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Hinduisme: At leve med guderne

0.1 Hinduismen: Religion og civilisation
Forord af Iana Lukina og Katrine Pahuus
Hinduismen er en af verdens ældste religioner og den tredjestørste religion i verden. Der
er ikke nogen grundlægger af hinduismen eller en fælles institution eller autoritet, som
bestemmer, hvordan man er hindu. Så selvom vi i Danmark taler om én religion, er
hinduismen faktisk mange forskellige praksisser og trosretninger. Alligevel er der nogle
fællestræk, som man må kende for at forstå principperne i hinduismen.
findes der over 3000 forskellige undergrupper. Kastesystemet i Indien er også et
vigtigt aspekt af den hinduistiske tro og en
model for social orden. Kasterne er også
udtryk for et renhedshierarki; dvs. at de
lave kaster i udgangspunktet fødes mindre rene end folk af en høj kaste. Det
betyder blandt andet der er nogle ritualer,
som folk af lav kaste ikke må foretage, for
eksempel at studere Vedaen. Gennem
livet er man også i risiko for forurening, og
det spiller en omfattende rolle i livet for en
hindu, som skal være omhyggelig med,
hvad man spiser, hvem man omgås osv.

Forord: Om hinduismen
Selvom hinduismen er mange ting, så er
der alligevel et fælles grundlag, nemlig
Vedaen. Veda betyder viden og er en samling af meget gamle skrifter, som blandt
andet beskriver den rette måde at foretage ritualer og ofringer på. Alle er dog
ikke enige om fortolkningen af teksterne.
Vedaen er de ældste religiøse tekster i
hinduismen, og de menes at være bragt til
Indien med den ariske indvandring i det 2.
årtusind f.v.t. De er skrevet på sanskrit og
reciteres i templer af præster, som tilhører
den højeste kaste, brahminerne.
Brahmin

Den intellektuelle kaste
med præsteembede.

Kshatriya

Adelige og krigere, som
traditionelt sad ved
magten.

Vaishya

Almindelige mennesker,
som dyrker jorden og
tjener til dagen.

Shudra

Arbejdere, som
traditionelt servicerede
de højere kaster.

Dette er guden Krishna. Krishna er gud for
kærlighed og medfølelse og er meget tilbedt
i Indien. Han er berømt for sin udlægning af
den sande dharma i fortællingen Bhagavadgita.

Der findes fire varna eller kaster: brahmin,
kshatriya, vaishya og shudra. Derudover
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De fleste vil måske kende til de mere populære idéer fra hinduismen, for eksempel yoga og karma. Men der findes en lang
række lignende begreber, som udgør hinduismens livs- og verdenssyn. Alle disse
begreber er forbundet til hinanden, og det
kan være svært at gennemskue hvordan.
Udover Vedaen er dharma den vigtigste
idé i hinduismen. Dharma betyder pligt
eller moral og ligger til grund for, at hinduer kan leve et godt og helligt liv. Samtidig er dharma den kraft, som opretholder samfundet, får græsset til gro og
solen til at skinne. Sva-dharma er det
personlige forhold til denne kraft, som er
afhængigt af din kaste, dit køn m.m. Alle
skal altså ikke handle og leve på samme
måde for at være i overensstemmelse
med dharma. Til gengæld gælder det for
alle, at deres handlinger er forbundet til
reaktioner fra omverdenen. Dette princip
kaldes karma. Gode handlinger vil udløse
gode reaktioner. Karma gælder ikke kun i
ét liv, så reaktioner på handlinger i ét liv
kan komme i et senere liv.
Hinduer tror på, at sjælen er udødelig, og
at den genfødes igen og igen i forskellige
skikkelser. Den evige genfødsel på jorden
kaldes samsara. Det ultimative mål i
hinduismen er at opnå frigørelse fra samsara. Dette kaldes moksha og er sjælens
frigørelse fra jordiske fristelser og lidelse.
Lidelsen er uundgåelig, når man som
menneske bliver knyttet til ting, som er
forgængelige. For at opnå moksha er det
ikke nok, at leve sin sva-sharma. Man skal
praktisere enten yoga, opnå en guds
kærlighed eller tilegne sig den rette viden.
Dette kan tage mange livscyklusser. Hvis
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det lykkes, opnår man moksha, og man
bliver ét med kosmos.
Det jordiske liv tænkes som en slags slør
eller illusion, som forhindrer mennesker i
at forstå sit ”sande selv”, også kaldet atman. I hinduismen tænker man, at mennesket har del i det guddommelige.
Atman er nemlig forbundet med en almægtig, upersonlig ånd, som gennemtrænger alting. Denne ånd kaldes Brahman. De fleste hinduer tror på, at Brahman er tilstede i guderne. Således deler
guder og mennesker den samme essens.
Den følgende artikel af Lars Kjærholm
beskriver forholdet mellem guder og
mennesker, som nogle gange er lidt paradoksalt.

Af Iana Lukina og Katrine Pahuus, 2019
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Hinduismen er imidlertid langt mere end
et antal mytologiske figurer, det er også
en kosmologi, et sæt regler for, hvordan
alting i universet hænger sammen. Får
man først fat på disse grundregler, som
deles af langt de fleste hinduer, uanset
kaste og geografisk placering i det enorme land, så bliver man slået af den orden
og sammenhæng, der er i hinduernes liv
og tænkning. Denne orden findes også på
områder, hvor vi ikke ser sammenhænge.
Religion, madlavning, medicin, musik,
psykologi, erotik, dramatik, astrologi og
arkitektur er alle områder, som for hinduerne hænger sammen.

Religion og civilisation
”Østens mystik” finder man blandt andet i
Indien. Med dette udtryk siger vi, at den
østlige kultur kan vi ikke forstå. Indernes
kultur og religion er imidlertid udtryk for,
at mennesker logisk og filosofisk har
stræbt efter at forstå virkelighedens natur.
Det er der ikke noget mystisk ved.
Hinduismen, dette mylder af løst sammenhængende religioner, er vanskelig for
os at begribe på grund af sin forvirrende
mangfoldighed. Hvordan kan en religion,
som omfatter så mange guder, være én
religion? Ja, faktisk kender folkene i en
landsby sjældent navnene på alle guderne i nabo-landsbyerne. Selv mennesker,
der nægter at tro på mytologiernes personificerede guder, kan betegnes som
hinduer. Man kan derfor ikke lade være
med at spørge, hvad så forskellige mennesker dog kan have til fælles.

Dobbelthedens paradokser
I hinduismen findes to slags materier eller
substans - en fin og en grov – og alt
levende består af begge slags. Endvidere
mener hinduer, at den fine substans er
den virkeligt eksisterende substans, og at
den anden er et sansernes bedrag. Sjælen,
den guddommelige og evigt eksisterende
del af mennesket, er lavet af den fine
substans, ligesom guderne. Hinduerne
understreger, at man ikke kan modbevise,
at der findes en anden materie, derfor
regner de med dens eksistens. Derved er
der noget guddommeligt ved mennesket,
samtidig med, at der er noget groft og
ufint ved det.
Derfor findes der to tendenser i hinduismen. På den ene side finder vi kastesystemet, som ordner mennesker i et hierarkisk system, hvor nogle er mere værd
end andre i moralsk forstand. På den
anden side er der bhakti-bevægelsen. Her
bruger man den hinduistiske tanke om

Børn i Màdurai tilbeder krigsguden Murugan
ved at bære krukker med mælk som offer til
ham. Desuden har de stukket små metalspyd
i huden, som kendetegner guden. Sanseverdenen er en illusion og det demonstreres
gennem ritualet. Derved vækker man gudernes velvilje.
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menneskets guddommelige kerne til at
overskride hierarkiet mellem mennesker,
således at folk af flere kaster og køn kan
mødes.
Det er et vaskeægte paradoks, at den
samme grundtanke har ført til så modstridende resultater. På den ene side har vi
alle en guddommelig kerne. På den anden side genfødes mennesket igen og
igen, og gennem sine mange eksistenser
har man derfor mulighed for at handle
godt eller dårligt. Det betyder, at mennesket selv har haft ansvar for sin skæbne
igennem sine handlinger. Det er hinduismens forklaring på ulighed.
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at det er den fine substans, som vi mennesker jo ikke kan se, som guderne har
spist. Bagefter spises madofferet som
anses for helliggjort, fordi guderne har
spist af det. Dette er endnu et paradoks,
for hvis guderne har fjernet den bedste del
af maden - den fine substans - burde den
så ikke være mindre hellig efter ofringen?
Langt de vigtigste handlinger, mennesker
kan foretage sig, er de religiøse ritualer.
Her er tale om handlinger, som er så
rensede for materiel mening som overhovedet muligt. Følgelig er det uhyre vigtigt for hinduerne at udføre ritualer, for
ifølge hinduistisk filosofi er rituelle handlinger de eneste virkelige handlinger, et
menneske nogensinde udfører.

Guddommelige mennesker,
menneskelige guder

Besættelse og psykologi

På samme måde som menneskets natur i
sin inderste kerne er guddommelig, således er der også noget menneskeligt
over hinduismens guder. De er mænd og
kvinder, som har menneskelige følelser
som kærlighed, had og jalousi. De gifter
sig med hinanden og får børn. Nogle guder er asketer, andre har et stærkt seksuelt
begær, eller er rigtige ædedolke, som
elefantguden Ganesh. Det eneste guderne ikke har er den grove substans, altså
det, den sansede verden er lavet af. Det
fører et andet paradoks med sig. Mennesker ofrer nemlig mad til guderne, men
kan guderne spise det?
Hinduistisk gudedyrkelse består blandt
andet i, at man frembærer mad til guderne. Som enhver kan se, forsvinder maden ikke. Går man så folk på klingen og
spørger, om de virkelig mener, at guderne
har spist af maden, så kan de fortælle én,

Mennesket kan nærme sig det guddommelige gennem religionen. Omvendt
kan guderne også stige ned i menneskene. Guderne består jo af finere substans, som kan gennemtrænge alt, og de
kan derfor tage et menneskes krop i besiddelse. Besættelse sker for det meste
blandt folk af lavere kaste. At blive besat af
guder er mange steder i Indien en ganske
almindelig del af hinduismens religionsudøvelse, og det har jeg set utallige gange
under ophold i Sydindien. Her afholder de
fleste familier årligt en fest for deres
familiegud, og et led i festen er, at nogle
af de ældre i familien bliver besat af guden. Tegnene på, at guden har ”grebet” et
menneske, er mange: som regel er vejrtrækningen kraftig og hurtig, stemmen
ændret, kroppens bevægelser stødvise og
ude af kontrol. Enten tilkendegiver guden
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sin mening gennem den besatte om,
hvorvidt ofringerne og ritualerne var gode
nok, eller de tilstedeværende bruger den
besatte som orakel. De spørger, hvordan
familiens og deres egen skæbne bliver.
Der findes også professionelle orakler,
som man kan konsultere. De bliver besat
af en lokal gud, og man kan igennem dem
få gudens svar på de spørgsmål, der
trykker en.
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flere kilometer før de nåede templet.
Andre blev det først, når de nåede indgangen. I samme øjeblik, de blev besat,
gik andre mennesker, som tilfældigt var
der, hen og spurgte dem til råds om deres
egne eller familiens problemer og brugte
dem altså som gratis orakler. Tit var folk
skeptiske og udtrykte tvivl om, hvorvidt
kvinden virkelig var besat af Pandi. Hvordan kunne man nu være sikker på, at hun
ikke i stedet var besat af en ond ånd? Som
regel forsikrede kvinden dem: ”Jeg er
virkelig Pandi!”. Selvfølgelig kan også onde
ånder besætte folk, og så må de drives ud.
Ved det samme tempel findes også folk,
som mestrer denne kunst.
Jeg så en dag en ung pige, der blev pisket
med en særlig plante, som vokser ved
templerne, og som er særligt egnet til at
uddrive onde ånder. En kvinde, som mest
sad ved templet og spåede folk ved hjælp
af sneglehuse, havde opdaget, at pigen
var blevet besat af en afdød kvindes ånd,
fordi hun havde rørt ved kvindens krop,
netop som hun faldt død om. Ånden ville
imidlertid ikke ud, og så opgav man. Jeg
spurgte familien, hvorfor de havde taget
pigen med til templet, og faderen fortalte,
at hun tit sad og så tomt ud i luften og var
svær at kontakte. De anede ikke, at hun
var besat. Her stillede den lokale ”psykiater” diagnosen, besættelse, hvor en
dansker måske ville have sagt ungdomssløvsind.
En ældre kvinde, jeg mødte i Madurai, blev
hver tirsdag og fredag aften besat af guden Muniyandi, og det kunne stå på i op til
to timer hver gang. Mange kvinder kom
hver gang, hun var besat, op til 50 personer på en aften, for at konsultere hen-

En dreng i Sydindien forbereder sig til en pilgrimsrejse til guden Aiyappans tempel i Sabarimala. Han tilbedes sammen med andre pilgrimme, som gudens repræsentanter.

Ved visse templer bliver man lettere besat
end ved andre. Et eksempel på det så jeg
uden for Madurai i Sydindien, hvor den
lokale gud, Pandi, var meget populær. Ved
Pandi-templet er det oftest kvinder, der
bliver besat, og jeg tog ofte derud for at
betragte det religiøse liv på stedet. Nogle
kvinder var godt på vej til at blive besat,
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de, eller rettere Muniyandi, om deres problemer. Et problem, der plagede mange
kvinder, var barnløshed, og de fik så råd
om, at de skulle ofre til en gud, gå til et
bestemt tempel eller lignende. En dag
hørte jeg en kvinde klage sin nød. Muniyandi fortalte hende, gennem den ældre
kvinde, at hun måtte formilde guden
Karuppaswami, som er en barsk kødædende, spiritusdrikkende, cigaret-rygende
kriger.
Det var så løsningen på det problem. Denne kvinde fungerede altså, når hun var
besat, som en slags psykiater. Det hinduistiske menneskesyn stiller den psykisk
syge i en helt anderledes situation, end
den, vi kender.
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Man bebrejder ikke patienten noget, patienten er ikke ”syg”. Det er udefrakommende kræfter, som har overmandet ham
eller hende.
De for os fremmedartede tankegange i
hinduismen har deres udspring i et intellektuelt, filosofisk arbejde med at begribe
virkelighedens natur. Inderne kredser om
de samme problemer, som vi – og alle
mennesker i verden – konstant vender tilbage til.

Tekst og fotografier af Lars Kjærholm
Redigeret af Katrine Pahuus i 2019

Muniyandi er en grum og krigerisk gud, som
beskytter landsbyen mod dæmoner. De store
hugtænder antyder, at han er kødspiser og
modtager blodofre. De mange bronze-klokker, som hænger i træet, er ofringer til Muniyandi for at opnå hans beskyttelse.
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1.1 Hinduistiske guder og deres historier
Der findes flere tusind guder i hinduismen. I den lærde hinduisme er det særligt tre guder,
som er centrale; Brahma, Shiva og Vishnu. Disse tre guder skaber, bevarer og ødelægger
verdener. I denne artikel præsenteres også elefantguden Ganesh og Den store gudinde
(Maha Devi). Alle har de særlige kendetegn og mytologiske fortællinger.

tidige generationer, da lotus er forbundet
med den kvindelige evne til at bringe liv.
Mange hinduistiske guder er afbildet siddende eller stående på en lotus og/eller
har den i en af deres hænder. Bogen, som
Brahma holder, opfattes ofte som Vedaen; de ældste og helligste tekster i hinduismen.

Brahma – Skaberen
Brahma er skaberguden og er hovedperson i skabelsesberetningen om det gyldne
æg, hvorfra han blev født. Der findes forskellige måder at afbillede Brahma på i
dag. Det mest klassiske motiv er, hvor
Brahma holder en krukke til vand (kamandalu), bedeperler, en lotusblomst og en
bog. Han har ingen våben i modsætning
til andre hinduistiske guder.
Brahma sidder eller står på en lotus-trone
eller på sit ridedyr (vahana), som er en gås.
Brahma er ofte afbildet med et hvidt
skæg, fordi han har status som vismand.
Traditionelt har Brahma en krukke med
vand, men selv her kan der være variationer. Vandet i krukken repræsenterer de
første vande i verden, før solen, månen og
alle væsener blev skabt. Bedeperlerne
symboliserer tid. I hinduismen er lotus
(padma) et af de ældste og vigtigste symboler. Lotus fungerer som en model af
solen og den kosmiske kraft, som skaber
verdener. Det er denne kraft, som er den
højeste renhed og repræsenterer åndelig
perfektion. Åndelig perfektion er alle hinduers mål i livet, og guderne er netop
omgivet af lotusser, fordi de er spirituelt
perfekte. Samtidig symboliserer lotusblomsten frugtbarhed, velstand og frem-

Vishnu – Bevareren
På malerier er Vishnu normalt blålig eller
mørk i farven. Dette er også et kendetegn
ved flere af hans inkarnationer, for eksempel Rama og Krishna (læs mere i PP1).
Tempelbilleder af Vishnu afbilder ham enten siddende, ofte i selskab med sin hustru Lakshmi (også kaldet Shri) eller liggende på slangen Shesha.
Han bliver også fremstillet stående og
klædt i kongeligt tøj. Hans ridedyr er en
robust fugl, som hedder Garuda. Vishnu
har en konkylie (shanku), som ifølge en af
legenderne repræsenterer Vishnus magt
til at bevare universet. Konkylien repræsenterer også lyden OM (se også artiklen

4.1 Kroppen i hinduismen og yogafilosofi) og de fem elementer: ild, luft,
vand, jord og himmel. Når Vishnu blæser
i konkylien, kalder han på alle verdens
mennesker og fortæller dem, at de må
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leve et rent og ædelt liv. Konkyliens kald
gør, at mennesket bliver opmærksom på
det spirituelle fremfor den materielle
verden. Vishnu bærer en kølle (gada), som
han bruger til at fjerne alt det onde i
verden. Vishnu har også en diskos, som
symboliserer det åndelige sind. På brystet
har en krølle af gyldent hår kendt som
shrivatsa-mærket, som symboliserer hans
hustru Lakshmi.

Hi. 181). Han er oftest afbilledet som den
kosmiske danser (Nataraj) og som fornægter af nydelse.
Shiva er også kendt som herre over kvæg,
hvor han har to forskellige roller. Se Shiva
i denne form på planche Hi. 182. Han er
nogle gange den venlige hyrde og andre
gange en nådesløs slagter. Shiva har et
varierende antal arme, oftest mellem to
og ti. Nogle gange bærer Shiva på en antilope, som symboliserer hans rolle som
herre over kvæg (Pashupata), samt en økse. På nogle billeder har Shiva en kæde af
kranier om halsen.
Shiva kaldes også ”bærer af kraniet” (Kapalika). Dette navn har han fået på grund af
en fortælling om ham, hvor han i et vredesudbrud skærer Brahmas femte hoved
af. Ifølge en af versionerne skar Shiva det
femte hoved af, fordi det fornærmede
ham. Derfor satte hovedet sig fast i Shivas
hånd. Shiva måtte nu tage til den hellige
by Varanasi i deltaten Uttar Pradesh i det
nordlige Indien. Her løsrev hovedet sig fra
Shivas hånd og Shiva lavede en skål ud af
kraniet. Deraf betegnelsen ”bærer af
kraniet” (Kapalika).
Shivas ridedyr er tyren Nandi. I mange
Shiva-templer er opført en skulptur af
Nandi, der sidder overfor den vigtigste
helligdom i templet, som oftest er en
statue af Shiva. I templer og i private hjem
tilbedes Shiva også i form af en fallos
kaldet lingam, som er et cylinderformet
objekt. Den er ofte indlejret i en dråbeformet skål, som symboliserer det kvindelige kønsorgan eller livmoderen (yoni).
Man kan se en tegning af denne kombination i PP1 under dette tema.

Vishnu siddende på kaosslangen Shesha i tiden mens en verden går under, og en anden
bliver skabt.

Shiva – Ødelæggeren
Shiva kendes også under navnet Maha
deva, som betyder den store gud. Sådan
kaldes han primært af Shiva-tilbedere.
Shiva fremstilles ofte med mærker af
hellig-aske på kroppen, særligt i panden
og på armene. Shiva er repræsenteret i
forskellige former. Han repræsenteres stillesiddende med sin hustru Parvati og sine
sønner Skanda og Ganesh (se planchen
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Shiva har for det meste en blå hals. Under
kærningen af urhavet blev der skabt en
dødbringende gift, som begyndte at ødelægge verdenen. Shiva drak den og reddede dermed verden. Parvati blev bange
for, at giften kunne skade hendes mand,
så hun holdt på hans hals, så giften ikke
kunne falde ned i maven. Således forbliver
det i Shivas hals og gør hans hals blå.

Shiva og historien om Gangesfloden
Shiva er ofte afbilledet med en knold af
hår på hovedet. Fra denne knold løber der
en lille flod, som kaldes Ganges. Ganges
er en flod i Indien, og den siges at være
en kvindelig gudinde. Ifølge en legende
kommer Ganges fra himlen. Kong Sagara
fra Ayodhya havde 60.000 sønner fra én
kone og 1 søn fra en anden. Desværre
havde alle hans sønner et meget dårligt
temperament og forstyrrede og torturerede konstant Ayodhyas befolkning. Sagaras barnebarn, Anshuman, havde et mildere temperament og var elsket af alle i
kongeriget.
Undertrykkelsen fra de 60.000 sønner var
så stor, at både guder og mennesker bad
Brahma om at hjælpe dem. Brahma sagde, at sønnerne snart skulle dø, og at det
ville være deres egen skyld. Lettede vendte guderne tilbage til det himmelske rige
og menneskene til jorden, og de ventede
på den dag, hvor sønnerne døde.
Kong Sagara havde samlet alle de omkringliggende kongeriger og besluttede at
fejre det med en gammel tradition, nemlig
den store ofring af hingsten. Traditionen
tro blev offerhingsten først sat fri, og u-

(Hi. 181) Shiva sidder midt i billedet sammen med sin hustru, Parvati, på sin venstre
side og deres to sønner yderst, Ganesh (med
elefanthoved) og Murugan på den modsatte
side.

Shiva har en halvmåne i håret. Under kærningen af urhavet blev alting i verden
skabt, og én af disse ting var månen, som
skulle stige til vejrs mod himlen. Shiva
greb den i dens opstigning og satte den
på hovedet.
Shiva har også et ødelæggende tredje øje,
som holdes lukket på grund af dets umådelige kræfter, som er til fare for verden.
Shiva fik sit tredje øje engang da Shivas
kone, Parvati, var i et drilsk humør. Hun
lukkede Shivas to øjne, og hele verden
blev indhyllet i mørke. For at redde verden
fra mørket fik Shiva et tredje øje mellem
sine øjenbryn og sendte lys ud.
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anset hvor hingsten gik, fulgte de 60.000
sønner efter den og annoncerede, at de
andre kongerier tilhørte Sagara. Da hingsten nåede havet (havet var tømt for vand,
hvilket forklares i en anden legende) forsvandt hingsten, hvilket tolkedes som et
meget dårlig tegn. Hingsten var blevet
stjålet af Indra, Gudernes herre, som ikke
kunne lide, at jordens konger blev for
magtfulde
De 60.000 sønner søgte overalt efter
hingsten, men de kunne ikke finde den
nogen steder. Kong Sagara blev meget
vred. Han befalede dem at lede videre og
ikke komme tilbage uden hingsten. De
60.000 sønner vandrede rundt og ledte
efter hingsten, da de kom til en dyb kløft i

bunden af det udtørrede hav. Hingsten var
måske blevet begravet? Så Sagaras sønner
gravede og nåede til den underjordiske
verden. De dræbte alle, de mødte på
deres vej. De gravede i mange dage og
nætter og nåede endelig de store elefanter, som holder verden oppe på deres
hoveder. De 60.000 sønner bøjede sig for
elefanterne og fortsatte deres søgning.
Endelig fandt de hingsten, som græssede
på en mark på ryggen af de store elefanter. Ved siden af hingsten sad en enlig
mand. Det var Vishnu i form af den store
vismand. Sønnerne af Sagara viste ikke
den nødvendige respekt for vismanden
og løb råbende hen imod ham. Vismanden forvandlede dem til aske øjeblikkeligt.

De fire elefanter, som holder verden oppe, samt den store skildpadde, kongen af skildpadder, som
bærer elefanterne og verden i universet. Tegnet af Katrine Pahuus i 2019.

Tiden gik efter mindehøjtideligheden for
de 60.000 sønner. Sagara bad sit barnebarn, Anshuman, om at bringe offerhingsten tilbage. Anshuman gik til den store

vismand. Han ærede ham og fortalte ham
om grunden til sit besøg. Vismanden
accepterede at opfylde Anshumans ønsker. Anshuman spurgte først om tilladel-
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se til at tage offerhingsten. Derefter spurgte han, om vismanden kunne give de
60.000 sønner syndsforladelse. Vismanden fortalte ham, at Anshuman ville få et
barnebarn, som vil gøre bod på de 60.000
sønners synder.
Dette barnebarn var Bhagiratha. Efter
1000 år med mådehold kom en smuk
dame til Bhagiratha, som var den store
gudinde Ganga. På dette tidspunkt flød
Ganga kun i himlen. Hun var klar til at
hjælpe Bhagirathta, da hendes hellige
vand kunne vaske synden bort. Uheldigvis
ville jorden ikke kunne holde til vandets
fald. I hele universet var det kun Shiva, der
var i stand til at redde jorden fra vandets
ødelæggende kraft. Shiva accepterede at
hjælpe Ganga med at komme ned på
jorden. Han lod vandet falde ned på sit
hoved. Vandene faldt ned ad hans krop og
flød ud i det udtørrede hav. Vandet nåede
det underjordiske rige og rensede de
60.000 mand for deres synder. Fra deraf
har den hellige flod Ganges fandtes på
Jorden og løber ud i havet som gudinden
fyldte med vand.

den blide mor, som er et overflødighedshorn af gavmildhed. Men på den anden
side er hun en frygtelig ondskabsfuld kraft,
der kræver blodsofre, kød og alkohol for
at formildne sin vrede. Fordi Maha Devi er
gud af frugtbarhed, kræver hun blod, som
symboliserer livskraft. Det blod, som ofres
til hende, er forbundet med gudindens
menstruationscyklus.
Blodofringer forekommer primært i landsbysamfund og bringes for lokale gudinder. Ofringer af dyr foretages af folk fra
lavere kaster. I Brahmin-samfund, altså
den hellige kaste, praktiseres ofring af dyr
ikke. Samtidig findes der en generel tendens i hinduistisk mytologi, hvor offeret
under ofringen bliver identificeret som en
dæmon. Ofringen er således drabet på en
dæmon og ikke et uskyldigt offer. Samtidig bliver gudindens vrede formildet, og
der bringes stabilitet og balance til kosmos.
Den store gudinde tilbedes i mange former. Hun er både tilstede som naturfænomener og i menneskelige former, som en
mor, en kone, en gammel kvinde og en
ung pige. Herunder nævnes nogle af
hendes vigtigste repræsentationer.
Krigerinden Kali er en repræsentation af
Den store gudinde sammen med andre
frygtindgydende manifestationer såsom
Camunda. De er afmagrede, bloddrikkende og voldelige former. Men Den
store gudinde findes også i form af energier (shakti). Disse energier tager form af
gudernes hustruer. Her bør især nævnes
Sarasvati (Brahmas kone), Parvati (Shivas
kone) og Lakshmi (Vishnus kone), som
alle er eksempler på den ideelle hustru og

Maha Devi - Den store gudinde
Men kan næsten ikke arbejde med hinduismen uden også at komme omkring Den
store gudinde. Hun er nemlig i alle gudinder på alle niveauer, fra lokale landsbygudinder til højkastede pan-hinduistiske
gudinder. Alle hinduistiske gudinder er repræsentationer af Den store gudinde
(Maha Devi). Det fælles folkelige udtryk for
gudinden er simpelthen 'mor'.
Gudinden er en ambivalent figur i hinduismen. På den ene side er hun livskilden,

5

UNESCO Samlingerne, Moesgaard Museum

Hinduisme: At leve med guderne

moder. Samtidig er ingen af dem helt uden sans for retfærdighed.
Repræsentationer af guder i landsbyer
eller en families helligdomme og templer
identificeres også som Den store gudinde. Hun har også form som sten, våben,
magiske diagrammer (yantra) og symbolske statuer af kvindelige kønsorganer
(yoni). Hertil kommer også naturfænomener som floden Ganges, søer, træer og
lunde. Når mænd og kvinder besættes,
særligt til festivaler, kan det også være
Den store gudinde, der overtager deres
krop.

Ganesh – Elefantguden
Ganesh (eller Ganesha) også kaldet Ganapati er begyndelsens gud og har et elefanthoved. Han tilbedes traditionelt før
ethvert større forehavende for at bringe
lykke. Det var Brahma, der gav ham denne
rolle. Ganesh er beskytter af de intellektuelle, bankfolk, skriftkloge og forfattere.
Han afbildes med en stor mave og i
hånden holder han to runde stykker indisk
slik, som han er meget glad for. Hans
ridedyr er den store rotte, som symboliserer Ganeshs evne til at overkomme alle
forhindringer for at få det, han ønsker.
Der fortælles mange forskellige historier
om Ganeshs fødsel. Fælles for disse
historier er, at Parvati ville have en søn.
Shivas anden søn, Skanda eller Murugan,
var nemlig ikke født af hende. I en af
legenderne lavede Shiva en søn til Parvati
ud af et stykke stof. Ved en fejl, kom
Parvati til at holde dette stykke stof op til
brystet, og det blev levende.

(Hi. 182) Her ses Ganesh, som modtager en
gylden mango fra sin far, Shiva. I baggrunden
flyver Murugan, Ganesh’ bror, på sin påfugl.
Denne mango vandt Ganesh, da Shiva udlovede mangoen til den af hans sønner, der kunne bevæge sig rundt om jorden først. Selvom
Murugan, Ganesh bror, var hurtig, vandt Ganesh med list. Han går i stedet rundt om sin
mor, Parvati, idet han siger, at hun er hele
hans verden.

Én af de mest kendte myter er mere drabelig. En dag var Parvati ved at tage et bad.
Hun længtes efter nogen, som kunne stå
vagt, for det var nemlig Shivas vane at
brase ind, mens hun var i bad. Derfor tog
hun det snavs, som hun gned af sin krop,
og formede et barn af det. Barnet kom til
live og var drengen Ganesh. Så bad hun
Ganesh, om at stå på vagt og ikke lade
nogen komme ind. Da Shiva ankom, ville
Ganesh forhindre Shiva i at komme ind
men fortalte ikke, at han var søn af Parvati.
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I vrede skar Shiva barnets hoved af. Da
Parvati så, hvad der var sket, blev hun
utrøstelig. Shiva lovede derfor, at han ville
give kroppen et nyt hoved fra den første
han så. Den han så først, var en elefant.
Således fik Ganesh et elefant-hoved.
Ganesh afbildes typisk med en brækket
stødtand. Igen er der flere legender. En af
de mere kendte legender fortæller, at den
brækkede stødtand skyldes Ganeshs
kamp med Parashurama, som er den
sjette avatar af Vishnu. Det var almindeligt,
at Ganesh stod vagt ved sine forældres
hus på bjerget Kailash. En dag kom Parashurama til bjerget for at besøge Shiva. På
det tidspunkt sov Shiva, og Ganesh beskyttede ham. Parashurama blev vred og
ville ind i Shivas soveværelse. Han løftede
sin økse og forsøgte at angribe Ganesh,
men Ganesh skubbede ham med stor
kraft væk fra indgangen. Derefter forsøgte
Parashurama at ramme Ganesh med sin
økse. I samme øjeblik så Ganesh, at øksen
var det våben, som Shiva havde givet
Parashurama for hans heltegerninger. I
respekt for dette våben undveg Ganesh
ikke men lagde i stedet sin stødtand frem
for øksen, som skar den over. Han lod
stadigvæk ikke Parashurama passere, før
Shiva vågnede. Fra da af havde Ganesh
kun én hel stødtand.

himmelske rige blot ved at gå i Shivas
tempel; kvinder, barbarer, shudras (den
laveste kaste), analfabeter og syndere af
enhver art. Mennesker havde vendt sig
væk fra dyd, ritualer, mådehold, almisser
og studier af Vedaen. Gamle og unge
skyndte sig til Shivas tempel i Somnath for
at få frelse.
Snart blev det himmelske rige fyldt af
mennesker. Indra og andre guder gik til
Shiva: ”Herre, på grund af din nåde er himlene fulde af mennesker, og de begynder
at fortrænge os fra vores retmæssige
plads. Yama, kongen af retfærdighed, undrer sig, når han tæller deres gode og dårlige gerninger. De hører hjemme i helvede, men efter at have været ved din [Shivas] helligdom er deres synder renset, og
de kommer i himlene”. Shivas svar var:
”Jeg kan ikke bryde løftet, der er givet til
månens Gud. Alle, der har været i Somnath-templet, skal komme til himlen. Gå
dog til min kone, hun vil finde en måde at
hjælpe dig på”.
Guderne gik til Parvati og bad hende om
hjælp. Rørt af deres bøn kaldte gudinden
på sin søn Ganesh og sagde til ham: ”Fra
nu af vil du være skaber af hindringer for
folk, der søger at tage til Somnath! Frist
dem og formørk deres sind, lad dem søge
rigdom og fornøjelser. Læg forhindringer
for alle på vej til frelse, men ikke dem der
vil ære dig og prise dig ved navn Vighnesha”. Ganesh fulgte sin mors ordre.
Siden denne tid kaldtes han Vighnesha,
herren over forhindringer.

Ganesh – Herre over forhindringer
Ved bredden af havet opførte Soma,
månens gud, et tempel dedikeret til Shiva.
Han bad Shiva om at give enhver, som
kom i dette tempel, syndsforladelse og
adgang til det himmelske rige. I de mørke
tider fik utallige mennesker adgang til det

Skrevet af Iana Lukina og oversat af
Katrine Pahuus, 2019.
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1.2 Tre hinduistiske myter og historien om Ymer
I dette dokument findes nogle tekster og tegninger, som fortæller om hinduernes verdensopfattelser og om menneskets placering i verden. De første to myter er nogle af de mere
kendte skabelsesberetninger i hinduismen og kommer begge fra nogle af de ældste
tekster. Dernæst præsenteres en fortælling om, hvordan guderne blev udødelige, nemlig
historien om kærningen af urhavet. Til sidst genfortælles en myte fra nordisk mytologi,
Historien om Ymer, for at give grundlag for sammenligning og perspektivering.
himlen, og den nederste del blev jorden,
og for at adskille dem lavede Brahma et
luftlag mellem himlen og jorden. Og han
styrkede jorden under og over vandene,
udpegede verdenshjørnerne som retningen for verden og startede tiden. Sådan
blev universet skabt.
Men så kiggede skaberen sig rundt og så,
at der ikke var nogen udover ham i hele
universet, og han blev bange. Deraf kommer den frygt, som alle føler, når de er
alene. Men så tænkte han ved sig selv:
”Der er jo ikke andre end mig selv, som jeg
bør være bange for?” Og hans frygt forsvandt. Men i sin ensomhed var han heller
ikke lykkelig, og det er derfor, at den, der
forbliver alene, ikke føler lykke. Han tænkte så: 'Hvordan kan jeg skabe liv?'. Og
hans tanke var så magtfuld, at han fødte
seks sønner. Disse sønner blev de store
herskere over alle skabninger.

Historien om det gyldne æg
I hinduismen findes der en række meget
gamle tekster, som blandt andet beskriver
skabelsen af verden. Vedaen er en af disse
tekstsamlinger. Vedaen er bredt anderkendt blandt hinduer, men tilbyder ikke en
entydig fortælling om verdens skabelse.
Historien om verdens opståen fra det
gyldne æg er én af de mest udbredte
fortællinger om skabelsen af verden. Den
er blevet fortalt i mange tusind år og er
beskrevet i tekster fra år 900 f.v.t.
Der var intet i begyndelsen. Der var ingen
sol, ingen måne, ingen stjerner. Der var
kun et uendeligt ocean. Dette ocean opstod før alle andre skabninger af mørket i
det oprindelige kaos, som havde henlagt
alt i en dyb søvn. Af vandet blev ilden født,
og af den enormt store kraft, som blev
skabt af ilden, kom et gyldent æg. Dengang talte man ikke årene, for der ikke var
nogen til at holde styr på tiden; således
svømmede det gyldne æg rundt i det
kystløse, bundløse vand. Efter det, vi nu
kender som et års tid, opstod skaberen
Brahma fra det gyldne æg. Da han blev
født, knækkede han ægget, og det delte
sig i to. Den øverste del af det blev til

Historien om Purusha
Historien om Purusha er en fortælling
om, hvordan verden er blevet til ved et
stort offer, hvor den mægtige Purushas
krop blev til alle ting i verden. Det siges
om Purusha, at: ”En fjerdedel af ham er
alle væsner; tre fjerdedel af ham er, hvad
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der er udødeligt i himlen“. I denne tankegang er de dødelige væsner på jorden
altså uløseligt knyttet sammen med gudernes verden og med alt, hvad der er i
kosmos, fordi alt er en del af den samme
krop. Teksten er fra Rigveda, den ældste
hinduistiske tekst, og er her skrevet på
vers.

10. Af det fødtes hestene og alle de, som
har to tandrækker; køerne fødtes af
det samt geder og får.
11. Da guderne delte Purusha, hvor mange dele delte de ham så i? Hvad
kaldtes hans mund, hans arme, hans
lår og hans fødder?
12. Hans mund var brahminer, præsterne, hans arme blev lavet til kshatriyaer, krigerkasten, hans lår var vaishyaer, og af hans fødder fødtes
shudraer.
13. Månen fødtes af hans sind (manas),
solen af hans øjne, af munden opstod
Indra og Agni og af hans ånde opstod
Vayu.
14. Af hans navle kom luftrummet, af
hans hoved opstod himlen, af hans
fødder jorden og af hans øre kom
verdenshjørnerne; således formede
de verden.
15. Dette er den heroiske Purusha, som
skinner ligesom solen, som skabte
alle former, gav dem navne og regerer over dem alle.

1. Tusind hoveder har Purusha, tusind
øjne og tusind fødder. Han dækkede
hele jorden og ragede ti fingres længde ud over den.
2. Purusha er alt det, som har været eller
som skal komme. Han er også herre
over udødeligheden.
3. Så stor er hans storhed, og endnu
større er Purusha. En fjerdedel af ham
er alle væsener: tre fjerdedele af ham
er, hvad der er udødeligt i himlen.
4. Med tre fjerdedele steg Purusha til
vejrs: en fjerdedel af ham blev til hernede. Dermed bredte han sig til alle
sider, og alt, hvad der spiser og ikke
spiser, blev skabt.
5. Efter sin fødsel ragede han ud over
jorden bagtil og fortil.
6. Da guderne ofrede Purusha som offergave, da var foråret offersmør,
sommeren brænde og efteråret offergave.
7. Denne førstefødte Purusha lagde de
ud som offer på offer-græsset.
8. Fra dette universelle offer blev offersmørret samlet; fra dette lavede man
dyrene i luften, i skoven og i landsbyen.
9. Af dette universelle offer fødtes hymnerne og sangene, af det fødtes versene og offer-formularen.

Kærningen af urhavet
Historien om kærningen af urhavet er
fortællingen om, hvordan guderne blev
udødelige. Det er den centrale myte i
hinduismen, som beskriver, hvorfor guderne afbildes med bestemte genstande,
og hvordan disse genstande opstod.
I de allerførste tider var guderne og dæmonerne i evig strid. Selvom guderne
havde mægtige kræfter, så var de ikke
udødelige. Guderne ville ikke dø, hverken af alderdom eller sygdom, så hvor-
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dan kunne de mon få udødelighed?
Rundt om hele jorden lå et stort hav.
Vishnu rådede guderne til at kærne hele
dette hav. På den måde kunne de
forvandle vandet til mange kostelige ting.
Den allervigtigste ting ville være amrita,
den nektar, som skænker udødelighed.
Guderne og dæmonerne hjalp nu hinanden med at kærne urhavet. Guderne
lovede dæmonerne, at de nok skulle få
halvdelen af amrita’en som tak for deres
hjælp. Med stort besvær fik de slæbt det
mægtige bjerg Mandara ned til havet.
Rundt om bjerget slyngede de kongen af
slanger, Vasuki, og så trak de skiftevis i
hver sin ende af slangen, så bjerget Mandara hvirvlede rundt i urhavet og piskede
det voldsomt op.
Men bjerget var mægtig stort og tungt.
For at det ikke skulle synke ned på havets
bund bad guderne kongen af skildpadder om at svømme ud i urhavet, dykke
ned under bjerget og sætte det mægtige
bjerg, Mandara, op på sit rygskjold. Det
gjorde kongen af skildpadder, som også
er den skildpadde, som verdens fire elefanter står på. Nu kunne guderne og dæmonerne fuldende kærningen af urhavet.
Dæmonerne tog slangens hoved og
guderne halen, som Vishnu havde instrueret dem. De kærnede urhavet i mange
hundrede år. Hver gang både dæmoner
og guder trak i slangen, kom der ild og
røg fra dens mund. Ilden udmattede dæmonerne, og røgen steg til vejrs og blev
til regnskyer, som blæste mod halen og
gav guderne et forfriskende skyl.
Op ad vandet kom en blå gift, som truede med at brænde hele verden. Shiva

hældte al giften i en skål, og så drak han
den. Derfor er Shivas hals den dag i dag
blå, og man kalder ham ”den blåhalsede”.
Da urhavet blev kærnet, opstod der mange dyrebare ting, som man ser nederst
på tegningen. Der kom Kalpaka-træet,
som opfylder ønsker, Ramas bue, som
aldrig fejler, Vishnus sten (Kaustubha),
måneseglet, som pryder Shivas pande,
samt koen Surabhi, som giver uendelige
mængder af mælk. Desuden opstod
gudinden Lakshmi, som kom til syne siddende i en lotus. Der kom også en elefant og en hest, som blev taget af Indra.
Endelig kom Dhanvantari ud af havet,
guden for helbredelse, som holdt en
krukke med udødelighedens eliksir, amrita, i hånden. Da de så skålen med amrita, tog dæmonerne den fra Vishnu og
ville beholde det hele for sig selv. Da
omskabte Vishnu sig til en uimodståeligt
smuk kvindeskikkelse, som kaldes Mohini. Da dæmonerne så Mohini, løb de
efter hende og glemte nektaren. Guderne delte nu nektaren imellem sig, men
der var en dæmon, som tog form af en
gud og ubemærket trængte ind blandt
guderne og tog en slurk af nektaren. Det
så solen og månen, og de fortalte det til
Vishnu, som kastede sin diskos mod dæmonen og skilte hans hoved fra kroppen.
Men selvom dæmonen for altid var delt i
to, var han udødelig, fordi han havde
drukket af nektaren. Hovedet, Rahu, jager nu solen og månen i evigt had, fordi
de sladrede til Vishnu. Tolv gange om
året fanger Rahu månen og putter den
ned i sit frygtelige gab og sluger den.
Men da hovedet jo er hugget af, kommer
månen ud igen forneden. Det er grund-
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en til, at månen forsvinder en gang hver
måned og kommer til syne igen. Sommetider fanger Rahu selve solen. Det er
forklaringen på solformørkelse.

kolde Niflheim, hvor grumme storme
blæste i mørket. Mod syd lyste det brændende Muspelheim så hedt og gloende,
at ingen kunde færdes i dette land, uden
de der havde hjemme i dets brand. Surt
hedder ham, som beskytter Muspelheim,
og hans sværd er den hårde flamme; det
er ham som engang skal lægge verden
øde med ild og styrte guderne.
Men dengang da guderne endnu ikke var
født, da bugnede isen i Ginnungagap. Ud
af den mægtige kløft strømmede der
nogle rivende elve, og de fossede ud i
Niflheims drivtåge og slud. Her frøs de
sammen og gled videre som tunge gletsjere. De tåger, der lå tungt over isen,
stivnede til et koldt rimdække. Men fra
Muspelheim slog den varme vind op
mod isen og stod stille og dirrede som
på en lummer sommerdag. Under varmen smeltede rimlagene og dryppede
ned som levende dråber, og dråberne
tog menneskelig form. Således opstod
den store Ymer, alle rimtursers (trolde
eller jætters) fader.
Mens Ymer endnu lå og slumrede,
sprang sveden ud af ham over hele kroppen. Under hans venstre armhule voksede der en mand og en kvinde frem,
hans højre fod avlede en søn med den
venstre, og fra dem kom mange børn, så
at verden snart blev opfyldt af grumme
jætter.
Der blev ved at rinde dråber fra rimlaget;
af dråberne fødtes koen Audhumbla, og
Ymer diede på koens yvere. Alt imens
jætten diede, stod koen og slikkede på
nogle salte sten. Første dags aften groede en mands hår op af stenen, den
næste dag blev det til en mands hoved,

Historien om Ymer
I den nordiske mytologi forklares verdens tilblivelse på samme måde som i
den indiske skabelsesberetning. Her fortælles der nemlig, hvordan den kæmpemæssige Ymers krop er blevet splittet op
og blev til alle ting på jorden og i himlen.
Bemærk den store lighed, der er imellem
de to myter. Vore nordiske forfædres religion var i slægt med den gamle indiske
religion ligesom de gamle romeres og
grækeres religion.
I urtidsdagene, før der endnu var nogen
jord eller nogen himmel, ej heller noget
hav, som skyllede op om en kyst, lå der
midt i verden en stor kløft, og denne kløft
kaldtes Ginnungagap. Mod nord stod det
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og den tredje dag sprang han helt frem
og stod fri og rank på marken. Han var
smuk at se til, stor og stærk, og hans
navn kaldtes Bure. Han formerede sig, og
halvt fra ham, halvt fra tursernes slægt
stammede de tre guder Odin, Vile og Ve.
Da guderne voksede og følte deres kræfter, slog de jætten Ymer ihjel, og blodet
randt fra ham i så stride strømme ud over
verden, at hans slægt, jætterne, druknede i floden. Kun en af dem, Bergelmer,
frelste sig selv og sin kvinde og blev
således i live. De to avlede en ny jætteslægt, og det er den, som endnu huserer i verden. Men guderne tog Ymers
lig og kastede det i Ginnungagap og
skabte jorden af hans krop. Hans blod
randt ud som hav og elve, hans kød blev
til muld, hans knogler til fjelde, tænderne
og benstumperne til sten og klipper. Og
guderne ledte vandene ud, til de flød i en
ring rundt om jorden, og således befæstede de den med det store hav. De løftede Ymers hovedskal op over jorden og
gjorde deraf et himmeltag, og de satte
en dværg som vogter ved hvert af dets
fire hjørner, nord og øst og syd og vest;
under himlen svæver Ymers hjerne, og
derfor er skyerne så kolde og grumme
som jættetanker. Alle de gnister der føg
ud fra Muspelheim og hvirvledes omkring, tog guderne og sendte op på
himlen, så at de lyste over jorden. Og de
bestemte baner for alle himmellegemer,
så at de skrider frem den ene bag den
anden, som dag følger dag og år følger
år.
Således er det gået til, at jorden ligger
midt i det utæmmede hav. Yderst ved
havets bred gav guderne bolig til jætter-

ne. Men inde på jordens midte helligede
de et land og omgærdede det med
Ymers øjenvipper, og den indhegning
kaldte de Midgård.
En dag gik de tre guder langs stranden,
og de fandt to træstammer, som var
drevet ind på kysten fra havet. Dem
dannede de i menneskeskikkelse og gav
dem blussende rødme i kinderne. Den
ene skænkede dem åndedræt og liv, den
anden bevægelighed i lemmerne, den
tredje syn, hørelse og alle sanser. Og de
klædte menneskene i kjortler og kaldte
dem ved navn; Ask hed manden og Embla kvinden. De to avlede nu de slægter,
som endnu bor i Midgård.

Skrevet af Lars Kjærholm
Historien om Det gyldne æg fortolket af
Iana Lukina.
Redigeret og oversat af Katrine Pahuus,
2019.
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1.3 Murugan-tamilerne og deres krigsgud
Det er tidlig morgen i den gamle indiske
tempelby Madurai. En gruppe mennesker
står ved bredden af Vaigai floden, som
løber gennem byen, og det er tydeligt, at
der skal ske noget usædvanligt. På jorden
står en række krukker med mælk, og oveni er anbragt en kokosnød. På palmeblade er anbragt frugter og blomster, som
er offergaver til krigsguden Murugan. Murugan er den mest populære gud blandt
tamilerne.
Mænd, drenge og en enkelt pige på 10 år
tilbeder Murugan og knæler ned foran
offergaverne og krukkerne. I denne situation bliver en krukke med offergaver
repræsentant for guddommelige magter,
idet guden tager bolig i krukken, når ceremonierne udføres efter forskrifterne.

små metalspyd og trisula (den samme
trefork, som bæres af guderne Kali og
Shiva). Spyddet er Murugans våben. På de
pop-lære mytologiske farvetryk, som man
ser i alle hindu-hjem, ses guden altid med
sit karakteristiske kastespyd i højre hånd.

Smerte for guden
Det er en særlig fest, som fejres ved fuldmåne i tamil-måneden, Tai, som går fra
14. januar til 14. februar. Tamilerne benytter en månekalender, og derfor svarer deres inddeling af året ikke til den danske. De
tilbe-dende har alle nøgne overkroppe.
Det er et tegn på ydmyghed, som hører
sig til, når man nærmer sig guderne. De
tilbedende smøres ind i sandeltræ-pasta,
og i panden anbringes hellig aske og kumkumam (rød pasta). Mange tror fejlagtigt,
at denne prik er et »kastemærke«, men
mærket betyder bare, at man har udført
ritualer for guderne. Den lille flok af Murugan-tilbedere stiller nu op i række, og en
præst bærer en bakke med en dynge af

En dreng klædt ud som guden Murugan tigger penge for at kunne tage på pilgrimsrejse
til gudens tempel.

De små spyd og treforke har meget spidse
skaftender, og præsten beder nu efter tur
de tilbedende om at stikke tungen frem,
hvorefter han et spyd eller en trefork gennem tungen! Nogen kan klare mere end
andre. Den lille pige synes tydeligvis, at ét
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spyd gennem tungen må være nok.
Selvom præsten prøver at give hende et
par mere, slipper hun med det ene. Men
drengene får flere spyd gennem tunge og
kinder, og det ser ret forfærdeligt ud.

på denne ret dramatiske måde. Der var
også enkelte, som fortalte, at de mente
Murugan havde hjulpet dem i deres nød,
og de var der for at takke ham.

Sårene usynlige
Et par dage efter, at jeg havde overværet
dette ritual til Murugans ære i Madurai,
mødte jeg en mand, som havde haft kroge igennem huden på ryggen. Jeg kiggede nærmere på ham, mens han stolt
demonstrerede, at der ikke var nogle
mærker at se på hans hud. Hvis der var, så
var de i hvert fald så små, at jeg ikke kunne
få øje på dem.
Det skyldes, at de ting, som stikkes igennem huden, er meget spidse, og huden er
meget elastisk. Han fortalte, at de manglende mærker var et godt tegn. »Murugan
har modtaget mit offer!« sagde han glædestrålende. Går der derimod betændelse
i sårene, betyder det omvendt, at guden
ikke er venligt stemt overfor den tilbedende.
Jeg spurgte ham, hvorfor han havde udført dette ritual, som jo må have været
meget smertefuldt og ubehageligt. Han
svarede, at han bad Murugan hjælpe sig
med at få arbejde. Han havde netop ansøgt om at blive ansat i postvæsenet, og
nu troede han på, at han ville få jobbet.
Andre havde mange forskellige grunde til
at tilbede Murugan. Det kunne være sygdom hos et familiemedlem, en forestående eksamen, som de var nervøse for,
eller lignende.
Kort sagt, når folk har noget alvorligt i
klemme, så beder de Murugan om hjælp

Mand som tilbeder Murugan ved Tai Pusam
festen i Tamil Nadu. Han har stukket små spyd
gennem tungen og kinderne og kroge gennem huden på ryggen. Derpå går han til Murugan-templet med en offergave; en krukke
med mælk.

Guden Murugan og tamil kultur
Den mest kendte og populære gud blandt
tamilske hinduer er Murugan. Mange tamilske drengenavne er et af Murugans
utallige navne som f.eks. Arumugam, som
betyder ”Seks Ansigter”. Guden har nemlig
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seks hoveder i sin ”virkelige” fremtrædelsesform, selvom man som regel ser
ham afbildet med kun ét hoved. Der er
opstået litteratur, danseformer, ritualer og
fester om Murugan.
Prøver man at finde guden i håndbøger
om hinduisme, vil man lede forgæves efter navnet Murugan. Det er fordi, dette
navn kun bruges af tamilerne, og det er
deres navn for Skanda eller Kartikeya,
krigsguden. Det er disse to navne, guden
er kendt under i Nordindien. Der findes
mange forskellige beretninger om Murugans fødsel. I nogle versioner er han søn
af Shiva, i andre af ildens gud Agni.
Jeg genfortæller her nogle af disse beretninger, men mange af tamilerne i Danmark kan sikkert fortælle endnu flere
versioner af historien om Murugans fødsel.

Rishi’ernes hustruer opfostrede barnet
med seks hoveder og tolv arme, som opstod af Shivas sæd.
3. Sapta Rish’erne, De Syv Vismænd, som
identificeres med stjernerne i Store Bjørn,
havde hver en smuk og kysk hustru, som
ildens gud Agni, begærede. Man han kunne ikke vække begær hos dem. For at
komme nær de syv kvinder var han tilstede i ilden i deres huse, så han kunne se
dem, når de lavede mad og tændte deres
olielamper.
Nu var det sådan, at Svaha, en datter af
Brahmas søn Daksa, var forelsket i Agni,
men han tænkte kun på De Syv Vismænds
hustruer. Hun besluttede derfor med list
at forføre Agni. Hun opsøgte ham i skoven, hvor han var søgt ud i skam over ikke
at kunne vinde de syv kyske hustruer. Der
forvandlede hun sig efter tur til hver af De
Syv Vismænds hustruer med undtagelse
af hustruen, Arundhati, fordi hun var så
overordentlig kysk. Så i seks forskellige
kvin-ders skikkelser forførte Svaha Agni.
Efter hver gang for-vandlede hun sig til en
garudi fugl og fløj op på et bjerg, hvor hun
anbragte Agni’s sæd i en gylden krukke.
Hun tog skikkelse af en fugl for at beskytte
De Syv Vismænds hustruers rygte, hvis
nogen skulle få øje på hende. Nu lå Agnis
sæd i den gyldne krukke, og i løbet af fire
dage blev den til en dreng med seks
hoveder og tolv arme, men med én krop.
Denne gud, Skanda/Murugan var så
utroligt stærk, at selv guderne blev bange
for ham. Alle, som så ham og hørte hans
frygtindgydende brøl, søgte skælvende
beskyttelse hos ham. Desvær-re fik De Syv
Vismænd at høre, at nogle kvinder, som

1. Engang truede en dæmon med at udslette guderne, og de bad Shiva om hjælp.
Shiva rettede sit ildsprudende tredje øje
mod en sø, og straks opstod der seks
drengebørn, hvis ammer blev Sapta
Rishi’ernes hustruer (Sapta Rish’erne, De
Syv Vismænd, er syv halvt guddommelige
væsner). Men en dag knugede Shivas
hustru, Parvati, de seks drenge så hårdt til
sig, at deres kroppe blev til én, men med
seks hoveder og tolv arme. Sådan opstod
Murugan.
2. Fordi Shivas sæd var alt for stærk til, at
hans hustru, Parvati, kunne modtage den,
udgød Shiva sin sæd i den hellige flod
Ganges. Derfor kaldes Murugan også
Gangaputra (Søn af Ganges). Ganges lagde sæden ved flodbredden, og seks af
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lignede deres hustruer, hav-de forført
Agni, og derfor forviste de deres hustruer.
Dog blev Arundhati ikke forvist, for hun var
ikke blevet set i skoven, da Svaha forførte
Agni. Svaha fortalte nu De Syv Vismænd,
hvad hun havde gjort, men de ville ikke tro
hende og tilgav ikke deres hustruer. De
seks uretfærdigt behandlede hustruer gik
nu til Murugan og sagde: »Vi blev uretfærdigt forladt af vores mænd, fordi man
siger, at du er vores søn. Vær da vores
søn, og lad os blive til stjerner på himlen«.
Sådan blev det, og hustruerne blev til
stjernebilledet Pleiaderne, eller Syvstjernen. Hvis man ser på dem, er der jo syv
stjerner, men den syvende skinner ikke så
klart som de andre. Det er Arundhati, som
var kysk, og som nærede mistanke til sin
mand.
Murugan var så mægtig, at guderne mente, det var bedst at udslette ham, for de
frygtede for deres eget liv. Gudernes general, Indra, slyngede sin tordenkile mod
Murugan, som blev ramt i siden. Ud af
Murugans sår kom en mand, som blev
kaldt Visakha (efter visana: tordenkile). Da
Indra så det, blev han bange og hilste
Murugan som sin overmand. Alle guderne
søgte tilflugt hos Murugan, som lovede at
beskytte dem.

gode, repræsenteret ved Murugan, er en
popu-lær beretning blandt tamiler.
I det store afgørende slag mellem Curan
og Murugan tager Curan mange forskellige skikkelser men taber alligevel kampen til sidst. Først er Curan en enorm fugl,
som angriber Murugan og hans krigere
med sit grufulde næb og sine store vinger,
men Murugan tilintetgør denne skikkelse
af dæmonen. Nu tager Curan form af
jord, som opfylder hele universet, men
Murugan sender syv pile af sted, som
bliver til de syv have, som vasker jorden
bort. Dæmonen bliver da til vand, som
oversvømmer hele verden, men Murugan
afsender hundrede pile, som bliver til ild,
som fortærer vandet. Curan bliver til ild,
men den slukker Murugan ved hjælp af en
orkan. Curan omskaber sig til en frygtelig
storm, men også den udfordring klarer
Murugan med sine pile.
Nu ler Murugan af sin fjende og håner
ham: »Jeg har hele tiden kæmpet imod
dig i min sande skikkelse, men du har hele
tiden taget form af noget andet. Hvorfor
tager du ikke din rigtige skikkelse?«.
Nu fremtræder Curan som en menneskelignende kæmpe. Hans øjne er solen og
månen, oceanerne er hans fødder, og
bjergene er hans ben. Hans ører er stjernerne, i hans hår er vismændene, i hans
hænder er alle verdens skatte. Hans tænder er bogstaverne, og på hans tunge er
vedaerne, hinduismens hellige skrifter. Da
guderne ser Curan i denne skikkelse,
skælver de af frygt.
Curan mørklægger hele universet og går
til angreb på Murugan. Men Murugan
kaster sit spyd mod Curan, og spyddets
brændende bane oplyser mørket. Curan

Dæmondræberen Murugan
Den frygtelige dæmon, Curan, førte engang krig mod guderne og truede med at
udslette dem. Kun Murugan kunne forsvare sig mod Curans forfærdelige kraft.
Historien om den store kamp mellem det
onde, repræsenteret ved Curan, og det

4

UNESCO Samlingerne, Moesgaard Museum

Hinduisme: At leve med guderne

flygter nu ud i havet og tager omsider sin
virkelige form, et enormt mangotræ, som
opfylder hele verdensrummet. Murugans
mægtige spyd kløver dæmonen i to halvdele. Den ene halvdel bliver en påfugl,
som bliver Murugans ridedyr, og den
anden halvdel bliver til en hane, som ses
på Murugans banner.
Murugans tilbedere får kontrol over de
syndige kræfter i sig selv ved at gennembore tunge og kinder med små metalspyd, som ligner det spyd, Murugan bærer. I selvplageriet ligger også et ønske om
at vise sig lige så tapper som Murugan,
den store kriger og dæmondræber, og
derved vinde hans gunst.

Tekst og fotos: Lars Kjærholm
Redigeret af Katrine Pahuus, 2019
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2.1 Aiyanar og Aiyappan i Tamil Nadu: En
pilgrimsrejse
Denne artikel er baseret på et feltarbejde
foretaget i 1983 i delstaten Kerala. Her tog
antropolog Lars Kjærholm på pilgrimsrejse til Aiyappan-templet i Sabarimala.
Dengang og op til i dag er der millioner af
mennesker, der valfarter til dette sted for
at tilbede guden Aiyappan. I 1983 måtte
kvinder, der er i stand til at føde børn, ikke
deltage, men I 2018 blev det tilladt for
kvinder at tage på pilgrimsrejse. Det er
dog ikke uden komplikationer. I det følgende beskriver Lars Kjærholm rejsen fra
forberedelserne til hjemrejsen

ofte fremhævet, da Aiyappan er i evigt
cølibat. For at gå på pilgrimsrejse til Aiyappan-templet i Sabarimala, skal man efterleve kravet om 40 dages seksuel afholdenhed.

Aiyappan-kulten har opnået stor popularitet i Tamil Nadu. Den har spredt sig fra
Kerala i Sydvestlige Indien og til Tamil
Nadu og bevæger sig nu endnu nordligere. Denne relativt almindelige bhaktikult (dvs. en populær følelsesmæssig form
for tilbedelse, hvor målet er at blive ét
med guden i kærlighed) er for mange et
svar på deres religiøse og sociale behov,
men hvad er disse behov? Svaret på dette
spørgsmål er ret komplekst.
Der findes konservative hindugrupper, der
mener, at denne kult er svar på alle de
tendenser, som synes at true hinduismen
i den moderne verden såsom konvertitter
til islam og kristendommen. Dette aspekt
er fremhævet i mange tekster om Aiyappan-kulten. Der er adskillige velkendte
myter om Aiyappans færdigheder som
kriger. Forbindelsen mellem seksuelt mådehold samt åndelig og fysisk styrke er

Disse figurer står nedenfor en gigantstatue af
Aiyanar til hest. Den smukke kvindeskikkelse
først for er Mohini, som i virkeligheden er Vishnu. Han tog denne form, da han forførte
Shiva.

Kultens popularitet er også forbundet
med dens fokus på lighed uanset kaste,
religion osv. Dette er også et fællestræk
for alle bhakti-kulter. De fleste informanter
understregede dette som det mest attraktive træk ved kulten og sagde: ”Vi er alle
lige i Aiyappans øjne”. Pilgrimsrejsen og
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forberedelsen op til er en velkommen
flugt fra de traditionelle hierarkiske normer.
Et tredje aspekt af kulten er dens ambitioner om at blive en universel religion.
Folk fra alle kaster og religioner er velkomne uden det mindste forbehold. Enhver, der ønsker at deltage, kan gøre det,
forudsat at han forbereder sig på den
foreskrevne måde. Aiyappan-kulten er i
sandhed åben og villig til at byde alle
velkommen. På mit feltarbejde til Aiyappan-templet deltog jeg i pilgrimsrejsen,
men ingen forventede, at jeg konverterede til hinduismen. I stedet så andre
pilgrimme min deltagelse som et bevis på
den universelle karakter, som findes i
Aiyappan-kulten.
I denne artikel præsenterer jeg resultaterne af et feltarbejde med det formål at
følge spredningen af Aiyappan-kulten i en
region i Tamil Nadu. Hvordan er denne
nye kult integreret i eksisterende religiøs
praksis i dette område? Hvorfor er Aiyappan-kulten så attraktiv i Tamil Nadu?
Aiyappan er søn af Shiva og Vishnu (i den
kvindelige form af Mohini) og er hovedsageligt kendt i Sydindien i henholdsvist
Kerala og Tamil Nadu. Aiyanar og
Aiyappan betragtes som den samme gud
i Tamil Nadu (Gopinatha Rao 1916), men
der er stadigvæk nogle forskelle mellem
dem. Aiyanar er tilbedt som landsby-gud,
primært i Tamil Nadu, hvor han har været
kendt længe. Aiyappan er en nyere gud i
Tamil Nadu, hvor han er blevet
identificeret som inkarnation af Aiyanar.
Aiyappan har længe været tilbedt i Kerala,
hvor Aiyanar ikke spiller nogen rolle. Der
er også opstået to temmelig forskellige

former for tilbedelse af Aiyappan. I Tamil
Nadu er Aiyanar tilbedt som en landsbygud, og hans præster kommer hovedsageligt fra andre kaster end brahminerne
som for eksempel velar (pottemagerne). I
Kerala tilbedes Aiyappan i Shivatempler og
har brahminske præster. En anden markant forskel er, at Aiyappan i modsætning
til Aiyanar er blevet gjort til genstand for
bhakti-tilbedelse.

Rapport fra en pilgrimsrejse

Forberedelsen
Den 24. december 1983 tog jeg til en
Aiyappan-tilbedelse i et privat hjem i
Madurai. Det ene rum i huset blev midlertidigt omdannet til et Aiyappan-tempel, og
kun mænd fik lov til at komme ind i det.
Som jeg har set i mange andre hjem, var
der billeder af Aiyappan og andre hinduistiske guder på væggene samt et specielt
Aiyappan-alter med den uundværlige model af de 18 trin, der fører op til templet
ved Sabarimala. Den midlertidige opstilling af et Aiyappan-tempel kan vare 40-50
dage og starter, når pilgrimmene bærer
en halskæde af rudraksha-perler, der gives
til pilgrimme af hans guru.
Efter at have modtaget halskæden lever
pilgrimmen et mådeholdent liv. Pilgrimmen holder op med at barbere sig, går
med bare fødder og undgår sex, kød og
alkohol. Han/hun bærer den særlige
beklædning, som karakteriserer Aiyappanpilgrimmene: en grov bomuldsveshti
(sydindisk herrebeklædning), som enten
er blå, grøn, safran eller sort.
Mændene var samlet i det lille hus og var
begyndt at forberede sig på pilgrimsrejsen
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omkring en måned tidligere. De hengivne
adresserede hinanden som "swami", som
betyder herre. I denne kontekst henviser
swami til Aiyappan, som pilgrimmen søger at blive ét med. De var i færd med at
fusionere deres identitet med guden. Derfor hilste de på hinanden ved at knæle ned
og røre hinandens fødder med deres
hænder.

med ham til et lille Murugan-tempel i
nærheden. Min guru var søn af den anderkendte Aiyappan-guru, Sathagoparamanuja, hvis portræt hang til højre i dette
Murugan-tempel. Han lagde en enorm
blomsterkrans om min hals, som jeg
straks tog af, som man skulle gøre for at
vise ydmyghed. Derefter placerede han
rudraksha-halskæden rundt om min hals.
Som vedhæng var en bronzemedalje med
Aiyappan i yogisk meditation. Jeg skulle
bære denne halskæde dag og nat indtil
guruen fjernede den efter vores hjemkomst fra Sabari. Jeg knælede ned for at
tilbede hans fødder, og guruen gjorde det
samme. Derefter påførte han hellig aske
og rød kumkumam på min pande. Jeg var
nu medlem af Sathagoparamanujagruppen, der skulle rejse til Sabarimala den 10.
januar.
I de to måneder før pilgrimsrejsen deltager pilgrimmene i et stort antal bhajanreligiøse sangaftener. Bhajan er en del af
bhakti-bevægelsen og er en form for
tilbedelse gennem sange og dans.
Jeg deltog i en række bhajan-arrangementer hos medlemmerne af Sathagoparamanuja-gruppen. Guruen blev altid inviteret, men han var eftertragtet og kunne
ikke altid deltage. Gruppen havde omkring
300 medlemmer, og intet hus kunne
rumme dem alle på samme tid. Da Aiyappan-swami’erne ankom til bhajan
klædt i deres grønne eller blå veshtier,
stod de først ude foran huset. Kvinderne i
huset ville derefter komme ud med vand
og vaske deres fødder, give dem sandelpasta og kumkumam i panden og knæle
ned og røre ved deres fødder i tilbedelse.
Så kom swamierne ind i huset og sam-

I hjemmet indretter man et hjørne af en stue
som en lille model af templet på Sabari. Der
opstilles en model af de atten stentrin, som
fører op til templet, og ovenfor trappen opstilles et billede af Aiyappan. Hver dag tilbedes
Aiyappan ved dette lille husalter.

Jeg var begyndt at lade skægget gro, men
havde endnu ikke modtaget min halskæde (Rudraksha). Min guru var til stede under samlingen, og efter at vi havde fået
serveret et måltid på tagterrassen, gik jeg
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ledes omkring Aiyappan-alteret med de
uundgåelige 18 trin foran, altid rigeligt
dekoreret med blomster.
Efter ritualerne fulgte den rigtige bhajan
med sange og til tider dans. Sangene
dækkede hele spektret af kendte hinduistiske guddomme, og der var altid sange
om Murugan. Bhakti-elementet var meget
udtalt ved disse sammenkomster. Nogle
gange sad de tilbedende parvis, den ene
swami med hovedet i den andens skød,
mens de sang. Oftest var dansen en
simpel, langsom og cirkulær dans, hvor
swamierne holdt hinandens hænder.
Nogle swamier var blevet givet enorme
blomsterkranse. For at vise den rette
ydmyghed skal man meget hurtigt give
den til en anden. Jeg modtog ofte kranse,
og det var ikke let at videregive dem, fordi
de andre swamier protesterede af beskedenhed.
Jeg har aldrig modtaget nogen formel
undervisning fra guruen, da kultens ritualer og mytologi er offentlig viden. Aiyappan-guruen skal bare være et godt eksempel for pilgrimmene og lede vejen på
den farlige rejse gennem junglen og
bjergene omkring Sabarimala. Pilgrimmen
kan lære alt, hvad der er nødvendigt om
kulten under bhajan. Tempeltilbedelse af
Aiyappan er ikke nødvendig og var ikke
særlig udbredt. Medlemskab af en gruppe
er ikke en permanent eller bindende ting.
Under forberedelsestiden findes der også
specielle jomfru-pujaer (kanni-puja), hvor
førstegangspilgrimme tilbedes. Førstegangspilgrimme (kanni-swamier) sidder
på række og folk bøjer sig ned og rører
deres fødder, som er blevet vasket og
smurt med sandelpasta og rød kumku-

mam. Derefter får de tilbedende en
velsignelse fra de nye pilgrimme, der
betragtes som særlig magtfuld.

Fra en religiøs sangaften i Madurai. Pilgrimmene synger og spiller og danser og har det
ganske sjovt sammen, selvom det er et alvorligt forehavende, pilgrimmene er i gang med.

Pilgrimsrejsen
Den 10. januar samledes alle medlemmer
af Sathagoparamanuja-gruppen i Madurai.
Et stort stråtækt hus var opført foran
huset, stort nok til at rumme de 300 pilgrimme med familie og venner. Nu skulle
irumudi-ceremonien finde sted. Irumudi
er en tøjpose med to rum, hvor det forreste indeholder en kokosnød fyldt med
ghee (klaret smør) og andre ofre til Aiyappan. Den bageste del indeholder pilgrimmens egen mad. Fyldningen af irumudi er et vigtigt ritual udført af guruen,
og hver swami kommer frem og sidder
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foran guruen. Irumudien fyldes, og også
familiemedlemmer fylder ris i posen.
Selvom ikke alle var klar over det, refererer
dette til den hinduistiske dødsrite, hvor de
pårørende tilbyder ris til den afdøde. Hvis
pilgrimmen dør undervejs, har han haft
dette essentielle sidste ritual.
Da irumudi blev pakket og bundet sikkert
af guruen, anbragte pilgrimmene tæpper
på hovedet og knælede foran guruen,
som derefter placerede poserne på hovedet. Pilgrimmene blev derefter drejet
rundt tre gange og gik respektfuldt væk fra
guruen uden at vise ham ryggen. Pilgrimmene var nu, så at sige, under guruens kommando og måtte blive hos ham
under hele pilgrimsrejsen. Når pilgrimmen
har modtaget irumudi, er han medlem af
det hellige broderskab og kan under ingen
omstændigheder vende tilbage til sit
hjem, før han er færdig med sin pilgrimsrejse.
Om morgenen den 11. gik vi en ad gangen
til de fire busser for at finde et sæde. På
vejen blev pilgrimmene mødt af slægtninge, hvoraf mange knælede ned og
rørte ved pilgrimmens fødder og modtog
hans velsignelse. Pilgrimmene smadrede
kokosnødder på jorden, og børn kæmpede ivrigt for at få stykkerne. Med dette
ritual træder pilgrimmene ud af deres tidligere sociale identitet.
Vores gruppe bestod primært af ældre og
midaldrende mænd, men der var også
nogle små piger og ældre kvinder. Kvinder, der er i stand til at føde børn, må ikke
deltage i denne pilgrimsrejse. Jeg fik plads
i guruens bus, hvor bhajan-gruppen også
rejste, så vi havde god musik og sang
undervejs. På vejen stoppede vi syd for

Madurai og spiste morgenmad. Dette blev
tilberedt af vores otte kokke og bragt ud
til stedet på forhånd.
Kl. 13 nåede vi et af de fem vigtige Aiyappan-templer, Ariyankavu. Her hvilede
gruppen, tilbad Aiyappan, spiste frokost
og badede i floden. Kokkene samt deres
frivillige hjælpere forberedte frokost til
den næste dag, hvor vi skulle begynde at
vandre

Nogle pilgrimme foretager hele rejsen til fods
fra deres hjem til Sabari, uanset afstanden.
Denne gruppe af pilgrimme fra byen Madurai
har lejet en bus, som kører dem til et sted
nogle kilometer fra templet.

Kl. 13 den 12. nåede vi til Erimeli, som er
udgangspunkt for den 77 kilometer lange
vandring til Sabarimala. Der var sort af
mennesker. Vi maste os hen til det sted,
der var tildelt os på forhånd, hvor vi lagde
os til at sove på jorden. Vi blev vækket før
daggry og forberedte os på et vigtigt ritual,
der fandt sted på Erimeli, Ottu Tullaldansen. Vi prydede vores hoveder med
farvede balloner (man har tidligere brugt
fjer), dekorerede os med pulver i forskellige farver og begyndte en livlig dans,
mens vi sang. Vi hyrede et lokalt band
bestående af blæseinstrumenter og trommer, og sammen med musikerne tilslut-
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tede vi os de utallige andre dansegrupper.
Jeg tør slet ikke gætte på, hvor mange
pilgrimme, der var, måske mere end en
halv million, alle smukt dekoreret med
balloner og farvet pulver.
Der var utrolig mange publikummer, og
stierne var meget smalle nogle steder, så
folk kunne let være blevet trampet til
døde. Heldigvis havde folk beundringsværdig respekt for hinanden.
Hele ideen om Ottu Tullal undrede mig.
Jeg spurgte medlemmer af min gruppe,
og de fortalte, at vi skulle ydmyge os selv
ved at spille primitive skovfolk. Vi sang og
dansede med barnagtig selvforglemmelse for at slippe af med stolthed og glemme vores sociale position. Alt dette for at
blive ét med "Swami" (Aiyappan). Dansen
er til minde om Aiyappans besøg hos
jungle-folkene.

stort antal pilgrimme forberedte frokost.
Myter fortæller om en kamp mellem
bøffeldæmonen Mahishi og Aiyappan,
som fandt sted på bredden af Aluthafloden. Det siges, at Brahma forudsagde,
at dæmonens døde krop ville vokse, indtil
den formørkede solen og månen, medmindre den blev begravet under en bunke
sten. Pilgrimme tager således en sten fra
Alutha-floden og ligger den i en bunke.
Det virkede til gengæld ikke til, at mange
pilgrimme var opmærksomme på den
mytologiske oprindelse. I stedet troede de
fleste, at de sikrede sig et ønske opfyldt.
Efter et bad i floden krydsede vi Aluthafloden, og fortsatte til en natlejr ved navn
Mukkuli. Det var en enorm, midlertidig lejr
med plads til titusinder. Hytterne var
dækket med spinkle palmebladstråtag,
der ikke beskyttede os mod den lette regn
gennem natten.

Kulminationen
Den 13. før daggry fortsatte vi fra Mukkuli
for at nå en anden meget stor lejr, Periya
Yanai, ved floden Pampa, som lå ved foden af Sabarimala. De fleste fra vores gruppe slog lejr i det fri, mens andre lejede
værelser i stråtækte hytter. Denne lejr var
meget tæt befolket. Der har nok været
mellem en halv og en hel million
mennesker. Dag og nat kom pilgrimme
strømmende ind og ud af lejren.
Nogle grupper af pilgrimme gennemførte
et særligt ritual. Efter et måltid spist fra
palmeblade blev bladene anbragt i en
række med madrester på. En eller flere i
gruppen lagde sig ned og rullede over
bladene, så de blev smurt ind i rester
overalt. Derefter gik gruppen videre til

Pilgrimme ved et vadested over Alutha floden.
Pilgrimmene bukker sig ned og samler sten
op fra flodens bund. Det var her, Aiyappan
dræbte Dæmonkvinden Mahishi.

Efter denne dans om morgenen den 12.
januar splittede vores gruppe sig i to.
Mens de ældre tog en kortere rute, tog de
fleste af os afsted på den barske 77
kilometer lange tur gennem jungle og
bjerge. Vi gik ud på floden Alutha, hvor et
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floden, mens de sang og dansede, og tog
et bad i Pampa-floden. Så vidt jeg ved,
findes der ingen forklaring på dette ritual i
Aiyappans mytologi, og nogle grupper
misbilliger det. Jeg fik at vide fra min
gruppe, at ”sådan noget gør vi ikke”. Jeg
blev fortalt, at ritualet var for at ”skylle
vores synder væk”. Det er ellers meget
forurenende at røre andres mad, særligt
rester. Jeg blev senere fortalt, at dette
ejendommelige ritual er ret almindeligt i
Tamil Nadu, og at folk gør det for at kurere
maveplager. Udover sådanne få undtagelser er alle ritualer en omhyggelig
imitation af Aiyappans mytologi.
Om aftenen udførte vores gruppe Ali puja.
(Ali er enorme dæmoniske krigere). Et
stort bål blev tændt midt i lejren, og ofringer som kamfer, kokosnød, ghee, æbler og penge blev kastet i ilden. Pilgrimme
dansede rundt om ilden og sang bhaktisange. Herefter blev puja udført for irumudierne, som blev anbragt i en stor
bunke.
Den 14. var det tamilske nytår, kaldet Pongal, og vi fik ris kogt med brunt sukker til
morgenmad. Vi badede i floden, tilbad
guruen og gav ham mønter, som han gav
tilbage. Mønterne blev opbevaret i en
speciel pose med hellig aske som et tegn
på det åndelige bånd mellem guruen og
hans disciple.
Senere pakkede vores gruppe sammen
og begyndte at klatre Sabarimala. Vi skulle
nå halvvejs op i tide til at se Makara
Vilakku, det hellige lys, over bjergtoppene
ved Sabari. Vi så lyset omkring klokken 7
om aftenen og det var temmelig lille og
flygtigt men vækkede enorm begejstring
blandt de hundredetusinder pilgrimme.

Det hellige lys, som viser sig den 14. om natten over templet på Sabari bjerget. Det er på
grund af dette lys, makara vilakku, at der kommer så mange pilgrimme omkring den 14.
januar.

Kl. 2 om natten den 15. blev det muligt for
os at klatre op til Sabarimala, hvor vi blev
inddelt i grupper på ca. 200. Så skyndte vi
os frem for at klatre op ad de 18 trin, mens
vi knækkede en kokosnød. Dette var
kulminationen af pilgrimsrejsen. Ved templet stod en skare af pilgrimme og baksede for at nå tempeldøren og få et glimt
af guddommen. Politiet fra Kerala var
mødt talstærkt op og kontrollerede menneskemængden effektivt men uden synderlig respekt for deres hellige status. Efter
at have besøgt templet og hvilet lidt sendte vores gruppe sandelpasta i enorme
mængder til templet som offer til Aiyappan. Om aftenen blev en blomster-ofring
transporteret af vores gruppe til templet.
Vi dekorerede de 18 trin med lamper. Den
sidstnævnte ceremoni er et privilegium
for gruppen Sathagoparamanuja. Ofre i
form af blomster og sandeltræ-pasta
bringes også af mange andre grupper,
men antallet af pilgrimme i Sabarimala er
nu så stort, at ikke alle kan få lov. Ghee
blev hældt ud, og noget blev givet til
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templet, mens en lille mængde blev bragt
med tilbage. Mange pilgrimme betragter
denne ghee som mirakel-medicin mod
alle slags lidelser, da den er blevet hældt
over Aiyappans statue.
Om morgenen klatrede vi ned ad de 18
trin, mens vi knækkede en kokosnød,
hvormed vi tog afsked med Aiyappan.
Under trinnene brændte kokosnødderne,
der havde indeholdt ghee. Dette var
øjensynlig en symbolsk begravelsesbrand.
Ghee er essensen af livet, den evigt levende sjæl, mens kokosnødden er kroppen, der ikke tjener noget formål, efter
sjælden har forladt den. Efter en hurtig
gåtur ned ad bakke kom vi til Pampafloden, tog et bad, og gik ombord på
vores busser. Da vi nåede til Madurai,
fjernede guruen vores halskæde, guruen
fik en symbolsk gave i form af penge fra
hver, og pilgrimmene gik hver til sit.

årlige Kula deyvam festival. Familieguden
er typisk ikke afbildet i hjemmet, men når
familien er ramt af sygdom eller økonomiske problemer, ofrer man mønter i
kula deyvam-templet. Ofte ser familiemedlemmer, især kvinderne, guden i deres drømme og modtager beskeder fra
guden. Stærkt religiøst engagement i en
kult som Aiyappan-kulten har en tendens
til at minde folk om mere traditionelle
aspekter af deres religiøse liv og til at øge
deres interesse for religion generelt. Aiyappan-tilbedere er også aktive på andre
religiøse områder. De deltager i bhajans
for forskellige guder, de besøger hyppigt
et stort antal lokale templer, de går på
pilgrimsrejse til templer over hele Tamil
Nadu og tilbeder en lang række forskellige
guder.
Der er flere grunde til Aiyappans nylige
popularitet. For det første er der den
meget simple årsag, at Sabarimala er
geografisk inden for rækkevidde. I mine
interviews stødte jeg på meget få, som var
taget på pilgrimsrejse uden for Tamil
Nadu; mange erklærede, at de ønskede at
rejse til Benares og andre hellige steder i
Nordindien, men at de ikke havde råd til
det.
For det andet er Aiyappan en gud, der
primært er kendt i Sydindien. Aiyappan
introduceres for den tamilske offentlighed
som et produkt af tamilsk kultur. Derfor
opfattes han som en fortabt søn og
styrker en fornemmelse af kulturel særegenhed hos tamilerne.
For det tredje indebærer Aiyappan-kulten
møder mellem mennesker af forskellige
kaster. At tilbede Aiyappan er en sæsonbestemt ting, der i løbet af en kort periode

Konklusion
Efter to års feltarbejde i Madurai-området
er jeg kommet frem til en række konklusioner omkring Aiyappan- og Aiyanartilbedelse.
Den hurtige spredning af Aiyappan-kulten har betydet en revitalisering (for-nyet
interesse) af hinduismen og visse af dens
traditioner. Hinduismen og lokale traditioner styrkes, idet han for tilbedere af
Aiyappan identificeres med den velkendte
tamilske landsgud, Aiyanar.
Hos de Aiyappan-tilbedere, jeg var i kontakt med, observerede jeg en fornyet interesse for deres familieguder (kula deyvam). Nogle begyndte at renovere templer for familieguden og at samles til den
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kan forene alle mennesker, hvad enten de
er hinduer af forskellige kaster eller måske endda muslimer og kristne, i universelt
broderskab.
Det blev ganske ofte forklaret for mig, at
Aiyappan-kulten er Kali yuga-religionen.
Kali yuga er den tid vi, ifølge hinduismen,
lever i nu, som er den sidste periode af fire
før verden må gå under og genopstå på
ny. Det er en meget vanskelig og konfliktfyldt periode, og Aiyappan blev til for at
hjælpe mennesket med at overvinde konflikt og lyster. Derfor er broderskab, kærlighed og venskab mellem mænd i forskellige kaster og religioner så vigtigt. I
kontrast hertil er Aiyanar tilbedelse meget
rigidt i forhold til lokale landsbyhierarkier
og forstærker lands-byens sociale og
politiske eksklusivitet.
Selvom Aiyappan-kulten promoverer ligestilling mellem kaster, synes den ikke at
have nogen socialt revolutionerende effekt. Selvom mennesker af forskellige
kaster mødes, er det på betingelser defineret af de højere kaster, og lavere kaster
må acceptere renhedsidealerne. Dette
betyder i virkeligheden en universel accept af de hierarkiske principper for rituel
renhed/urenhed, som kastehierarkiet hviler på i Tamil Nadu.

https://www.dr.dk/nyheder/udland/vrede
-indere-stopper-kvinder-fra-naerme-sighindu-tempel

Tekst af Lars Kjærholm
Oversat og redigeret af Katrine Pahuus,
2019.

Litteratur:
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2.2 Bhakti digtning og Tamil kultur
Tamil Nadu har bidraget til hinduismen med den folkelige form for religion, bhakti, i hvilken
det enkelte menneske træder ind i et personligt forhold til sin udvalgte gud. Forholdet
mellem gud og menneske beskrives metaforisk som et kærlighedsforhold mellem mand
og kvinde.
Den særlige idé at skrive kærlighedssange
til gud har været den folkelige hinduismes
udtryk igennem mere end tusinde år. Den
lærdom om hinduismen, som brahminerne besad, dvs. Vedaen og andre skrifter
på sanskrit, var forbudt læsning for almindelige mennesker igennem det meste af
historien. Den form for religiøsitet, som
det jævne folk dyrkede, var af en langt
mere enkel karakter. De fleste bhaktisange er skrevet på diverse indiske talesprog i en jævn og ligefrem stil.
Bhakti-sangene har en evne til at trænge
igennem alle barrierer, og man hører
bhakti-sange fra mange egne af Indien,
hvis man går til en bhajan, dvs. en forsamling af mennesker, som sætter sig
sammen for at synge bhakti-sange. Denne pietistiske (fromt og hengivent tilbedende) form for hinduisme har vist sig at
have stor betydning for den kulturelle
sammenhængskraft. I Nordindien, hvor
spændingen mellem hinduer og muslimer er velkendt, har der levet helgener,
som skrev højt skattede sange, men som
er umulige at klassificere som enten hinduistiske eller muslimske. Faktisk er de
anerkendt af begge trosretninger. Man
kan også se forsamlinger af mennesker fra
mange forskellige kaster, som kan mødes
om deres interesse for bhakti-sange.
Bhakti er den enkeltes mulighed for direkte kontakt med gud, og bhakti-bevægel-

Sang og protest
Bhakti-digtning er en form for religionsdyrkelse, som efter al sandsynlighed opstod i Tamil Nadu for ca. 1500 år siden og
bredte sig derfra til det øvrige Indien. For
mange af de forskellige indiske folk blev
bhakti sange det første, som overhovedet
blev skrevet på deres eget sprog. Derved
kom bhakti litteraturen til at udgøre et
meget vigtigt element i de regionale kulturers selvforståelse. Dette forhold er
særlig udtalt i Tamil Nadu, fordi bhaktilitteraturen er ældre og har et større omfang her end noget andet sted i Indien.
Bhakti digtningen er uadskilleligt vævet
sammen med Tamil Nadus sociale og
religiøse strukturer og med dets specielle
kastesystemer.

Her ser vi en berømt tevaram-sanger. Sammen med ham ses nogle af de unge elever,
som kommer hertil for at lære klassisk bhakti.
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sen står derfor i kontrast til braminerne,
som ellers skulle være mellemmænd mellem guder og mennesker.
Bhakti er den form, som mange sociale
protestbevægelser har taget i Indien. Igen
og igen er det sket i Indiens historie, at en
gruppe mennesker har fundet sammen i
protest mod kastesystemet og har dannet
en ny bhakti-bevægelse. Men som tiden
er gået, er de blot blevet indfanget af
kastesystemet igen som en ny kaste. Der
er mange eksempler på dette. Det mest
kendte er sikherne, som netop var en
bevægelse af demokratisk karakter, som
protesterede mod kastesystemet. Som
steppebrande har bhakti-bevægelserne
fejet hen over Indien flere gange i historien, og der opstår hele tiden nye stærke
bevægelser.

Bhakti-bevægelsen er et meget sammensat fænomen. Det er på én gang folkelig
sang, religiøs bekendelse og social protest, men også national litteratur. Indholdet af bhakti-sangene er som oftest
glødende kærlighedserklæringer en gud.

Historisk oprindelse

Men det ikke alle guder, der er lige velegnede til at inspirere en bhakti-sangskriver. Guden Brahma, for eksempel, har
ikke mange kendetegn, og han har ingen
reinkarnationer (genfødsler i andre skikkelser), så han bruges aldrig i bhakti. Derimod er Vishnu populær. Dels optræder
han i mange inkarnationer, dels er nogle
af disse inkarnationer meget populære,
som for eksempel hans inkarnation som
Krishna, den charmerende elskovsfulde
yngling. Hans flirt med malkepigerne er et
yndet motiv. En anden af Vishnus inkarnationer er Rama, velkendt fra den store
heltefortælling, Ramayana. Det er klart, at
Vishnus to jordiske inkarnationer, Krishna
og Rama, er tiltrækkende for en religiøs
bevægelse, der har kærligheden mellem
guder og mennesker som drivkraft. Som
regel sætter bhakti-sangenes forfattere sig

Berømt sanger sammen med unge elever.
Den måde, som den hellige aske er anbragt
på, i brede vandrette striber på panden, viser,
at der er tale om Shiva-tilbedere.

Det menes, at de første bhakti-sange blev
lavet i det allersydligste Indien for cirka
1500 år siden i det område, som nu hedder Tamil Nadu. Dette område er center
for den dravidiske kultur, dvs. de folk, som
taler dravidiske sprog; en sprogstamme,
som ikke er beslægtet med de indoeuropæiske sprog, herunder dansk. Disse
folk blev drevet sydpå i Indien, hvor sproget og kulturen eksisterer i sin reneste og
ældste form i Tamil Nadu. Herfra bredte
bhakti-kulterne sig nordpå til Bengalen for
cirka 1000 år siden. Tusindvis af mennesker blev grebet af budskabet i bhaktisangene, forlod deres familier, og drog
omkring som pilgrimme, mens de sang
guds pris.
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selv i enten Sitas (Ramas hustru) sted eller
forestiller sig at være en af Krishnas elskerinder. Uanset køn vil den tilbedende altså
optræde overfor guden som kvinde. Disse
sange bruger metaforer fra kærligheden
mellem mand og kvinde i et ligefremt og
forståeligt sprog, og måske derfor virker
de særligt appellerende for den almindelige indiske befolkning.
Shiva er en gud af en helt anden karakter,
og det fremgår naturligvis også af bhaktisangene. Shiva er nemlig utilregnelig og i
bund og grund uforståelig for mennesker.
I mange af myterne om Shiva foretager
han sig ting, som ret beset er fuldstændigt
vanvittige, men det accepteres af hans
tilbedere, fordi man mener, det er umuligt
med almindelig menneskefornuft at fatte
Shivas motiver. Tilbedelse af ham fremkalder derfor også betingelsesløs kærlighed.

Formålet med skolen var at sprede Shiva
bhakti-budskabet i landsbyen, og det gjorde man rent bogstaveligt ved at afspille
plader med bhakti-sange og sende dem
ud over landsbyens tage via udvendige
højttalere. I denne landsby optrådte Shiva
i form af Nataraja, den dansende Shiva. I
hans tempel var der ansat to sangere, hvis
opgave det var at synge tamilske bhaktisange. Sådanne sangere findes ved alle
større templer i Tamil Nadu. Det bemærkelsesværdige ved dem er, at de kommer
fra ikke-brahminske kaster. De kaldes oduvar, men det er mere en stillingsbetegnelse end et kastenavn, selvom det nedarves i familien. Tempelsangeren, oduvaren, lærer sine sange dels fra sin far, dels
ved religiøse institutioner, som der findes
mange af i Tamil Nadu.
Sidst i 1980’erne blev der lavet bhaktisange som aldrig før i Tamil Nadu. Man
kan derfor forestille sig, hvor enormt stort
omfanget af denne tradition efterhånden
er. De ældre sange er enten glemt eller
blevet del af det etablerede samfund. Et af
de seneste skud på stammen er Aiyappankulten.
Aiyappan har også en historie som jordisk
inkarnation, og dette er muligvis grunden
til hans popularitet. Man mener, at han har
levet 12 år som menneske her på jorden.
De mest spillede sange i Madras radio er
filmsange og Aiyappan-sange. Der udgives plader med Aiyappan-sange, folk
producerer selv primitive og enkle sange
til Aiyappans pris i landsbyerne, og de klassiske sangere er også begyndt at tage

Nyere bhakti-tradition
En væsentlig grund til, at bhakti-bevægelsen var så aktiv for 12-1300 år siden,
var, at den var en slags renæssance af
hinduismen og en reaktion mod buddhismen og jainismen. Dengang var der altså
en vis kulturel kampstemning. I dag er
situationen selvfølgelig helt anderledes.
Den hinduistiske bhakti-bevægelse er ikke
længere i kampposition, men er veletableret i samfundslivet på alle planer. I den
landsby i Tamil Nadu, hvor jeg udførte
etnografisk feltarbejde, var der ansat to
tempelsangere ved det lokale Shivatempel. Der var en søndagsskole, hvor
pigerne fra de højere kaster lærte tevaram, som er de ældste Shiva bhakti-sange.
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Aiyappan-sangene til sig. Her er et eksempel på en af de meget populære sange.
Vi kommer forenet i sjæl med vores
ofringer. Torne og sten er som puder at træde på for os. Vi kommer
for at kaste os for fødderne af den
gud, der skænker evigt liv. Vi bringer
ghee (klaret smør) og kamfer til
guden. Vi bærer blomsterguirlander
og gør bodsøvelser for at få dig at
se, du søn af Vishnu. Mens vi klatrer
op ad Sabari-bjerget, kommer du os
i møde ridende på en tiger for at vise
os vej. Vi klatrer op ad templets atten
trin og overgiver os til guden. Når vi
tilbeder dig, glemmer vi os selv.

Under mit ophold i Tamil Nadu overværede jeg ofte Aiyappan-sangaftener i
landsbyen og andre steder og fik et levende indtryk af en kult, som virkelig var et
spontant udtryk for bhakti-bevægelsen i
Indien. Kulten spreder den sig hurtigt og
er umulig at kontrollere for præsteskabet.
Men når kulten engang bliver integreret i
den konventionelle hinduisme, så vil folk
igen finde en ny gud, som kan blive genstand for deres tilbedelse.

Skrevet af Lars Kjærholm
Redigeret af Katrine Pahuus, 2019.
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2.3 Aiyanar og Tamil Nadus pottemagere
man har overlevet et skorpionbid. En hest
symboliserer held i ethvert forehavende
og kan stå for mange forskellige ting. Jeg
har selv ofret en hest til Aiyanar og kan
derfor give et selvoplevet eksempel.

Aiyanar, beskytteren mod onde
ånder.
I de fleste indiske landsbyer findes skytsgudinder, men på det punkt er Tamil Nadu en undtagelse. I denne delstat er skytsguden næsten altid af hankøn og hedder
Aiyanar (»Herren«). Overalt i Tamil Nadu
kan man se figurer i terrakotta (brændt
ler), som knytter sig til dyrkelsen af Aiyanar. Foran mange Aiyanar-templer ses
gigantiske statuer af ler, som forestiller
Aiyanar og Karuppaswami til hest. Karuppaswami er Aiyanars noget dæmoniske
»næstkommanderende«, og sammen
med deres følge af frygtindgydende krigere formodes de at ride rundt om natten
langs landsbyens naboskel og jage onde
ånder på flugt.

En akvarel, som viser Tamil Nadus landsbygud, Aiyanar, med sit følge af landsbyguder.
Aiyanar er til hest, og hans følge er vist i den
rangorden, som de har i landsbytemplet. Foran Aiyanar ses Ganesh og Murugan, som
hører hjemme i den del af hinduismen, som
ligger hinsides landsbyen. Svævende i baggrunden ses til venstre Shiva og hans hustru
Parvati, og til højre ses Vishnu. Disse guder
hører ikke til i landsbyens lille verden af
mindre guder men tilbedes i templer, hvor
præsterne er brahminere.

Terrakotta figurer til Aiyanar.
Foran de fleste Aiyanar templer ses
såkaldte tak-ofringer af terrakotta. Det vil
sige terrakottafigurer, som er ofret til
guden som tak for en nådegave. Hvis folk
f.eks. har fået et barn efter at have bedt
Aiyanar om hjælp, så ofrer de en figur, der
forestiller et barn. Barnets køn fremgår af
figurens farve. Hvis det er en dreng, er
figuren brun, hvis det er en pige, er den
gul. En ko symboliserer velstand eller god
høst. Der er også figurer, der forestiller
hænder og fødder, og de ofres af folk,
som er helbredt for sygdom de pågældende steder. En skorpion betyder, at

Hvorledes man konsulterer et
orakel.
En dag var jeg på besøg i landsbyen Valaiyapatti i Madurai distrikt for at se deres
Aiyanar tempel med de mange tusind
terrakottafigurer. Her spurgte de lokale
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beboere mig, om jeg kunne tænke mig at
konsultere deres kodangi.
En kodangi er en slags spåmand eller orakel, som påkalder de lokale guder og
bliver besat af en af dem. Når han er i
denne tilstand, kan man gennem ham
spørge guderne til råds om sine
problemer. Jeg gik med kodangien til
hans hytte, hvor han tog sin tromme frem
og tændte nogle røgelsespinde. Han
begyndte nu i en sang at kalde på de
lokale guder. Efter ca. fem minutter blev
han besat af én af dem, og vi kunne nu
spørge guden til råds. Det, jeg gerne ville
have svar på, var, om jeg ville få
bevillingen til min næste rejse til Indien.
Ville det blive muligt for mig at komme
tilbage til denne herlige landsby og fortsætte feltarbejdet? Det viste sig, at guden
var meget positivt stemt overfor mine
planer. Jeg spurgte, hvad jeg skulle gøre,
for at det skulle gå, som jeg ønskede.
Svaret var, at jeg skulle ofre en terrakottahest til Aiyanar ved næste Aiyanarfest,
som foregik snart.
Jeg gik straks til godsejeren, som førte
regnskab med bestillinger af terrakottafigurer til festen. Han skrev min bestilling
ned i en stor bog og modtog betalingen.
Efter at festen var slut og figuren båret ud
til Aiyanars tempel sammen med
hundreder af andre, fik jeg meddelelse
om, at min bevilling var gået igennem. Så
det virkede jo, som det skulle.

eller kulalakasten, Tamil Nadus pottemagerkaste.
Retten til at være præst nedarves i familien
og kan deles mellem flere. Det er ikke
ualmindeligt at se otte mandlige familiemedlemmer dele et præsteembede. De
ordner sagen på den måde, at de skiftes
til at være præster et år ad gangen. Med
embedet følger retten til at administrere
den jord, der hører til templet, som også
skal finansiere templets vedligeholdelse.
Præsten får desuden ofringer af ris og
penge ved visse lejligheder. Men der er
ikke mange, der kan leve af at være
Aiyanar-præst, så de må også passe deres
traditionelle virksomhed ved siden af eller
have andet erhverv. I tidens løb er mange
pottemagere søgt ind til de større byer fra
de landsbyer, de oprindelig kom fra, af
forretningsmæssige årsager. I Madurai,
hvor jeg har studeret dem og deres kultur,
er der flere vigtige pottemagercentre.
Som følge heraf er der også mange
Aiyanar-præster. Det be-tyder, at man om
foråret, som er sæson for Aiyanar takofringer, kan se mange processioner, som
udgår fra præstens hus i Madurai. Folk
bærer terrakottafigurer herfra i et festligt
optog med musik, dans og fyrværkeri ud
til deres landsby. Her bliver figurerne så
opstillet sammen med de tidligere års
figurer. Hvis ellers drengene lader vær
med at skyde til måls efter figurerne, kan
det gennem årene blive til mange tusind
terrakotta-figurer foran et enkelt tempel.
Nogle figurer er halvt nedbrudt af vejr og
vind, farven er vasket af, og den brune
lerfarve ses. De nyeste figurer derimod er
malet i strålende farver, og gudefigurerne
er klædt i fornemme klæder.

Pottemagere og Præster.
De fleste steder er præsterne ved Aiyanartemplerne af den kaste, som fremstiller
tak-ofringerne og gudebillederne: velar-
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en række andre kaster har kunnet påtage
sig præstehvervet.
Derfor er det muligt for de fleste landsbyboere i Tamil Nadu at tilfredsstille alle
deres religiøse fornødenheder igennem
livet uden nogensinde at komme i kontakt
med en brahmin-præst og den sanskritlærdom, som brahminerne repræsenterer. Det betyder, at de tamilske landsbyers
religiøse system fungerer næsten som en
religion helt for sig uden nogen direkte
berøring med brahminismen. Det er endnu en faktor, som får tamilerne til at føle
sig som et folk, der adskiller sig fra den
øvrige indiske befolkning.

Aiyanar, en sydindisk gud.
En procession i byen Madurai er på vej ud til
en landsby lidt uden for byen med terrakottafigurer. Selvom Aiyanar er en landsbygud, kan man godt møde sådanne processioner i byerne. Det er fordi pottemagerne, som
har arvet retten til at være præster ved
Aiyanar-templerne, ofte flytter til byerne for at
få solgt deres varer. Når så festen skal arrangeres vil man kunne se mange processioner,
som starter ved præstens hus i byen og
bevæger sig op til 20 kilometer ud til en
landsby.

Aiyanar er en hinduistisk gud, men mærkeligt nok kendes han kun i Tamil Nadu,
Kerala og det sydlige Karnataka. Hans
oprindelse er bemærkelsesværdig. Han er
søn af Shiva og Vishnu. Man kan undre sig
over, hvordan to mandlige guddomme
kunne avle en søn. Det skete ved en
bestemt lejlighed ved verdens skabelse,
hvor guderne og dæmonerne hjalp hinanden med at kærne urhavet. Under kærningen opstod alle de forskellige substanser, som verden består af. Vigtigst var
den livgivende nektar, amrita. Dæmonerne ville have denne nektar for sig selv,
så for at forhindre dæmonerne i at få den,
omskabte Vishnu sig til en uimodståelig
kvinde ved navn Mohini. Planen lykkedes.
Dæmonerne blev distraheret af Mohinis
skønhed, så guderne kunne sikre sig nektaren. Mohini forførte Shiva, og Shiva blev
så forblændet af Mohinis skønhed, at han

Landsbyens lukkede religiøse
verden.
Pottemagernes rolle som præster har
gjort, at deres position er noget højere
end pottemageres andre steder i Indien.
Der er meget få brahminere i Tamil Nadu
sammenlignet med Nordindien, og denne kendsgerning har formentlig gjort, at
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sammen med hende/ham på stedet frembragte en søn: Aiyanar.
Ved mange Aiyanar templer ses
afbildninger af denne myte, og det er
forklaringen på den noget vovede nøgne
kvindefigur, man ofte ser sammen med
Shiva.

tilpasse sig ændringer i samfundet. Aiyappans store popularitet kan også hænge
sammen med tamilernes følelse af at
være noget for sig selv, fordi Aiyappan jo
kun kendes i Sydindien.

Tekst og billeder: Lars Kjærholm
Redigeret af Katrine Pahuus, 2019.

Aiyanar-Aiyappan.
I Kerala hedder Aiyanar Aiyappan, og her
har man i århundreder tilbedt ham på en
anden måde. Man har forsamlet sig i grupper på tværs af kastegrænser og sunget
bhakti-sange til Aiyappans pris, dvs. sange
som udtrykker kærlighed mellem gud og
mennesker i et direkte forhold uden præster som mellemled.
Hvert år i januar drager pilgrimme til Aiyappans tempel ved Sabarimala i det sydlige Kerala, og denne kult er blevet enormt
populær i Tamil Nadu. I 1984 var der fem
millioner pilgrimme i løbet af tre dage i
januar, og mere end halvdelen anslås at
komme fra Tamil Nadu.
Aiyappan er identisk med den tamilske
landsbygud Aiyanar, men måden, han tilbedes på, er så forskellig fra Aiyanardyrkelsen som muligt.
Aiyappan-kulten er af den mere demokratiske bhakti-type. Den er mere universel og giver større mulighed for kontakt
mellem folk af forskellige kaster og fra
forskellige egne. Derfor passer Aiyappankulten i sin form bedre til nyere tids krav
om mere ubesværede sociale omgangsformer.
Uden at skifte sine guder ud kan hinduismen altså godt forandre sig radikalt og
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3.1 Kanyadan, Jomfrugaven: Mayas og Rams
bryllup
Maya og Ram bor i to landsbyer med kun 3 km afstand. De to familier har kendt hinanden
”altid“, og de har stor respekt for hinanden. Familierne er ikke tidligere beslægtede gennem
ægteskaber, men begge ser frem til den begivenhed, der skal føre de to familier sammen.
Begge familier er jordbrugere og brahminere og tilhører altså den reneste kaste-gruppe.
Mændene i de to familier er blevet enige om alliancen, og brudgommen og bruden er ikke
blevet spurgt. Brudgommen, Ram, udtrykte sin tilfredshed med alliancen i et interview, men
jeg fik på intet tidspunkt lov til at interviewe Maya. Maya var 15 år, da brylluppet fandt sted,
og Ram var 19 år.
Ved denne lejlighed var mændene fra pigens familie gæster i drengens hus og blev
behørigt beværtet. For ikke at stå i gæld
afholdt pigens familie kort efter en gengældelsesfest. Ved denne gengældelsesfest i brudens hjem kom alle repræsentanter fra hendes fars familie med gaver til
brudgommens familie. Også andre fra
landsbyen, som er venner af familien,
kom med gaver, f.eks. afgrøder. Ud over
afgrøderne modtager brudgommens familie også et antal bluser til bruden. Dette
tøj tager de med sig hjem, og bruden får
det, når hun på et tidspunkt flytter permanent ud til svigerfamilien.
Efter forlovelsen må pigen ikke længere
gå ud i byen uden at bære slør for ansigtet, og pigens familie må ikke mod-tage så
meget som et glas vand fra drengens familie. Givere (af bruden) kan ikke også
samtidigt være modtagere af mad og
drikke eller noget som helt andet (Das, 90:
78).
Det næste skridt er, at pigens familie går
til familiens præst (pandit), for at han skal
finde frem til det rette bryllupstidspunkt.
Dette tidspunkt er afhængig af stjernernes
og planeternes stilling sammen med pig-

Forlovelsen (Sagai)
Sagai er forlovelsen. Den fandt sted godt
et år før brylluppet. Ved Maya og Rams
forlovelse tog nogle få mænd fra Mayas
familie ud til Rams hus og forhandlede. Da
man var blevet enige om alliancen, skulle
Ram sidde på en skammel og modtage
tøj, en kokosnød og penge. Mayas familie
gav ham også en guldring. Nu var begge
familier forpligtiget af aftalen og kunne således ikke indgå i andre alliancer.
Gennem nogle slægtninge eller bekendte, får vi kendskab til en egnet dreng. Andre gange beder vi nogen om at finde en
dreng til vores datter. Derefter vil vi begynde at tale om drengen. Muligvis møder vi familien. Hvis vi ikke kan lide drengen, eller han har nogle laster, som vi
ikke bryder os om, kan vi stoppe forhandlingerne. Drengens forældre vil også se
på, hvor meget pigens far giver i medgift,
men begge parter spørger ikke om sådanne ting. De tjekker det eller studerer
det. Først når denne del er overstået og
begge parter er tilfredse, ser man frem til
selve forlovelsesceremonien.
(Mayas onkel)
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ens og drengens horoskoper. Der var tidligere fundet et bryllupstidspunkt for Maya
og Ram, men det viste sig senere, at der
var uheldsbringende elementer for hende. Brylluppet blev derfor udskudt, og
næste lykkebringende tidspunkt var den
20. februar 1990.

båret frem på gårdspladsen og bliver
placeret på en skammel. Her binder præsten en kankandora, en bryllupssnor. Det
er en snor farvet med gurkemeje og
plomberet med lak og metal, som begge
parter får bundet på. Den bindes om
brudgommens højre håndled og brudens
venstre håndled, for at holde onde ånder
borte (Gupta, 1974: 81-2). Ved siden af
skamlen står en krukke, og oven på krukken ligger en kokosnød. Den skal symbolisere Ganesh, alle begyndelsers gud.
Han skal fjerne eventuelle problemer og
sikre en god begyndelse på ægteskabet.
Derefter får pigen gaver. Gaverne bliver
fragtet til brudgommens hus, hvor brudgommen får dem overrakt ved lagunceremonien senere samme dag i hans
hjem.
Gaverne blev placeret i et sjal som brudgommen havde hængende over skulderen, og som han bredte ud mellem
hænderne. Denne måde at modtage gaverne på understreger ifølge Raheja (1988)
et lige forhold mellem de to familier.
Repræsentanterne fra brudens hus gav
det gule brev til brudgommens familiepræst, så tidspunktet for bryllupsceremonien kunne blive godkendt. Det var
mændene, der udførte ritualerne, mens
kvinderne under hele ceremonien sad i et
hjørne af pladsen og sang for at underholde de tilstedeværende.
I perioden fra lagun til selve brylluppet var
både pigen og drengen fritaget for deres
daglige pligter. De befandt sig begge i en
tilstand, hvor de var meget modtagelige
overfor onde ånder. Derfor måtte de holde sig fra steder som ligbrændingspladsen
eller åndeboliger. De havde en ledsager,

Repræsentanter fra brudens side går til
deres præst og siger, ”Min datter skal
giftes, så hvilken måned og hvilket tidspunkt vil være passende”. På visse dage
er det nødvendigt med tilbedelse for
pigen, og nogle gange for begge. Årsagen til tilbedelse er afhængig af tidspunktet. Måske holder vi brylluppet på et
tidspunkt, hvor der en gud i planeten, der
ønsker, at der bliver holdt gudstjeneste
for ham, fordi der er indflydelse fra planeterne på tidspunktet for brylluppet.
Derfor siger præsten, at dette tidspunkt
ikke er lykkebringende, det er uheldssvangert! “Enhver ulykke kan indtræffe,
hvis I holder brylluppet på dette tidspunkt”.
(Mayas onkel)

Invitationsceremoni og de rituelle
bade (Lagun)
Kort før selve brylluppet finder præsten ud
af, hvor mange dage før selve ceremonien lagun skal finde sted. Det skal enten
være 5, 7, 9 eller 11 dage før selve brylluppet. I dette tilfælde blev det 11 dage før.
Ved denne lejlighed skrives det præcise
tidspunkt for selve bryllupsritualet i et gult
brev. Det er pigens familiepræst (pandit),
der skriver brevet. På dagen for lagun
bliver det pakket og der lægges mønter
og urter ved. Efterfølgende bliver pigen
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Alt, hvad der er brug for ved brylluppet,
skal købes. Brudgommens familie gør
klar til at holde fest derhjemme (baraat).
Brudgommens familie diskuterer med
brudens familie, hvilken mad de skal servere til bryllupsfesten. De fortæller brudens familie, at der kommer betydningsfulde personer til brylluppet, så maden
skal være god, og der bør være en barber, en skopudser og en vandbærer. I det
hele taget bør gæsternes ønsker betjenes selvom de opfører sig som konger.
(Mayas onkel)

som gennemgik de samme ritualer som
dem og blev hos dem dag og nat. Det var
en lille dreng fra familien. Han personificerede Ganesh og skulle holde de onde
ånder borte (Gupta: 79). Hver dag i denne
periode fik begge rituelle bade. Hvert husholds kvinder masserede først henholdsvis brudens og brudgommens krop med
en olie blandet med gurkemeje og mel.
Derefter blev de vasket og klædt i rene
klæder. Ritualet foregik på gårdspladsen,
og badene blev ledsaget af religiøse sange, filmsange og bryllups-sange. Under
hele ritualet skulle både pigen og drengen
forholde sig passive. Efter de var blevet
klædt på, og pigen fik henna på hænderne, udførte kvinderne rensende ritualer.
Et af ritualerne var at cirkulere et fad med
korn og små brød over hovedet på den,
der skulle renses. Bagefter rørte kvinderne
personen med genstandene. På denne
måde fjernede man de uheldssvangre elementer.

Forberedelser og vejen til
brudens hjem
Dagen før brylluppet kom kokken, sammen med et madlavningshold, der skulle
stå for bryllupsmiddagen. De gik i gang
med at tilberede de søde sager, som udgjorde en stor del af bryllupsmåltidet. Det
er almindeligt, at man forud for brylluppet
diskuterer med brudgommens familie,
hvor mange slags søde desserter, der skal
være. Jo flere, des større prestige for begge parter.

Denne unge ugifte pige fra Tamil Nadu er ved
at gøre sig klar til at deltage i en bryllupsfest.
Hun tager en fin sari på, den indiske kvindedragt, og henna på. Hennapulver røres op
med vand til en lind pasta, som anbringes på
huden og får lov til at tørre ind. Når den har
siddet der i 12 timer, vaskes den af og mønstret er indfarvet i huden og kan ses i mange
dage.
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Om morgenen på selve bryllupsdagen
blev både brud og brudgom badet for
sidste gang. I pigens hjem gik dagen med
forberedelser til bespisningen og ceremonien samme aften. Der blev lavet masser
af mad, og på gårdspladsen rejstes den
vigtige mandap. Mandap er en ”pavillion”,
hvor der fastgøres en krukke med forskellige offergaver. Krukken blev pakket i
et rødt klæde. Den symboliserede Ganesh og skulle holde det onde borte.
Efter badet blev brudgommen klædt på af
en gift broder, og også her skulle han forholde sig passivt. Han blev klædt i mørkt
jakkesæt og fik til sidst en kniv hængt over
skulderen og en turban på hovedet. En
stor krans af pengesedler blev hængt om
halsen på ham. Over skulderen fik han et
af de håndklæder, som han fik fra brudens
hjem ved lagun. Så var han klædt på til
nekasi, som startede med, at alle mænd i
landsbyen kom til brudgommens hus for
at lykønske og bringe gaver. Derefter tog
brudgommen på hesteryg rundt til husene i byen, hvor han blev velsignet og
modtog penge fra især kvinder og børn.
Brudgommen blev fulgt af de mænd, der
skulle med til selve bryllupsfesten hos
bruden samme aften. Optoget var ledsaget af et orkester, og mændene dansede til musikken. Inden afgangen til Mayas
landsby skulle Ram først tilbede landsbyens helligdom og sluttelig familiens helligdom ude i marken. Ved familiens helligdom foregik endnu et ritual. Brudgommen skulle drikke for sidste gang af moderens bryst, og som modydelse gav han
moderen en halskæde. Sønnens ‘amning’
er en stærk markering af det tætte forhold
mellem moder og søn. Samtidig markeres

overgangen fra barn til voksen. Dette kan
hænge sammen med tidligere tiders egentlige børnebryllupper. Gupta fortolker
skikken som et udtryk for respekt for moderen og de ældre kvinder. Ved ikke at afvise mælken viser brudgommen, at han vil
bevare moderens og familiens ære (Gupta
1974: 86).
Efter ceremonien i marken blev bryllupsfølget, som kun bestod af mænd, fragtet
ind til udkanten af Mayas landsby. Bryllupsfølget (baraat) gik langsomt gennem
byen. Kvinderne blev tilbage i landsbyen
og holdt fest, hvor de blandt andet gjorde
nar af mændene. Orkesteret var med og
spillede uafbrudt, og mændene dansede
og gav penge til musikken. Brudgommen
sad på en trone, der var bygget ovenpå en
jeep, og foran ham gik 6-8 personer med
lysstofrør, som modtog strøm fra en
generator på jeepen. Turen gennem byen
tog adskillige timer. Ved Maya og Rams
bryllup havde man to egnede bryllupstidspunkter. Det ene var kl. 22.00 og det anden kl. 4.00. Da følget endnu ikke var nået
frem kl. 22, blev det bestemt, at selve vielsen skulle foregå tidligt om morgenen.
Mens man ventede, fik Maya den sidste
velsignelse og blev klædt i sin brudedragt.
Gæsterne gav deres gaver og blev noteret
for, hvad de havde givet. Gaverne gives til
bruden og indgår i medgiften. Gaven betyder, at man har velsignet alliancen, og
under kanyadan ceremonien kan alle, der
har givet gaver, velsigne parret direkte.
Mens bryllupsfølget var undervejs holdt
kvinderne i brudens familie skarpt øje med
mandap (pavillionen med offergaver). Det
er skik, at en udsending fra brudgommens
følge skal hænge en lille messingkrukke
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på mandap. Kvinderne i brudens familie
skal forsøge at forhindre, at krukken bliver
hængt på. I gammel tid betød dette nemlig ulykke. I dag er det en underholdende
leg i forbindelse med brylluppet, hvor det
gælder om at være den mest snu. Ved
Mayas bryllup lykkedes det udsendingen
at nå frem til mandap med krukken uden
at blive set.
De sidste hundrede meter til brudens
hjem red brudgommen på en hvid hest,
og først ved indgangen stod han af. Brudens moder velsignede Ram, og ham og
følget kunne komme ind. Indenfor blev
maden serveret for mændene i følget.
Husholdets kvinder sad i en afsides krog
af pladsen og sang sange for at underholde gæsterne. Da mændene i bryllupsfølget havde spist, var det mændene fra
brudens familie, der skulle spise. Til sidst
kunne kvinderne få noget at spise, og på
det tidspunkt var bryllupsfesten ved at gå i
opløsning.

Bruden var tildækket, så man på ingen
måde kunne se hendes ansigt, og sådan
så hun ud de næste par dage.

Ægteskabet er et helligt sakramente og en
hellig forpligtelse i hinduismen. En brahminkvinde bøjer hovedet så hendes brudgom kan
give hende ægteskabskæden, thaali'en, om
halsen. Denne handling besegler ægteskabet.

Brud og brudgom er bundet sammen.
Man bandt brudens sari sammen med
brudgommens håndklæde, som han hele
dagen havde båret over højre skulder.
Mellem sarien og håndklædet bandt man
et lille stykke hvidt stof. Det skulle “absorbere” de uheldsbringende elementer,
som deres forening kunne medføre. Efterfølgende velsignede præsten pigen og
gav hende tilak og bandt et kulørt bånd
om hendes håndled. Brudgommen skulle
herefter tage brudens hånd, hvilket var
første gang brud og brudgom rørte
hinanden.
Dernæst blev et lille rituelt bål tændt.
Faderen puttede lidt vand, ris, kumkumam
og mønter nær ilden for at vise, at han ville
give datteren bort. Herefter kom pigens
familie og venner, som alle havde givet en
gave til parret, og velsignede brudeparret.
Kl. 4.00 havde alle givet velsignelsen og
tidspunktet for pheras var kommet. Phe-

Velsignelsen og vielsen
Det var kun ganske få mennesker, der
holdt sig vågne til bryllupsceremonien kl.
4.00, deraf de fleste fra brudens familie.
Eftersom det er brudens familie, der giver
pigen bort, skal medlemmer fra kvindens
familie give parret deres velsignelse før
selve vielsen. Dette er selve kanyadan. I
kanyadan velsignede præsten først brudgommen, og brudens forældre gav brudgommen tilak og bandt en flerfarvet snor
om hans håndled. De velsignede ham og
gav ham bruden. Efter brudgommens velsignelse, blev bruden båret ud og placeret
på en skammel til højre for brudgommen.
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ras er syv rundgange om mandap og den
hellige ild, som symboliser ildguden Agni.
Agni og nordstjernen skulle bevidne vielsen. Man kopierer Shiva og Parvatis bryllup, som det er beskrevet i Vedaen, og
præstens mantraer fortæller historien om
deres bryllup.
De syv rundgange markerer overgangen
fra barn til voksen. Det blev mig fortalt ved
brylluppet, at inden den sidste rundgang
er bruden stadig at betragte som en pige,
men efter den syvende rundgang er hun
kvinde. Når alle syv rundgange er taget, er
parret viet. Efter pheras satte parret sig
igen ved den rituelle plads, men denne
gang sad bruden til venstre for brudgommen. Herefter fik parret den sidste velsignelse, og bruden fik som gave lagt en kokosnød i skødet som symbol på frugtbarhed.

for pigens far. Det var ikke kun hendes
forældre der gav penge til medgiften, alle
slægtninge på faderens side havde ydet
noget, men der er ingen tvivl om, at det
var en stor udskrivning.
Sidst på dagen blev medgiften pakket på
en jeep og kørt over til brudgommens
hjem. Brudeparret blev transporteret til
brudgommens hjem, hvor kvinderne stod
klar til at tage imod. De blev velsignet og
ført ind i huset. Her foregik der en “leg”,
hvor børnene i brudgommens familie,
mod en beskeden betaling kunne få lov til
at kigge under brudens slør og se hendes
ansigt. Om natten sov brud og brudgom
hver for sig og næste dag var der igen
forskellige lege og ritualer, der skulle gennemføres. Efter morgenmaden foregik en
leg, hvor brud og brudgom sammen skulle forsøge at finde en ring i et fad med
vand. Vandet var grumset, og ringen var
svær at finde. Brudeparret ville ved denne
leg komme til at røre hinanden. Herefter
gik turen rundt til forskellige lokale helligdomme. Samme aften blev Maya hentet
af to mandlige udsendinge fra hendes
familie, og hun skulle derefter leve et stykke tid i sin fars hjem.

Farvelfesten (Vedai)
Næste dag var vedai, farvelfesten, hvor
medgiften blev stillet frem til offentligt
skue, så man kunne se, hvad familien havde præsteret. Først kom brudgommen op
og blev velsignet af Mayas onkel og fik
overrakt nogle få rupees. Derefter var det
brudgommens fars tur og således fortsatte det i lang tid. De ældre mænd smurte
farvepulver i ansigterne på hinanden, efter
de havde velsignet hinanden. Ved denne
lejlighed viste brudgommens familie også
de gaver frem, deres familie havde givet til
bruden. Det var mest smykker og tøj. Til
sidst blev pengedelen af medgiften fremvist og overbragt til brudgommens familie. Der var 12.000 rupees i pengemedgiften, hvilket svarer til ca. to årslønninger

Det andet bryllup (Gauna)
På et tidspunkt kommer brudgommens
familie og henter hende igen. Denne periode kan variere fra få måneder til mange
år. Det bør dog altid være i et ulige år efter
brylluppet. Hvis det foregår i et lige år, vil
det bringe uheld i ægteskabet. I Mayas tilfælde gik der kun nogle få måneder. Gauna markerer, at nu skal mand og kone til
at leve sammen, og bruden skal flytte per-
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manent over til svigerfamilien. Her skal
hun leve som yngste kvinde i en storfamilie og indgå i et arbejdsfællesskab under
svigermorens ledelse. I familien er mændenes og kvindernes verdener skarpt adskilt.
Det kan for mange piger være en svær
omvæltning at flytte ud til svigerfamilien.
Uoverensstemmelser med svigermoren
er ofte grundlag for svære problemer for
pigen. Ikke alle piger oplever det sådan,
for pigen har gennem sin opdragelse været forberedt på sit kommende liv. Den
bedste måde at opnå en svigermors gunst
er ved at føde en søn. Ved at skænke sin
mand en søn har man sikret slægtens fortsættelse, og samtidig har man sørget for,
at han ved sin død kan sikres status som
forfader ved det vigtige kremeringsritual,
som kun sønnen kan udføre. Som syttenårig fødte Maya en søn. Derved opfyldte hun sin vigtigste pligt som kvinde.
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3.2 Kannaki, Den tro og kyske hustru: et symbol for
tamilsk kultur
Kannaki er heltinden i et ca. 1500 år gammelt tamilsk epos, Silappadikaram (Sangen om
Ringen). Hun går så gruelig meget ondt igennem og svigtes af sin mand, men hun forbliver
tro imod ham til døden. Det er en speciel sydindisk idé, at ubrydelig loyalitet hos en hustru
giver hende stærke kræfter, som det fremgår af historien om Kannaki. Hun udfører
nærmest overnaturlige bedrifter. Vi finder i Tamil Nadu en speciel holdning til kvinder, altså
de respektable, som æres og respekteres på en anden måde end andre steder i Indien.
ger nu en nedrig plan for at få den kostbare ring. Kannakis ring ligner til forveksling dronningens ring, som er til reparation hos guldsmeden. Han iler til dronningen, overgiver Kannakis ring til hende
og siger, at han kommer med den, fordi
Kovalan prøvede at stjæle dronningens
ankelring. Kovalan bliver halshugget omgående. Kannaki bliver nu opfyldt af retfærdig vrede, og den kyske hustru viser
sine overnaturlige kræfter. Hun sætter
Kovalans hoved tilbage på hans krop. Han
beder hende om ikke at være ked af det,
for de skal snart mødes igen i deres næste
liv. I Kannakis ring var der diamanter, men
i dronningens ring var der perler. Kannaki
åbner nu den ring, som guldsmeden siger,
at Kovalan har stjålet, og der falder diamanter ud. Den frygtelige sandhed går nu
op for dem. De har henrettet en uskyldig
mand. Kongen falder død om på stedet,
overvældet af skam. Men Kannaki er stadig vred. Hun river sit ene bryst af og
kaster det på Madurai by, som går op i
flammer. Dog sparer hun syge, gamle og
børn. Kannaki vandrer nu videre til Chera
kongedømmet i det nuværende Kerala.
Her steg hun til himmels, og blev tilbedt
som gudinde af Chera kongen.

Et tamilsk trekantdrama
Historien begynder i Pumpuhar, havnebyen i det gamle Chola kongedømme. Den
mandlige hovedperson hedder Kovalan,
og han tilhører købmandskasten. Han
gifter sig med den smukke unge Kannaki.
Men snart efter brylluppet forelsker Kovalan sig i en smukke danserinde og kurtisane Madavi. Han sælger de fleste af Kannakis juveler og bruger alle sine penge på
at vinde Madavis gunst. En dag fortryder
han sine fejltrin og går tilbage til Kannaki
og beder om tilgivelse. Hun tilbyder ædelmodigt at sælge en af sine ankelringe af
guld, de sidste juveler hun har tilbage, så
han kan starte sin købmandsforretning igen. De beslutter at drage til Madurai, som
dengang var hovedstaden i Pandya kongeriget og sælge ankelringen dér. Pandyariget var et af de tre store kongedømmer,
som fandtes i det tamilske område dengang.

Kovalans død og Kannakis hævn
I Madurai går Kovalan til en guldsmed for
at sælge ankelringen. Guldsmeden læg-
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Kannaki og tamilernes særlige syn
på kvinder
Tamilerne er stolte af, at dette fremragende og ældgamle epos er skrevet på deres sprog. Eftersom hovedpersonen, Kannaki, rejste igennem de tre gamle tamilske
kongedømmer, som derved bliver beskrevet i detaljer, bliver Kannaki også et symbol på selve det tamilske sprog og kulturen. Det er netop kulturen og sproget, der
er den tamilske nationalismes kerne. Samtidig fungerer Kannaki, som en kulturel
model for, hvordan den ideelle kvinde bør
være. Denne kulturelle model har gjort
tamilernes holdning til kvinder til noget
specielt i Indien. De tamilske kvinder, også
analfabeterne, har haft stor betydning for
bevarelsen af den tamilske kultur. De har
nemlig sunget de gamle bhakti-sange for
deres børn, og de har bevaret et enormt
repertoire af tamilske folkesange, især
vuggeviser. I dag er Kannaki et symbol for
den ideelle hustru. Dette betyder, at de
kvinder, som forsøger at efterleve Kannakis opførsel - ved at være loyale og tro
hustruer - får en særlig respekt.

Skrevet af Lars Kjærholm.
Redigeret af Katrine Pahuus, 2019
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Kannaki, Den tro og kyske hustru: en tegneserie
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3.3 Her bliver inderne besat hver fredag
I Sydindien er det almindeligt at blive besat af en gud. Den besatte bruges som orakel og
får selv mulighed for at komme af med sine problemer og aggressioner. Religion og besættelse er derfor en vigtig del af Indiens behandlingssystem. Når en sydindisk familie mødes
til den årlige familiefest, er det et af højdepunkterne, når kvinderne bliver besat. Festen
afholdes ved familiegudens tempel, og familien kan i denne forbindelse betyde en slægtsgruppe på op til 600 mennesker.
har bragt guden. Tilhørerne opfatter den
besatte som gudens talerør, en slags orakel, der fortæller, hvad de skal gøre for at
forbedre sig.
Det kan nærmest udvikle sig til en offentlig tilsvining, hvor enkelte medlemmer af
familien trækkes frem og bebrejdes, at
han eller hun har overtrådt de traditionelle
normer for god opførsel. På den måde virker familiens ældste kvinder ofte som
vogtere af traditionen ved at formidle
gudens vrede over dem, der ikke overholder den.

Traditionens vogtere
Det er som regel de ældre, kvindelige
familiemedlemmer, der bliver besat. De ifører sig nogle af de dragter, der tilhører
familiens gud, smykker sig med blomster
og gnider sig ind i velduftende sandeltræpasta. De danser rundt med hinanden i
hænderne og bliver besat.

Hver fredag bliver min kone besat
Samtidig er besættelsen en slags psykologisk ventil for de ellers sky kvinder, der
pludselig kan sige nogle temmelig barske
sandheder til familiens mænd, uden at
skulle stå til regnskab bagefter.
Pandikovil er et lille landsbytempel udenfor byen Madurai. Her kommer hver dag
hundreder af kvinder for at blive besat af
guden Pandi. I Madurai er det derfor ikke
ualmindeligt at høre en mand sige: ”Ja,
hver fredag tager min kone ud til Pandikovil og bliver besat”. Nogle kvinder er
allerede besatte, længe før de når frem til
templet, og besættelsen bliver stadig mere intens, jo nærmere de kommer tem-

En besat kvinde er helt forandret. Hvis hun
før var lydig og ærbødig over for familiens
mandlige medlemmer, kan hun pludselig
blive autoritær og trodsig. Hendes stemme kan være frygtindgydende, når hun fx
i skarpe vendinger kritiserer de ofre, man
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plet. De trækker vejret stødvis og hivende,
mens de med fortrukket ansigt og halvt
lukkede øjne småløber hen mod templet.
Folk viger ærbødigt til side for dem. Andre
bliver først besat, når de står foran templet
og kigger ind i det allerhelligste til gudens
statue. ”Er du virkelig Pandi?” spørger folk
undrende den besatte, der vredt svarer:
”Ja, selvfølgelig, hvor vover I at spørge
Pandi på den måde?”.
Når folk er overbevist om, at den besatte
er guden, bruger de hende som orakel.
De forhører sig om sygdom, arbejdsløshed, barnløshed osv. Den besatte fortæller, hvad de skal gøre for at løse problemerne. Det kan være, at de skal ofre en ged
til Pandi, komme seks uger i træk til templet eller lignende.
Mange mennesker kommer blot for at
takke Pandi for de råd, han har givet dem
gennem en besat kvinde. Bagved Pandis
tempel sidder der folk, som kan behandle
andre former for besættelse. Et forældrepar fra en mindre landsby bragte deres 14årige datter til templet, fordi de syntes,
hun var »underlig«. Hun faldt ofte i staver
og sad og kiggede tomt ud i luften. De tog
hende derfor med til Pandikovil, hvor de
spurgte en gammel »klog« kone om råd.
Hun mente, at pigen var blevet besat af to
nyligt afdødes ånder. Hun havde nemlig
rørt ved dem, lige efter at de var døde, og
nu havde deres sjæle invaderet pigen.
Den gamle kone, hvis grå hår sad i filtrede
bunker omkring ansigtet, plukkede en
plante, der voksede tæt ved templet. Med
den piskede hun løs på pigen, mens hun
med rasende råb og skrig prøvede at
skræmme ånderne ud af pigen. Men ud

ville de ikke, og familien forberedte sig på
at rejse hjem uden resultat.

Kraften fra templerne helbreder
de sindssyge
På vejen hjem blev familien rådet til at tage til en moské i Madurai, hvor en berømt
islamisk helgen ligger begravet. De fik at
vide, at hans grav udsendte lægende stråler, som kunne helbrede mennesker med
psykiske forstyrrelser og uddrive onde
ånder.
Selv om familien var hinduer og ikke muslimer, slog moderen sig ned i moskéen
sammen med datteren. De blev der i alt
40 dage, men allerede efter et par uger
virkede pigen normal og fortalte selv, at
hun havde det meget bedre.
Moskeen var nærmest befolket af mentalt
forstyrrede, både børn og voksne. Det siges, at efter 40 dages ophold ved templet
er de fleste kureret og kan vende hjem.
Man foretager sig intet aktivt for at hjælpe
de syge, idet de helbredende kræfter fra
helgengraven anses for at være nok i sig
selv.

Gudedanserne hylder
Karuppaswami
Karuppaswami (Den Sorte Gud) er en sydindisk landsbygud. Hvert år afholdes en
fest til hans ære, der forberedes i 40 dage
med særlig diæt og seksuel afholdenhed.
Når festdagen kommer, ifører folk sig særlige klæder, som man regner med, Karuppasvami selv kunne tænkes at bære. Udsmykket med blomster og gnedet ind i
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sandeltræ-pasta begiver de sig på vej til
templet. På hovedet bærer de offeret til
guden: en krukke sandeltræ-pasta.

selv. En gudedanser beskriver det sådan:
”Jo nærmere man kommer templet, des
mere besat bliver man. Guden kommer
ind i ens krop, og man mister kontrollen
over den. Man behøver ikke gøre noget,
det sker bare.”
De fleste besættelser er fredelige, selv om
de kan se dramatiske ud. Nogle guder kan
dog gå amok gennem deres besatte, som
det skete ved en fest for den krigeriske
gudinde Kali i en landsby i Tirunevelidistriktet.
En gang om året lokker man gudinden ud
af templet og ”sender hende nordpå”. Det
foregår på den måde, at man først tilbereder Kalis livret: risboller med gedeblod.
Templets præst går så ca. 100 m nord for
templet og kaster bollerne op i luften.
Falder de ikke til jorden igen, er det tegn
på, at gudinden har grebet dem og spist
dem. De falder sjældent til jorden, siger
folk, men desværre tillader man ikke, at
nogen følger efter præsten, for at se hvad
der sker. Siden kan nogle af festdeltagerne
iføre sig gudindens beklædning fra templet, smykke sig med blomster og sandeltræ-pasta og tage hinanden i hænderne.
Bliver en af dem besat, breder besættelsen sig hurtigt til de andre.
De tumler nu forvirrede rundt med fortrukne ansigter og lukkede øjne, mens de
trækker vejret stødvis og kraftigt. De bliver
nu hjulpet hen til det sted, hvor ofrene til
gudinden er lagt frem og begynder at
danse en rituel runddans til lyden af vildt
larmende trommer og piber. Pludselig kan
en af de besatte springe op på forhøjningen foran templet, udvælge sig et offer
blandt tilskuerne, som de med vildt rullende øjne skriger trusler mod.

Gudedanserne bliver besat og falder i trance
ved den årlige fest i Karuppaswami. Han holder onde ånder borte fra landsbyen og modtager ofre som tak fra de dansere, der allerede
på vej til templet bliver besat af Karuppaswamis kraft.

Både mænd og kvinder kan være gudedansere, og for begge køn gælder det, at
jo tættere de kommer templet jo mere
besatte bliver de. Danserne bevæger sig
voldsomt, springer med mellemrum højt
op i luften og har frygtindgydende, stirrende øjne. Folk på vejen spørger de besatte til råds, som orakler.
Når en gudedanser kommer helt tæt på
templet, bliver besættelsen meget voldsom, og gudedanseren kan ikke længere
standses. Vedkommende kan ikke længere orientere sig, familie og venner må
skubbe dem fremad. Når hele gruppen
kommer frem til templets port, løber de
under øredøvende larm fra piber og
trommer ind i templet. De tager en hurtig
runde til de mange forskellige gudebilleder, men når de ser statuen af Karuppaswami, falder de totalt i afmagt og må
bæres hen i et hjørne for at komme til sig
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eller skylden ligger altså uden for selve
personen.
Besættelse kan også være en slags offer,
som man foretager for at hjælpe andre.
En mand fortæller fx om, hvordan han
blev besat af guden Murugan for at hjælpe
sin far, der var syg og skulle opereres: ”Vi
var alle meget nervøse for operationen. Så
lovede jeg at tilbede Murugan og bede
ham beskytte min far. Jeg ville ofre en
krukke mælk til Murugan. På Murugans
festdag gik vi alle ned til floden for at forberede os. Jeg tog et rituelt bad, smurte
mig ind i sandeltræ-pasta og smykkede
mig med blomsterguirlander. Jeg fik også
stukket metalspyd gennem tungen og
overalt i ansigtet. Da de satte en krukke
mælk på mit hoved, blev jeg besat af Murugan. De andre fortalte bagefter, at jeg
sprang højt op i luften og løb forvirret omkring i en halv times tid. Selv kan jeg intet
huske om det”.

Danserinde, som danser Karakam. Det er en
stilart, der er inspireret af de vilde og ukontrollerede bevægelser, som man laver, når man
er besat af Kali. Danserinderne balancerer
med krukker på hovederne, mens de laver
sving og høje spring. De er professionelle
danserinder og tilhører en lav kaste, Kuravan.

Den besatte har konsultation
tirsdag og fredag

Besættelser kan bruges til mange
formål

I en gade i tempelbyen Madurai ligger et
lille fattigt hus, som ejes af en stor familie.
Hver tirsdag og fredag aften myldrer det
med mennesker, der kommer for at spørge guden Muniyandi til råds.
Moderen i huset bliver nemlig besat af
denne gud hver tirsdag og fredag mellem
kl. ni og seks. Det er mest kvinder, der
kommer, og deres problemer er meget
ofte barnløshed og sygdom, men nogle
klager også over at være forfulgt af andre
guder, som Muniyandi må hjælpe dem af
med.
Den besatte kvinde er i halvtredserne og

En af besættelsens mange funktioner er at
forklare en unormal og ellers utilladelig
opførsel. Som regel går man nemlig ud
fra, at sådan en adfærd skyldes besættelse
af onde ånder. Hvis fx en gift kvinde har et
forhold til en anden mand, går man aldrig
ud fra, at hun frivilligt kunne gøre noget så
oprørende umoralsk. Hun må være besat,
og hendes mand må derfor tage hende
med til et tempel, hvor en præst med en
særlig velegnet plante pisker den onde
ånd ud af kroppen på kvinden. Ansvaret
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hun blev første gang besat under et besøg
i hendes mands landsby, hvor hun tilfældigt kom til at stå på et sted, hvor et tidligere tempel for Muniyandi har ligget. Nu
bliver hun regelmæssigt besat hver tirsdag
og fredag. Disse dage er særlig velegnede
til at tilbede de hinduistiske guder.
Muniyandi elsker duften af roser. Når kvinden tilbeder ham foran husalteret med en
rosenguirlande og rosenduftende røgelse, kommer han ret hurtigt og be-sætter
hende.
For de sydindiske kvinder er det næsten
lige så naturligt at blive besat som at lave
mad. Det betragtes nærmest som unormalt, hvis en kvinde ikke kan blive besat af
en gud. Men hvad er det egentlig, der sker
med de mennesker, der bliver besat? Det
er umuligt at kigge ind i de besattes hoveder for at se, hvad der foregår, men
man kan måske alligevel få en forestilling
om, hvad der sker.
Enkelte personer virker direkte sindssyge,
men dem er folk bange for, og de bruges
ikke som orakler. Den besatte skal være
normal, og de fleste af de personer, man
kan opleve at se som besatte, virker til
daglig normale og ligevægtige. Er de nu
også ”besatte” eller er det hele et skuespil?
I tilfældet med den rasende Kali-festdeltager så virkede han absolut besat. Men
før festlighederne havde han også indtaget store mængder hash og spiritus,
som nok har hjulpet ham på vej. Det almindelige er dog, at besættelsen kommer til ganske normale kvinder, der hverken har røget eller drukket. Derimod er
det et fælles træk for mange af de besatte,
at de trækker vejret meget kraftigt: de
hyperventilerer. Det kan måske give et

fingerpeg om, hvad der egentlig sker
under besættelsen, for det er kendt, at
hyperventilation kan give stærke bevidsthedsændringer.

Hyperventilation bruges også i
moderne psykiatri
Hyperventilation betyder, at man i nogen
tid trækker vejret så kraftigt, som man
overhovedet kan. Det medfører, at stort
set al kuldioxid forsvinder fra blodet, samtidig med at blodstrømmen gennem hjernen formindskes. Det kan medføre en
ændring af bevidstheden og give oplevelser, der minder om psykose.
Man kan fx komme ud for hallucinationer:
de genstande, man ser på, kan eventuelt
ændre form o.lign. Sådanne oplevelser
kan igen vende tilbage som flashback
længe efter hyperventilationen. Der sker
desuden det, at man mister kontrollen
over sine bevægelser, eller man tror i det
mindste, at man gør det. I den indiske
yoga findes der åndedrætsøvelser, som
har samme virkning. Den, der dyrker yoga,
må derfor være forberedt på, at åndedrætsøvelser kan give uventede psykiske
oplevelser.
Den tjekkisk-amerikanske psykiater Stanislav Grof er mest kendt for sin forskning
inden for LSD. I de senere år har han imidlertid brugt hyperventilation som et middel til psykologisk ”tilbageblik”. Han har
undervist psykiatere verden over i denne
teknik, også i Danmark. I Stanislav Grofs
psykiatriske praksis bruges hyperventilation til at få patienterne til at genopleve
tidlige, traumatiske oplevelser. Undertiden
kommer patienter helt tilbage til deres
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egen fødsel ved hjælp af hyperventilation.
Nogle af dem kan få meget stærke psykiske oplevelser i form af genoplevede
erfaringer fra tiden før og under deres
egen fødsel. Det kan meget vel tænkes, at
den teknik, som Stanislav Grof bruger
med fuldt overlæg, er den samme, der
bevirker, at folk i Sydindien bliver besat af
deres guder. Det faktum, at man kan blive
besat på helt bestemte tidspunkter, kunne
godt tyde på, at noget af besættelsesteknikken står under viljens kontrol, hvad
enten det er bevidst eller ej. De besatte i
Sydindien hyperventilerer ofte, dog ikke
altid lige voldsomt og somme tider slet
ikke. Mange af dem bliver imidlertid besat
så ofte og regelmæssigt, det gælder især
kvinderne, at måske den blotte tanke om
tidligere besættelser er med til at gøre
dem besatte, uden at de behøver tage
vejrtrækningen til hjælp.

Skrevet af Lars Kjærholm.
Redigeret af Katrine Pahuus, 2019.
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4.1 Kroppen i hinduismen og yoga-filosofi
Der findes ifølge indisk tankegang intet i kosmos, som ikke også findes i mennesket. Kroppen er så at sige et mikrokosmos. Det indiske menneske er hele tiden åbent for indflydelse
fra kræfter udefra: planeterne kan påvirke et menneskes liv og velfærd, onde ånder og
guder kan ”besætte” et menneskes krop, og en hindu af høj kaste udsættes konstant for
”urene” påvirkninger, som gør kroppen uren.
mere afgrænset og lukket organisk system, som stort set styrer sig selv, og som
lever i et begrænset tidsrum. Den indiske
opfattelse er på disse punkter meget forskellig fra vores. Hvor vi ser adskillelse, ser
inderne kontinuitet. Vi drager en grænse
mellem menneske og gud. I Indien har
ethvert menneske en guddommelig kerne i sig, et guddommeligt aspekt.

Menneskekroppen
Den indiske opfattelse af mennesket og
kroppen er langt mere ”åben” end den
vestlige opfattelse. Hos os er kroppen et
nogenlunde lukket hylster. Vi kan udsættes for giftstoffer, og bakterier kan invadere os, men i sammenligning er indernes
forståelse af kroppen langt mere åben og
derfor også langt mere sårbar.
Hvor vi anser en krop og et liv for at være
af begrænset varighed, så er indernes
ideer helt anderledes. Ikke blot tror hinduer på sjælevandring og sjælens liv efter
døden, men egentlig opfatter de slægten
som én udødelig krop, hvor faderen udødeliggør sin krops substans i sønnens. Inderne tillægger nemlig faderens sæd en
langt større betydning i barnets opståen
og vækst, end vi gør. Vi ser på forplantningen som en handling, der igangsættes
af mødet mellem sædcelle og æg, altså i
mødet mellem de to køns gener. Hos os
er det altså genet, som opfattes som
udødeligt. I den indiske opfattelse af forplantningen er det i høj grad nødvendigt,
at faderen konstant tilfører fosteret sin
sæd, så det kan udvikle sig.
Når vi taler om en person, et menneske,
så mener vi altså noget andet end inderne. For os er et menneskes krop et langt

Kroppen er et mikrokosmos. Her er blodårerne tegnet som floder og knogler er fremstillet som bjerge.
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I yoga-filosofien opfattes kroppen på en
bestemt måde. Her arbejder man med syv
spirituelle centre i kroppen, som kaldes
chakra. Chakra betyder hjul på sanskrit og
er punkter i kroppen, hvor energi passerer
igennem. De findes ved mellemkødet,
kønsorganet, navlen, solar plexus, halsen,
panden og ved den firkantede fontanelle,
som er to cm over hårgrænsen oven på
hovedet. I kroppen findes en livsenergi,
som siges at være gudinden Kundalini.
Denne Kundalini-energi sammenlignes
ofte med en sammenrullet slange. Gennem praktisering af yoga, kan man vække
gudinden og ”slangen”, som hviler i skødet. Energien bevæger sig op gennem de
syv chakra og ud gennem hovedskallen.
Det øverste chakra er både forbundet til
hovedet og ligger udenfor kroppen. Den
indiske opfattelse af kroppen omfatter
altså noget, som vi synes ligger udenfor
en normal krop.

Yoga og de 7 chakra
Der findes forskellige måder at komme i
kontakt med det guddommelige i kroppen. En af de mest kendte praksisser er
yoga, som også er blevet populært i vestlige samfund. Yoga er en disciplinering af
sindet og sanserne, som tillader den praktiserende at bevæge sig udover den materielle krop og på sigt nå ind til det ”sande”
selv. Yoga kan være en vej til at opnå
moksha, altså frigørelsen fra den evige
genfødsel på jorden i forskellige skikkelser.

Den omvendte skabelse.
Ved at lade Kundalini-energien rejse gennem kroppen og ud af hovedskallen kan
den praktiserende opnå frigørelse gennem forening med guden. Denne forening betyder også, at ego eller individet
forsvinder i ”altet”, den allestedsnærværende gud. For den yoga-praktiserende er
denne oplevelse ikke bare psykologisk,
den er også kosmologisk. Altså, det har
noget med hele universet at gøre. Dette
hænger sammen med tanken om, at universet og kroppen har oprindelse i samme
substans eller kilde. Dette kan virke noget
uforståeligt, men man kan tænke det som
en omvendt skabelses-proces. Historien

Illustration af de 7 chakra (hjul), som ligger op
igennem kroppen langs rygraden. Den øverste kaldes også ”lotus med tusind blade”.
Tegning af Katrine Pahuus.
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om Purusha, hvis krop blev til hele verden,
kan illustrere denne tanke.
I historien om Purusha blev verdens mange forskellige skabninger lavet ud af Purushas krop, og i yoga er målet at samle
hans krop igen. Dette er især karakteristisk
for den tidlige yoga-tradition.
Der findes også en anden opfattelse af
kilden eller oprindelsen til universet. Det,
der holder alting sammen. Her er det lyd
eller vibrationer, som er kilden til alle skabninger i universet. Denne lyd kaldes nada.
Det er en ikke-personlig manifestation af
den almægtige ånd eller universelle kraft
Brahman, som man kunne læse om i
Tema 0.
Lyden cirkulerer rundt i kroppen og er
uhørlig. Når den stiger op til halsen, bliver
den hørlig. Denne hellige lyd udtrykkes
ved stavelsen OM. Det er derfor, man ofte
hører folk sige denne lidt summende
monotone lyd, når de praktiserer yoga.
Denne lyd relaterer til en højere virkelighed, som skjuler sig bag ved sansernes
verden. Lyden er magisk, og i hinduismen
findes en række besværgelser, som får
effekt gennem hellige stavelser. OM er
den mest kendte og relaterer sig til den
guddommelige kraft, Brahman, men der
findes stavelser for mange guder.

me i kontakt med dem på er gennem
kombinationen af bestemte mønstre med
nogle lyde eller stavelser på, som man
samtidig skal udtale. Disse mønstre kaldes
yantra og remsen eller lydene, som skal
siges, er mantra. Hinduer får mantra
mundtligt af en guru, som giver ordene
energi eller kraft. Disse yantra findes i
mange forskellige versioner og til forskellig brug. Der hører bestemte praksisser til.
For eksempel kan man blive instrueret i at
tage et rensende bad. Derefter skal man
tegne yantra på jorden og derpå sige det
tilhørende mantra. Til sidst skal man ofte
udføre puja, hvor man tænder en olielampe, ofrer mad, mønter eller andet, og
brænder røgelse.

Genstande, kroppen og guderne
Kobberplade fra genstandssamlingen. Viser et
yantra, som bruges til tilbedelse af gudinden
Lakshmi. Rundt kanten midt på hver side,
findes stavelsen OM skrevet på sanskrit.

Som det nu er blevet nævnt mange gange, så stammer alting fra den samme kilde
i hinduismen. Dette betyder også, at guderne kan træde frem i mange forskellige
forme. Det kan være i menneskekroppen,
en lyd /stavelse samt materielle genstande. En måde at tilbede guderne og kom-

Hemmeligheden bag at få et yantra til at
virke ligger i at identificere sin krop med
de forskellige bogstaver, som er skrevet
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på yantraet. Det betyder, at den tilbedende bliver ét med den guddom, han tilbeder. Man bruger også yantra i tilbedelsen af de mange forskellige guder, og
hver gud har sit specielle yantra, hvortil
der hører et særligt mantra. I genstandssamlingen findes der et antal kobberplader med yantra for forskellige guder.
Så kobberpladen, som ses her ovenfor,
bliver altså en kanal fra menneske til gud,
og gør at man som tilbedende kan opleve
samhørighed med guden.
Der findes også andre ting, som man kan
bruge til at nå guderne. Mange gange
bruges en krukke med en eller anden væske. I åbningen af krukken sætter man en
kokosnød. Nu er krukken gudens krop og
kokosnødden gudens hoved. På sam-me
måde, som man skal identificere stavelserne i et yantra med kroppens forskellige dele, sådan skal man identificere krukken og dens indhold med sin egen krops
forskellige dele. Dermed bliver ritualet til
endnu en version af "den omvendte skabelse", hvor man forestiller sig, at Purusha
skal samles sammen igen. Samtidig skaber man identitet imellem sig selv og
guden.

Skrevet af Lars Kjærholm
Revideret af Katrine Pahuus, 2019
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4.2 Kost, kaster og kosmos
Hinduer mener, at kosten skal passe til ens livssituation. Dog defineres både "kost" og "livssituation" helt anderledes af hinduerne, end vi ville gøre. Hvad man skal spise- koldt eller
varmt, og hvem man må spise sammen med, afgøres af kastesystemet og de opfattelser
af "renhed" og "urenhed", der ligger bagved det.
Den indiske husmors redskaber er simple,
men effektive. Den store stenmorter og
den flade knusesten, hvorpå krydderier og
grøntsager moses til masala (krydderier,
som fungerer som sovsens grundlag),
fungerer mere effektivt end en elektrisk
blender. Man finder ikke mange knive i et
indisk køkken. Når der skal snittes grøntsager, bruger man en kniv, som er lodret
fastgjort til en tung træklods. Man bevæger det, der skal snittes, henover kniven, i
stedet for at bevæge kniven, som vi gør.
Maden bliver nogen steder, særligt i landsbyer, tilberedt over et simpelt ildsted lavet
af ler. Men selvom køkkenred-skaberne er
simple, så er de ideer, der ligger til grund
for tilberedningen og indtagelsen af den
det langt fra.

og druer er "kolde", limefrugt er meget
"kold". Derfor er det en god ide at dryppe
limesaft på en papayafrugt, for så kommer
der balance i tingene. Grøntsager, kornsorter og de mange bønne- og linsearter
i Indien er jævnt fordelt på "koldt" og
"varmt".

Kold peber, varm chili
Vi har alle hørt det engelske udtryk "hot"
anvendt om indisk mad, der er stærkt
krydret med chili. Det er et indisk begreb,
og faktisk klassificerer inderne alle madvarer som enten "kolde", "varme" eller
neutrale. Det betyder, at nogle madvarer
frembringer kølighed eller varme i kroppen. Så det er det, som bestemmer, hvad
de spiser i forskellige situationer. Papaya
er meget "varm", mango og ananas er
"varme", appelsin, æble, melon, kokosnød

Ung pige som fremstiller masala. Når vi taler
om ”karry”, taler inderne om masala, som er
en blanding af friske krydderier og grøntsager.

Blandt krydderierne er chili, hvidløg, tamarind og især sennepsfrø "varme". Det er
overraskende, at sennepsfrø på den indiske temperaturskala er "varmere" end
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chili. Derimod er koriander, gurkemeje,
kardemomme, safran, løg, sort peber,
kommen, frisk og tørret ingefær "kolde".
Komælk er "kold", fåremælk er meget
"varm". Hvorfor disse ting er klassificeret
sådan, er ikke altid let at forstå. Jeg stødte
på dette klassifikationssystem under et
ophold i Indien, hvor jeg var forkølet. Jeg
havde hørt, at yoghurt skulle være godt
imod forkølelse, men inderne frarådede
mig på det kraftigste at spise det. "Yoghurt er jo meget koldt", sagde de, "det må
du endelig ikke spise, når du er forkølet".
Den indstilling til sagen forstår man, når
man spiser det sydindiske rismåltid. Først
serveres de krydrede retter og den stærke
pickle, derpå serveres yoghurt og kærnemælk med ris som afslutning på måltidet. Det er unægtelig rart at få slukket de
flammer, som man synes står en ud af
halsen med disse kølige madvarer.
Foruden at klassificere madvarer som enten "kolde" eller "varme", kan de også klassificeres efter, hvilke af de tre elementer,
ild, vand og luft, som dominerer i dem. På
det grundlag kan den indiske ayurvediske
læge foreskrive en diæt, som retter op på
den ubalance, som var sygdommens årsag. Når inderne nu mener at vide, hvad
der skaber varme og kølighed i kroppen,
så er det også muligt for dem at tilrettelægge kosten, så den passer til den enkeltes livssituation.

kartofler. Mennesker, som derimod ønsker at "køle" deres kroppe lidt ned, bør
foruden de nævnte ting også undgå salt,
fordi salt anses for at være ekstremt
"varmt". Det gælder for eksempel for en
sanyasin (et menneske, som ønsker at
leve i eksil og cølibat) eller enker. Enker
bør efter hinduernes opfattelse leve et
meget asketisk liv. Hos nogle sydindiske
kaster har man derfor haft den regel, at
enker ikke måtte spise salt i nogen form i
op til et helt år efter mandens død. Der er
altså også moralske overvejelser i spørgsmålet om, hvilken slags madvarer, man
bør indtage.

Mad og etik

Sundar på 14 år går hjem fra skole hver dag
for at spise frokost. Han er brahminer, og derfor spiser han ikke sammen med andre kaster
og religioner, da det vil ”forurene” ham. Familiens kvinder tilbereder et korrekt tillavet vegetarisk måltid for ham. Her demonstrerer han
den korrekte måde at drikke, uden at berøre
kruset med læberne.

Varme er lig med liv, aktivitet og frugtbarhed. Derfor er det meget passende for
et ægtepar, som ønsker at få børn, at spise
varme ting som sennepsfrø, aubergine og

Nu kunne man tro, at der er overensstemmelse mellem det, som virker "kølende"
og den asketiske livsførelse. Var det tilfældet, så skulle indtagelse af svinekød
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være meget asketisk. Men det er det bestemt ikke. Sagen er, at kødspisning altid
virker "forurenende", og nogle former for
kød "forurener" mere end andre. Grunden
til det, finder vi i den hinduistiske opfattelse af sjælen, som den vigtigste del af
kroppen. Spiser man dyr, så risikerer man,
at noget af dyrets sjæl kommer i kontakt
med ens egen sjæl. Hinduerne tror også
på sjælevandring, så hvis man spiser dyrekød, kunne man måske komme i kontakt
med en menneskesjæl, som er genfødt
som dyr. Hertil kommer, at der er noget
moralsk forkasteligt ved at spise nogle
slags kød. Da koen er et helligt dyr for
hinduerne, er det en stor synd at slagte og
spise en ko. Svinet anses for at være
"urent". Derfor er det moralsk nedværdigende at spise svinekød. Vandbøflen, dette
venlige og fredsommelige dyr, varsler i
hinduernes øjne ilde, fordi den hinduistiske dødsgud, Yama, kommer ridende på
en vandbøffel, når han med sin lasso
fanger menneskesjæle og fører dem til
dødsriget. Derfor undgår hinduerne helst
at spise vandbøffel.
I det hinduistiske samfund er den betydning, man tillægger mad, og den måde
man bruger maden på, således baseret på
en grundlæggende hierarkisk verdensopfattelse. Både mennesker og mad er ordnet i et moralsk system baseret på forestillinger om rituel "renhed" og "urenhed".
Måden man omgås mad på, er vigtig for
kasterangen. Den enkeltes kaste bliver
tydelig i forhold til, hvad dens medlemmer må og specielt ikke må spise, og
hvem de må spise sammen med. Dertil
kommer at, de forskellige madvarer er
indordnet i andre systemer, hvor deres

egenskaber, som "kold/varm", har betydning for, hvad man anser for passende
mad i forskellige situationer. Disse forskellige moralske dimensioner gør mad og
måltider mere betydningsfuldt, end det
traditionelt er i Danmark for eksempel.

Guden Shiva køres i procession ved en tempelfest. Guderne behandles som mennesker.
De vækkes om morgenen, får bad, rent tøj på
og morgenmad. Senere får de frokost og sover til middag. De bliver underholdt med dans
og musik.

Mad og kastevæsen
Den kaste, som formelt er den højeste og
reneste, er brahminerne. Alle andre kaster
kan spise vegetarisk mad, som er lavet af
brahminer. Derfor ansætter mange indiske restauranter kokke af brahmin-kasten
og reklamerer med, at de har "en ægte

3

UNESCO Samlingerne, Moesgaard Museum

Hinduisme: At leve med guderne

brahmin kok". Det betyder, at alle kan
komme i den restaurant uden risiko for at
blive forurenet. Hvis en familie inviterer
gæster til et bryllup, f.eks. 600 personer
(som ikke er noget usædvanligt antal ved
et indisk bryllup), så kan gæsterne komme
fra ens egen kaste, eller kaster som er
lavere end ens egen. Det vil sige, at jo
lavere ens kaste er, jo færre gæster vil
man kunne invitere fra andre kaster. Omvendt viser det prestige for familien, hvis
man kan invitere folk af mange forskellige
kaster. Jo flere jo bedre. At spise andres
mad er også en anerkendelse af, at de er
ens lige- eller overmænd.

styrker hierarkiet og tjener som en påmindelse om, at de, der modtager tilberedt mad, er underlegne i forhold til dem,
som giver maden.

Templer og madens sociale
kredsløb
I mange indiske landsbyer er de største
jordejere templerne. Ifølge traditionel hinduistisk tankegang var det ikke templet,
men guden selv, som ejede jorden. På
dette punkt stødte den engelske kolonimagt og hindusamfundet sammen. Den
engelske lovgivning vandt over den indiske, og guden står ikke længere som
personlig ejer af jord. Men oprindeligt var
den lokale guddom altså jordejer ligesom
højkastefolkene i landsbyen. De lavere
kaster dyrkede jorden som forpagtere og
afleverede en del af høsten, mellem halvdelen og to tredjedele, til jordejerne i form
af ris eller dhal (bønne- eller linse-ret). De
meget store fester, som højkaste folkene
arrangerede, fungerede som en slags
omfordelingscentraler for mad. En vis del
af de ikke-tilberedte madvarer, som flyder
opad i systemet, bliver givet tilbage i tilberedt form ved fester. Denne proces

De høje kaster giver "ren" tilberedt mad
tilbage til de lavere kaster til gengæld for
råvarer. Der er tale om en byttehandel,
hvor de lavere kaster bytter "renhed" for
ris. Et meget vigtigt element i tilbedelsen
af hinduguderne er madofret. Når gudens
processionsgudebillede bæres gennem
gaderne i en by eller landsby, standser
processionen med jævne mellemrum, og
folk kommer ud af deres huse og ofrer
ikke-tilberedte madvarer til guden. De
rækker madvarerne til brahmin-præsten,
som lægger den foran guden, og derpå
giver den tilbage til den tilbedende. Guderne er lavet af en finere substans end
mennesker. De spiser ikke den del af maden, som mennesker er i stand til at opfat-
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te, men kun de finere substanser i den.
Der deles også ud af mad, som brahminpræster har tilberedt i templets store køkken. Ethvert større tempel har et køkken.
Inde i templet stiller folk sig i kø efter
kasterang, og de fineste får først del i gudens mad, som kaldes prasadam. Der kan
opstå alvorlige stridigheder ved den slags
lejligheder, hvis to kaster er uenige om,
hvem af dem, som skal have del i offermaden, før den anden. For udenforstående er det meget små og ubetydelige
ting, som kan udløse rene gadekampe.
Men det er kasternes prestige, som står på
spil i den slags sager.

Tekst og billeder af Lars Kjærholm
Revideret af Katrine Pahuus i 2019
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4.3 Fra urtemedicin til mantraer: medicinske
traditioner i Indien
I Indien er vestlig medicin veletableret side om side med den traditionelle ayurvediske
lægekunst og magiske behandlingsformer. I en kultur som den indiske, der altid placerer
den syge i en større kosmisk og social sammenhæng, er der plads til, og behov for, disse
alternativer.
Igennem to årtusinder er hinduer draget
til Madurai for at varetage kontakten med
det guddommelige, få stillet et horoskop
eller læst håndens linjer, eller for at konsultere en traditionel indisk læge. Den
ayurvediske medicin bygger på traditioner, som går langt mere end to tusinde år
tilbage, og den er et af de ældste medicinske systemer i verden.

med pulver og piller lavet efter de årtusinder gamle opskrifter. Dr. Sreedhar talte
med mig om vind og vejr, hvor jeg kom
fra, og hvad jeg syntes om Madurai, mens
han i ti minutter eller mere tog min puls
flere steder på begge håndled.

Jeg besøger en ayurvedisk læge
De traditionelle indiske medicinsystemer
fungerer i et samfund, hvor der også er
tusindvis af læger uddannet i den vestlige
medicin. Under mit ophold i Madurai fik
jeg enkelte mavetilfælde og blev tit forkølet. Den slags klarede min vestligt uddannede doktor udmærket, men en dag,
jeg havde ondt i halsen, tog jeg mod til
mig og prøvede at konsultere en ayurvedisk læge.
Ayurvedisk medicin er baseret på principper fra vedaerne, de hellige indiske
skrifter, som kan dateres omtrent 3500 år
tilbage. Dr. Sreedhar, som kaldte sig ”ayurveda vaidyas” tog venligt imod mig i sit
apotek, som også var konsultationsværelse. Her sad jeg nu omgivet af sære medicinske dufte, som kom fra de mange
glasskabe fyldt med små og store glas

Dr. Sreedhar, ayurvedisk læge, foran sit apotek i Madurai.
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Det er et af den ayurvediske læges vigtigste diagnose-midler, og i lettere sygdomstilfælde kan det være det eneste.
Ikke på noget tispunkt spurgte Dr. Sreedhar mig, hvad jeg fejlede, Det er nemlig
den ayurvediske læges opgave at stille
diagnosen, ikke patientens. Ifølge indisk
medicin har mennesket flere forskellige
pulse, som alle skal registreres og sammenlignes, før man kan udtale sig om,
hvordan patienten ”har det”. Dels er der
antallet af hjerteslag i minuttet, dels kan
man finde en puls, som består af længere
serier af hjerteslag. Endelig kan man registrere forskellen i den puls, der måles på
arterier, og den der måles på vener. Det
siges, at det kræver lang tids træning at
lære at registrere disse ting. Grunden til, at
pulsdiagnose spiller så stor en rolle i indisk
medicin, er, at inderne ikke tillagde hjernen den store betydning, men mente at
hjertet var forstandens sæde. Det samme
mente de gamle ægyptere, og derfor
balsamerede de omhyggeligt den afdødes hjerte, men kasserede hjernen.

Min ayurvediske læge fandt hurtigt ud af,
at jeg var forkølet. Han gav mig noget balsam tilsat forskellige urter til at smøre på
hals og ansigt samt noget pulver lavet af
forskellige rødder. Det skulle dels snuses
ind i næsen dels gnides ind i huden. Efter
min bedste overbevisning var medicinen
effektiv og gav hurtig lindring. Især fik den
snart hovedpinen til at gå over. Men det
kan jo være, at lægens venlige omsorg har
været den mest effektive medicin. Min
læge i Danmark ville have sagt til mig, at
forkølelse kan lægevidenskaben ikke gøre
noget ved. Det kunne aldrig falde en
ayurvedisk læge ind at sige patienten, at
”der ikke er noget at gøre”. Det skyldes
den totalt forskellige opfattelse af årsagerne til sundhed og sygdom i vores kultur
og den indiske.

Ild, vand og luft
Ayurvedisk medicin definerer sygdom i
forhold til tridoshas ”de tre tilbøjeligheder”, eller egenskaber i kroppen, som skal
være i indbyrdes balance. Det er en teori,
som ligner den gamle græske medicin
meget, og som har paralleller overalt i
verden. Kroppens tre doshas er vayu (luft),
pitta (ild/galde) og kapha (vand/slim).
Samspillet mellem disse tre elementer
holder organismen i gang. At spise betragtes som ”et offer til den indre ild”. Koncentratet af den indre ild, som kommer fra
solen, er galden. Maden blandes med
vand, det fordøjede tilsættes ild fra galde,
og de to elementer forbindes via åndedrættet med det tredje element, luft. Det
er hjertet, som styrer den korrekte afbalancering af disse tre elementer.

De medicinske urter bliver knust (Foto: A.
Kochar, WHO).
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shishira (frosttid), vasanta (forår) og grishma (sommer). Hver årstid har sine karakteristika, som menneskene må indstille
deres levevis efter. Til hver årstid svarer en
rasa (en smag): sur, salt, sød, bitter, sammentrækkende og skarp. Diagrammet viser, hvordan de forskellige smage fordeler sig på årstiderne. Det viser også, hvordan smag og årstid påvirker de tre elementer.
De knuste planter bliver blandet og hældt på
flasker på en ayurvedisk medicinalfabrik. En
del blandes med olier og bruges til medicinsk
massage (Foto: A. Kochar, WHO).

Alle madvarer kan klassificeres i forhold til
disse elementer, og lægen kan foreskrive
en diæt, som kan genoprette balancen.
Hvis sygdommen har noget med luft at
gøre, f.eks. astma, så må patienten undgå
ris og krydderier, som er domineret af
dette element. Har man eksem, huden
”koger over”, så må man undgå de ting,
som giver hede i kroppen, især salt. Er
patienten præget af mangel på luft, så kan
åndedrætsøvelser være gavnlige. Det betyder, at indisk medicin er andet og mere
end lægemidler. Yogaøvelser kan derfor
også betragtes som et aspekt af indisk
medicin. Patientens afføring giver også
oplysning om, hvilket element, der har
domineret i fordøjelsesprocessen, og lægen spørger derfor som regel om afføringens udseende.

Planternes rasa, eller smagssafter, består
af vand, som i forskellige forhold er blandet med ild og luft. Således opstår de forskellige smage. Hver af disse smagsstoffer
giver bestemte forstyrrelser i balancen
mellem de tre elementer, og derfor har
hver årstid sine karakteristiske sygdomme.
Året deles i to halvdele, med regntid, efterår og vinter i den ene. Det er den våde
og kolde årstid. I den periode dominerer
månen, og dens stråler giver saft til planterne, som derfor vokser. Den anden halvdel af året består af frostperioden, foråret
og sommeren. Årstiden er præget af varme, tørke og blæst. Solen og blæsten vir-

Krop og kosmos
Inderne deler året op i 6 årstider: varsha
(regntid), sharad (efterår), hemant (vinter),
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ker udtørrende på planterne og trækker
deres saft ud. Dette kosmiske helhedssyn
er afgørende for, hvilken mad, der er
bedst at spise på forskellige årstider, og
hvilken medicin, der skal ordineres. Begrebet rasa spiller en stor rolle i indisk
kultur, og det går igen i mange andre
sammenhænge. Det er afgørende for,
hvilken type musik, og hvilken slags skala,
der egner sig til hver årstid og de forskellige tidspunkter på døgnet. Rasa-begrebet
er et regulerende princip i den gamle
hinduistiske dramatik, i klassisk dans og
bruges også i poesien. Baggrunden er, at
alt, hvad mennesket foretager sig, bør bidrage til at opretholde ligevægten mellem de tre principper, ild, vand og luft.

indiske systemer hviler på nogle meget
abstrakte principper. Derfor er det ikke
utænkeligt, at ayurvedisk medicin efterhånden vil kunne optage vores lægemidler i sit system. Man skal absolut ikke
tro, at ayurvedisk medicin i dag har de
samme lægemidler som for tre tusind år
siden, selv om grundprincipperne er de
samme. Disse grundprincipper kan gives
helt forskelligt indhold, og det har forårsaget en ret stor regional variation i ayurvedisk medicin. En ayurvedisk læge i Bengalen vil måske behandle en sygdom med
helt andre mediciner end en ayurvedisk
læge i Tamil Nadu, men princippet om
balance i organismen er det samme.

Mange veje til helbredelse
Medicinsystemer i dag
De gamle vediske tekster har været
grundlaget for udviklingen af det medicinske system. Men Vedaen opregner
mange forskellige årsager til sygdom. Den
kan f.eks. skyldes sort magi eller onde
ånder, og imod den slags hjælper urtemedicin ikke. Mantraer (besværgelser) kan
uddrive onde kræfter, hvis de anvendes
rigtigt. De mænd, som kan kunsten at vælge det rigtige mantra, kaldes i Sydindien
mantravati. Det er et erhverv, som er åbent for enhver, som føler sig kaldet til det,
uanset religion og afstamning. Både mantravati, traditionelle læger og patienterne
har klare forestillinger om, hvad de forskellige midler mod sygdom er bedst til.
Det er en udbredt forestilling, at magikeren er bedst til at kurere psykiske lidelser. Den traditionelle læge afviser som
regel også at udføre kirurgiske indgreb og

Vestlig medicin dominerer i Indien. Overalt ser man apoteker, som sælger moderne medicin, dels af indisk fabrikat, dels
importeret. Men det er ikke blot det, vi betegner som videnskabelig medicin, der
vinder indpas i Indien. Også homøopatisk
medicin er blevet mere præsent, og den
er især baseret på de store amerikanske
værker om emnet fra sidste halvdel af
forrige århundrede. Denne litteratur har
ikke været til at købe i et halvt århundrede,
men nu er den genoptrykt i Indien.
I virkeligheden er de forskellige medicinsystemer ikke lukket for hinanden. I vores
medicin, f.eks. indgår utallige lægemidler,
som vi har optaget fra fremmede kulturer,
og nogle af dem kommer fra indisk medicin. Omvendt er de indiske systemer,
langt bedre i stand til at optage nye påvirkninger, end vores medicin er, fordi de
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henviser patienter, som har behov for
kirurgi, til hospitaler eller moderne læger.
Inderne kan således vælge mange forskellige strategier til sygdomsbekæmpelse.
Det kan være en fordel, at psykiske problemer kan behandles af en landsbymagiker, som kender patienten. Det er
endda muligt, at den omstændighed giver
en mere effektiv behandling af psykiske
problemer end vores psykiatri gør, selvom
det naturligvis er svært at sammenligne de
to. Som sagt er inderne helt på det rene
med den traditionelle medicins fortrin og
mangler. Man ved, hvilke sygdomme, den
kan behandle bedst. Mange medicinske
sygdomme kan behandles lige så godt
eller bedre med ayurvedisk medicin som
med vestlig medicin.

Desuden kan den ayurvediske læge
fungere som rådgiver og sjælesørger for
patienten på alle livets områder.
I det indiske verdenssyn kan en sygdom
og dens årsager ikke isoleres i et enkelt
individ, som vi gør. Sygdommens årsag
kan være en forstyrrelse af forholdet til
guderne på grund af en synd begået enten af den syge selv eller måske et for
længst afdødt familiemedlem. Der kan således være et moralsk aspekt ved sygdom.
I en sådan situation kan man søge hjælp
mod sygdommen ved at besøge en hellig
flod eller et helligt vandfald for at afvaske
synden dér. Det behøver ikke være den
syge selv, som foretager rejsen. Et andet
familiemedlem kan gøre det på patientens vegne.
I en kultur som den indiske, der altid placerer den syge i en større kosmisk og social sammenhæng, er der ikke blot plads
til mange medicinsystemer. Der er også
behov for dem. Derfor finder vi i Indien
alle strategier til bekæmpelse af sygdomme, lige fra forhistoriens åndemanere til
den moderne kirurgis tekniske mirakler.
Og der er ingen grund til at tro, at de ikke
vil blive ved med at eksistere i samspil også i fremtiden.

Skrevet af Lars Kjærholm
Redigeret af Katrine Pahuus
En ayurvedisk naturmedicin har vist sig at være virkningsfuldt mod leddegigt. Her behandles en pige, som bliver masseret med medicinsk olie. Ayurvedisk oliemassage varer i timevis og skal foretages igennem flere uger
(Foto: A. Kochar, WHO).
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