoan, iluntasunaren eta zailtasunen gaineko argiaren 
eta egiaren garaipena irudikatzen du.

Kondairak dioenez, erresumako biztanleek olio-lanparak jarri zituzten leihoetan, Ramak _gogoratu, Indiako 
jainko maitatuenetako bat_ etxerako bidea erraz aurki zezan, deabruen erregea mendean hartu ondoren. 
Hortik dator gauean argi ugari pizteko ohitura.

Diwalin, jendeak arropa berriak estreinatzen ditu, opariak egiten ditu, gozokiak ematen dizkiote elkarri eta 
suziri ugari jaurtitzen dira.

Etxeak modu berezian garbitzen dira, naturan hartutako hostoz apaintzen dira (palmondoak, kokondoak, 
bananondoak) eta ilunabarrean pizten diren argi eta kandelez betetzen dira.

Gauean, ateak eta leihoak irekitzen dira, eta olio-lanparak eta kandelak jartzen dira, jainkosa urte osoan sar 
dadin eta denen etxeetan gera dadin.

Egunsentian, ilea garbitu ohi da, Ganges ibai sakratuan bainatzearen esanahi bera duelako. Izan ere, 
indiarren ustez, Ganges ibaian bainatuz gero, bekatu guztiak medeatuko dituzu. Hala ere, mundu guztia 
ezin da Ganges ibaira joan, oso urruti dagoelako eta bidaia garestia delako. Ura eta bainua oso 
garrantzitsuak dira beste erlijio batzuentzat ere bai, besteak beste, Islamarentzat.

Eguberria

Jaiak erlijioarekin oso lotuta daudenez, kristauek Gabonak eta Urte Berria ospatzen dituzte, kasurako, 
hemen. Baina badakizue Indian herritar gehienak hinduistak direla. Gabonak ez dira gure herrian bezain 
garrantzitsuak.

Gabonetan, kandelak eta lanparak pizten dira etxeetan, argia iluntasunari gailentzen zaiola ospatzeko. 
Indian gauza bera egiten da Diwalin. Jai horretan, erregaiz hornituriko buztinezko lanpara txikiak pizten dira, 
atetik gertu, eskaileretan eta zuhaitzaren inguruan… Espainiako Gabonetan bezala! Normalean, Indiako 
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familiek, pinuen ordez, zuhaitz autoktonoen adarrez eta bananondo- edo mangondo-hostoez apaintzen 
dituzte etxeak.

Kondairak dioenez, Christmas Baba edo Indiako Olentzero, batzuetan, autorickshaw koloretsu batean iristen 
da, opari-poltsa handia irekitzen du eta gozokiak banatzen dizkie txikienei.

Pongal edo Makar Sankranti  

Pongal hiru eguneko jaialdia da: lehen egunean suak antolatzen dira, bigarrenean, festa handia ospatzen da 
eta, hirugarren egunean, idi-gurdien lehiaketak eta kometen lehiaketak egiten dira. Pongal jaia, batez ere, 
Indiako hegoaldean ospatzen da, urtarrilean. Herritarrek egun beroen eta uztaren etorrera ospatu ohi dute, 
lurrari eskerrak emateko xedez jasotako elikagaiengatik.

Festa hau antzinako garaietakoa da, jendea, gehienbat arrozaren laborantzatik bizi zen garaikoa, urtarrilean 
dirua jasotzen baitzuten bildutako uztaren truke.

Egun horietan, esnetan irakindako arrozez egiten den jaki berezia prestatzen da buztinezko eltze batean, eta 
Eguzki jainkoari eskaintzen zaio. Hortik dator Pongal izena, “irakina” esan nahi baitu.

Horregatik, tradizioz, Eguzki jainkoari, euriaren jainkoari eta ama naturari eskerrak eman behar zaizkio uzta 
onagatik, etxeak rangoliz apaintzen dira eta kometak ateratzen dira airera, udaberriko zerua laztantzeko 
modua bailitzan.

Ohituraz, su txiki bat pizten da, eta haren inguruan abestu eta dantzatu egiten da senide eta lagunekin, bozkario 
handiko giroan. Alaitasun eta itxaropen sentimendua azaleratzen da, hasiera berria irudikatzen baita, zaharra eta 
txarra atzean utzita. Espainian, suaren eta uztaren inguruan egiten diren ospakizunen antzeko zerbait da. Zein 
ezagutzen duzue zuek?

Holi

“Holi” izeneko jaian, neguko urtaroaren 
amaiera ospatzen da, oro har, otsailaren 
edo martxoaren bukaeran, hots, 
udaberriaren hasieran. Horregatik, 
“Udaberriko jaia” ere esaten zaio.

Holi jaia ludikoena dugu Indian. 
Ospakizunetan, jendeak koloretako 
hautsez margotu eta airera jaurtitzen 
ditu hautsok, udaberriaren etorreraren 
zorionaren ikur gisa, urtaro horretan 
sortzen diren loreen kolore alaiak 
kopiatzen saiatuta. Duela urte batzuk, 
hautsak sendabelarrekin nahasten ziren, eguraldia aldatzen denean, litekeena delako birusak eta hotzeriak 
ugaritzea, eta, beraz, koloretako hautsak jaurtitzeak esanahi medikoa zeukan.

Erabilitako koloreak ez dira ausaz aukeratzen, kolore horiek alaitasuna eta desira onak adierazten dituztelako.

Horiak errukitasuna esan nahi du, laranjak baikortasuna, urdinak lasaitasuna, gorriak maitasuna eta 
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garbitasuna eta berdeak bizitasuna.

Kaleak jendez betetzen dira eta koloretako hautsen borroka dramatizatzen da, inor baztertzen ez duena, eta, 
azkenean, jende oro koloreztaturik amaitzen da, artelan erraldoia balitz bezala.

Baietz ondo pasatu! Jendea kolorez aldatzen ikustea, haren barre-algarak eta irrintziak entzunda, astrapala 
hutsa da, ulertu ahal izateko bizi egin behar dena. Ia edozer onartua dago koloretako festa horretan, hauxe 
entzuten dela maiz: “Don't worry, it's holi!” (Ez kezkatu, Holi da). Hain da dibertigarria, ezen Espainian ere 
ospatu egiten da.

Bururatzen al zaizue Espainiako festarik gauzak jaurtiz ospatzen denik? Adibidez, “La Tomatina” izeneko jaia, 
Valentziako Buñol (valentzieraz, Bunyol) herrian ospatzen dena. Abuztuaren amaieran ospatzen da festa eta, 
funtsean, tomateak elkarri botatzean datza.

Azaldutakoak ditugu Indian ospatzen diren jaietako batzuk, erlijio eta tradizioekin lotutakoak, baina gertaera 
bereziak ere ospatzen dituzte, hala nola urtebetetzeak.

Urtebetetze-festak

Indian, urteak betetzen dituenak gozokiak eraman ohi ditu eskolara eta ikaskide guztiei banatzen die. Bestalde, 
ohikoa da puxikekin ospatzea, jolastorduan elkarrekin jolastea, edo filmetako musika erabiliz koreografia 
dantzatzea denak batera. Egun berezi horretan, kolore askotako arropa berria janzten dute eskolara joaten 
direnean eta, egun batez, eskolako izar bihurtzen dira. Egun berezia da eta beti ospatzen da, aitzakiarik gabe! 
Horrelako ospakizunak ezagun egiten zaizkizue, ezta?

Umeen urtebetegarrenean, guztiz mozten diete buruko ilea, eta abagune horretarako pizten den su berezi baten 
ondoan edukitzen dituzte. Tradizioaren arabera, ilea kentzeko erritual horri esker, iraganeko bizitzetatik dakarren 
zeinahi izpiritu gaiztoz garbitzen dela haurra, arima garbi geratzen dela bizitza berria. Erritualean, haurrak 
belaunikatu egiten dira eta gurasoen oinak ukitzen dituzte errespetua erakusteko. Aldare batera joaten dira eta, 
han, otoitz egiten dute haurra bedeinkatua izan dadin. Indian berraragiztatzean sinesten dutenez, gurasoek 
ziurtatu behar dute haurra iraganeko bizitzaren zamarik gabe hasiko dela bizitza berrian eta, horrela, bizitza 
hobea izango duela etorkizunean.

Ohituraz, senide eta lagunek tarta bat erosi ohi dute eta bertan dauden pertsonak beste zati egiten dute. 
Familiako kide bakoitzak tarta zati bat eskaintzen dio ahora urteak betetzen dituenari, eskuineko eskua erabiliz, 
eta urteak egiten dituenak jan egin behar ditu eskainitako guztiak, txintik ere esan barik. Pixkanaka-pixkanaka, 
algara haziz doa eta urtean betetzen dituenaren aurpegia tartaz estaltzen da, kolore jangarriko kremaz erabat 
margoturik (berdin dio urteak betetzen dituen pertsonaren adinak).

Bitxikeria gisa, esan dezagun kandelen ordez, bengala bat jartzen dutela tartan, eta abesti bat abestu 
beharrean, argazkiak ateratzen dituzte tartaren mokadu bakoitza jateaz batera. Geroago, oroigarria prestatzen 
dute argazki guztiak baliatuz, Bollywoodeko musika eta guzti. Oroitzapen polita da, ezta?

5- Musika eta dantzak  
Musika dugu herrietako kultur adierazpide zaharrenetako bat. Musikak dantza du lagun, funtsean, zoriona 
adierazteko edo jainkoekin komunikatzeko elementutzat hartu ohi dena. Indiako estatu bakoitzak (India 29 
estatutan banatuta dago, gutxi gorabehera esanda, Espainiako autonomia-erkidegoak izango liratekeenak), 
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dantza klasiko bat du bereizgarri; Andhra Pradeshen, hau da, Vicente Ferrer Fundazioak lan egiten duen 
estatuan, “Kuchipudi” izeneko dantza da ezaugarriena, eta espiritualtasuna, maitasuna eta kultura ditu oinarri.

Historian zehar, goi-mailako kastetako kideek baino ez dituzte gozatu dantza klasikoak; dantza-pausoak eta 
koreografiak bi mila urtetik gorako antzinatasuna dauka Nâtya-shâstra izeneko arte-tratatuan jasota daude. 
Alabaina, sasoi hartan, dantza klasikoak ez ziren dantza soilak: antzerkia, kantua eta narrazioak zituzten alboan, 
eta jainko-jainkosei egindako eskaintzatzat dantzatzen ziren.

Alta, kasta behartsuenek, kasurako dalit komunitatekoek eta beste tribu-komunitate batzuek, folklore-dantzak 
landu ohi dituzte, hau da, koreografia zehatzik ez duten dantzak eta belaunaldiz belaunaldi ahoz transmititzen 
direnak. Dantza klasikoak baino azkarragoak eta sortzaileagoak dira, eta alaitasunaren eta ospakizunaren 

berezko adierazpena izaten dira. 
Dantzatzera animatuko gara?

Folklore-dantzen aberastasun artistiko 
eta koloretsuari esker, oso erakargarri 
bilakatu dira nazioartean eta, 
nagusiki, Bollywoodeko zinemaren 
bidez  izan du ezaupidea. Zerbait 
entzun duzue Bollywoodeko zinemari 
buruz?

1970eko hamarkadan sortu zen 
Bollywoodeko zinema, Hollywood eta 
1995era arte erabili izan zen Bombay 
(gaur egun, Mumbai) hitzen arteko 
nahasketa eginda. Dantzak bezala, 
zinema Indiako estatuetara egokituz 

joan zen, eta, horregatik, Andhra Pradeshera joaten bazara, “Tollywood” zinema aurkituko duzu edo, kasurako, 
Karnatakara joaten bazara, “Sandalcoool” zinema aurkituko duzu.

Zinema entretenimendu eta kultura-adierazpen hedatuen eta ospetsuenetakoa bihurtu da Indian. Arrakasta 
handia izan du entretenimendu merkea delako eta gizarte-klase guztientzat eskuragarri dagoelako. Filmetan, 
besteak beste, maitasuna, familia eta adiskidetasuna jorratzen dira eta ia gai guztiei lotzen zaizkie musika eta 
dantza atalak. Estreinaldi guztiak gertaera gogoangarriak dira!

6- Atzoko eta gaurko tradizioak
Gurean gertatzen den bezala, herrietan tradizioak askoz errotuago daude hiri handietan baino. Horrek esan 
nahi du, adibidez, Indiako landa-eremuetan, pertsonek jantzi tradizionalak (sari, lungui, punjabi... eta beste) 
erabiltzen dituztela. Hiri handietan, aldiz, jende askok hemen bezala janzten du bere burua, hau da, praka 
bakeroak eta elastiko edo kamisetak soinean. Landa-eremuetan, familiek gurasoen eta aitona-amonen ohiturei 
eusten diete, ez bakarrik janzteko moduan, bizitzeko moduan ere bai. Adibidez, herrietan gaizki ikusita dago 
emakumeak ez ezkontzea eta seme-alabarik ez izatea. Baina... hemen ere orain dela gutxira arte gertatu izan 
da gauza bera!
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Bada India oso modernoa, India oso tradizionalarekin batera bizi dena. Ohitura edo tradizio horietako batzuek 
eragin handia dute emakume eta neska askoren bizitzan. Neskek eta mutilek aukera berdinak izatea eragozten 
duten sinesmenak edo estereotipoak badaude mundu osoan, eta India ez da salbuespena. Adibidez, familiek 
nahikoa baliabide ez dutenean, mutilak ateratzen dira irabazle: jateko plater bakarra badago edo 
seme-alabetako bat bakarrik joan badaiteke eskolara, mutilek neskek baino aukera gehiago dituzte. 
Emakumeek gizonek baino zailagoa dute lurrak edo etxeak jabetzan edukitzea eta, beraz, nekez hartuko 
dituzte erabakiak eta seguru sentituko.

Indiako legeek emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasuna aldarrikatzen  duten 
arren, landa-eremuetako herrietan, 
tradizioak pisu handia du oraindik ere. 
Baina hori ere pixkanaka aldatzen ari da... 
landa-eremuetan ere bai. Adibidez, 
emakumeak dira beti Vicente Ferrer 
Fundazioak eraikitzen dituen etxebizitzen 
jabeak.

Indian, neska-mutilak berdin joaten dira 
eskolara lehen hezkuntzara. Hala ere, lehen 
hezkuntza amaitu ondoren, neskek eskolatik 
alde egin ohi dute etxeko lanez arduratzeko 
eta senideak zaintzeko. Mutilak, berriz, 
ikasten jarraitu eta unibertsitatera ere joan 
daitezke.

Duela urte batzuk, gauza berdintsua gertatzen zen Espainian... Gogoratzen al duzue amamak/amonak edo 
birramamak/birramonak etxetik kanpo lan egiten ote zuten? Zer desberdintasun ikusten dituzu zure aitonaren 
eta amonaren artean? Biek gidatzen dute? Biak ateratzen dira lagunekin? Biek prestatzen dute jatekoa?

Zuek, neska edo mutil zareten aldetik, halako desberdintasunak antzematen dituzue?

Kultura bakoitzak jai eta ospakizun zehatzak ditu, eta, ildo horretan, bizitzeko modu jakin bat eta jarduteko 
arau jakin batzuk transmititzen ditu, baina arau horiek ez dira beti berdinak izaten neskentzat eta mutilentzat.

Gure herrian, jai askok jatorri erlijiosoa dute. Badakizue zein diren jai horiek? Beste batzuek nekazaritzako 
jatorria dute eta uztei lotuta daude, esaterako, San Joan gaua edo mahats-bilketa.

Esan beharra dago, munduko kultura gehienetan, jaiek eta tradizioek adierazten dutela gizonek eta 
emakumeek nola jokatu behar duten.

Erabili buruan zuek bizi zareteneko jaiak eta ohiturak. Adibidez, Gabonetan, nork prestatzen du jatekoa? Nor 
arduratzen da etxea apaintzeaz? Familia kide  guztiek era berean egiten dute? Beste jai ezagunak inauteriak 
dira. Zer mozorrotu nahi duzue? Oro har, mutilek pertsonaia maskulinoz mozorrotu edo tradizioz 
gizonezkoenak izan diren lanbideak darabiltzate (Batman, Superman, suhiltzailea...). Ildo berean, neskak 
emakumezko pertsonaiez eta emakumeei lotutako lanbideak irudikatuz mozorrotzen dira (printzesa, 
sirenatxoa, erizaina...). Zuen ustez, neskak eta mutilak edozein generotako  pertsonaiez mozorrotu daitezke, 
haien sexua zeinahi dela ere?
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Tokian tokiko beste jai-mota batzuetan ere, tradizioak esaten du gizonek eta emakumeek nola jokatu behar 
duten. Adibidez, Katalunian, San Jorge edo Sant Jordi eguna ospatzen da apirilaren 23an. Egun horretan, 
neskek eta emakumeek arrosa bana jasotzen dute (herensugearen odoletik sortutakoa), eta mutilek eta 
gizonek liburu bana. Alderantziz oparitu daiteke? Neskak bazarete, liburu bat opari jasotzea gustatuko 
litzaizueke, eta mutilak bazarete, arrosa bat? Edo, bestela, hobe litzateke pertsona guztiei gauza bera 
oparitzea?

Ezkontza

Indiako tradizioaren arabera, gurasoek aukeratzen dute seme-alaben senarra edo emaztea. Ezkontza 
itundua da kontu hori: bi pertsonen arteko ezkontza familiek erabakitzen edo ituntzen dutelako. Bikoteek ez 
dute ia elkar ezagutzen ezkontzen diren egunean; garai batean, ezkontza-egunean bertan ezagutzen zuten 
elkar eta, gaur egun, noiz edo noiz egon ohi dira elkarrekin ospakizuna baino lehen. Zer deritzozue ezkontza 
zure senarra edo emaztea ezkontza-egunera arte ez ezagutzeko ohitura horri?

Antzina, neskaren familiak ezkonsaria ordaindu behar zion senarraren familiari. Ezkonsaria diru eta 
bestelako gauza baliotsu askok (altzariak, urrea, oihalak, animaliak...) osatzen dute, eta ohitura horrek 
ondasunik gabe utz dezake emaztegaiaren familia. Horregatik, familiek nahiago izan dute ohituraz mutilak 
izatea. Gaur egun, legeak ezkonsaria debekatzen du, baina zenbait lekutan oraindik ere badiraute ohitura 
bidegabe horiek familien artean, ezkonsariarena legezkoa ez dela ez dakitelako edo legeak agindutakoa 
betetzen ez dutelako.

Neskak ezkontzen direnean, etxeko lanez arduratu behar izaten dute: etxea garbitu, etxea batu, janaria 
prestatu, lixiba egin... Horren ondorioz, neska askok ikasteari uzten diote, eta horrek zaildu egiten die 
erabakitzeko aukera gehiago eta askatasun handiagoa izatea etorkizunean.

Familia xume edo apalenetako emakumeek etxe barruan zein kanpoan lan egiten dute; seme-alabak 
zaintzeaz arduratzen dira, etxea garbitu egiten dute, janaria prestatzen dute, etxerako ura eta egurra 
bilatzen dituzte... eta hala eta guztiz ere, gizonak erabakitzen du dirua zertan gastatu. Bidezkoa iruditzen 
zaizue?

Garai batean, neskak gazteegi ezkontzen ziren. Tradizio hori guztiz debekatuta dago gaur egun. Horregatik, 
pertsona batek ezkontza goiztiarregi baten zantzurik aurkitzen badu, salaketa jar dezake larrialdietako 
telefono batera deituta, agintariek ezkontza hori galaraz dezaten. Hemen gertatzen den bezala, haurrek 
eskolara joateko eta jolasteko eskubidea dute, babestuta egon behar dute eta ez dute, ez ezkondu, ez lanik 
egin behar.

Gure herrialdean gertatzen den bezala, gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak mehatxu eta 
arrisku gehiagoren eraginpean jartzen ditu neskak eta emakumeak. Bakarrik bidaiatzea, kalean bakarrik 
ibiltzea, ur bila bakarrik joatea... askoz ere jarduera arriskutsuagoak dira neska batentzat munduko edozein 
lekutan. Segurutik, inoiz entzun duzue emakume batzuek genero-indarekeria pairatzen dutela 
bikotekidearen edo bikotekide ohiaren eskutik emakume izate hutsagatik. Oso garrantzitsua da pertsona 
guztiok gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna defenda dezagun, halakorik ez gertatzeko.

Ezkontzen ospakizuna Indian

Indiako ezkontzak sinbolismoz, kolorez eta erritu sakratuz betetako gertaerak dira. Egun batzuk irauten dute 
eta herriko edo herrixkako pertsona guztiak gonbidatu ohi dira ezkontzara.
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Indiarren kulturan, ezkontzek familien arteko lotura irudikatzen dute, gizon baten eta emakume baten arteko 
lotura baino areago. Indian, ezkontzea oso garrantzitsua da. Erritu-zeremoniak emaztegaiaren aitak eta 
amak alabarentzako senarra aukeratzen duten une berean hasten dira, data egokia aukeratzen dela. Abade 
batek kalkulatzen du data, senargaiaren eta emaztegaiaren jaiotza-dataren arabera, baina badira hilabete 
hobeak (otsaila, apirila, ekaina eta azaroa) eta hilabete okerragoak ezkontideen arteko festa egiteko. 
Ezkontza gehienak apirila eta ekaina artean ospatzen dira, bada, eguraldi ona egiten duen garaian... 
Espainian bezala, udaberrian edo udan egiten dira ezkontza-ospakizun gehienak.

Familiaren batasunaren garrantzia ezkontzaren aurreko egunean ospatzen den erritual bitxi batek ezartzen 
du; hala, senargaia, senide eta lagunek lagunduta, emaztetzat hartuko duenaren etxeraino joaten da zaldiz.

Ezkontzaren aurreko egunean, emaztegaiaren hurbileko emakumeek hennaz margotzen dizkiote eskuak eta 
oinak, ikur eta mosaiko ederrak sortuta, senargaiaren inizial eta guzti. Emakumeek gau osoan abesten eta 
dantzatzen dute eta etorkizuneko ezkontzari buruzko txantxak egiten dituzte, “ezkongabetasunaren agur” 
gisa.

Indiako ezkontzen alderdirik erakargarrienetako bat ezkongaien eta gonbidatuen janzkera da. Senargaiak 
brodatu koloretsuz betetako jantzia darama soinean, eta emaztegaiak, berriz, urrezko apaingarriak dituen 
sari gorria jantzi ohi du, baina oso ohikoa da ezkontzan bertan zenbait aldiz jantziz aldatzea.

Ospakizunean, bertaratutakoak suzko aldare baten inguruan esertzen dira eta erritu zenbait garatzen 
dituzte, hala nola ezkongaien zazpi itzuliak suaren inguruan, testu sakratuak abesten eta irakurtzen 
dituztela.

Ospakizunari azkena emateko, senargaiak lorez egindako lepokoa lotzen dio emazte berriari, eta hauts 
gorria hautseztatzen ilearen gainean, dagoeneko ezkonduta dagoela adierazteko. 
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«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) 
finantza-laguntzaz egin da, “Mundu bat, 17 erronka. Agenda 2030 eta GJHak hezkuntza-komunitatera 
hurbiltzen”. Bertako edukiak Vicente Ferrer Fundazioaren erantzukizunpekoak dira eta ez dute, nahitaez, 
AECIDen iritziarekin bat etorri behar».
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