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Møte med Gud
Han er dekorert med ildrød maling, bærer spektakulær hodepryd 
og danser vilt foran tempelet samtidig som han roper hysterisk. I 
delstaten Kerala sør i India er ikke Gud den anonyme typen når 

han viser seg i menneskelig skikkelse.
TeksT og foTo: RunaR LaRsen
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am, tam, tam, tam, tam. Innbyg-
gerne i det lille samfunnet venter i 
spenning. Trommeslagernes takt-
faste rytme fyller den gloheite lufta 

med forventning.  Tam, tam, tam, tam. De har 
kommet for å møte Gud, og snart skal den aller 
helligste snakke med familienes mannlige over-
hoder. Tam, tam, tam tam. Små barn leker og 
ler mens de sitter i klynger under palmetrærne. 
Men et intenst rop fører til at det blir stille. 

Alle reiser seg i ærbødighet. 
Gud har ankommet.

HELLIG RITUALE. Vi befinner oss i Kalpetta, 
en liten by i Kerala. Denne frodige delstaten 
omtales ofte som ”Guds eget land”, og da er det 
kanskje passende at ritualet ”theyyam” byr på 
nærkontakt med Gud selv. 

Med et velsignet klima er Kerala kjent som 
Indias grønne lunge. Her dyrkes kaffe, te, 
frukt og ikke minst krydder av utallige former. 
Langs kysten er endeløse sandstrekker gode 
alternativer til de mer kjente strendene i Goa 
litt lenger nord. Innover i landet ligger frodige 
åser som grønne tepper. Dette er en av India 
rikeste delstater, og fattigdommen du kan se 
andre steder er fraværende. Denne dagen er 
vår oppmerksomhet imidlertid viet langt mer 
spirituelle tema enn hva turister flest forbinder 
med området. 

Det er ikke hverdagskost å stå ansikt til an-
sikt med en ekte gud. 

Ritualet vi skal være vitne til er dessuten helt 
unikt, selv i India. Gud – i de fleste religioner 
– er en opphøyd skikkelse som sjelden viser seg 
i fysisk form. Theyyam betyr ganske enkelt gud 
(sanskrit oversettelse), og i Kerala finnes det 
over 100 forskjellige seremonier, vanligvis ved 
et tempel, hvor den aller helligste overtar skik-
kelsen til et menneske, en theyyamartist, i en 
kortere periode. Faste, meditasjon og i enkelte 
tilfeller alkoholinntak gjør at Gud får innpass 
i kroppen og kan vise seg for verden i fysisk 
tilstand. Som eneste utlending ankommer vi 
Kalpetta med en stor porsjon nysgjerrighet. Og 
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«For lokalbefolkningen handler 
det like mye om sosial bro- 
bygging, som religion»

GUDS SPÅDOMMER. Lokale musikere 
har for lengst satt stemningen med sang og 
dans, mens theyyamartistens eget trom-
mefølge venter i skyggen. En møysom-
melig dekorert mannsperson skimtes ved 
inngangen til det beskjedne tempelet. Rød 
og gul kroppsmaling, voldsom hodepryd 
og skranglete messingdekorasjoner rundt 
anklene overlater ingen tvil om hvem som 
er dagens mann.

– Personen som inntar rollen som Gud 
sies å ha en ukjent styrke. De danser seg inn 
i slags transe i takt med trommene. Når han 
kommer til sine vanlige sanser senere, vil 
han ikke huske noe av det som har skjedd 
under ritualet, forteller Anand.

Menneskemengden står som forhekset 
når Gud danser seg inn på den åpne plassen. 

når hovedpersonen viser seg i en spektaku-
lær forestilling – en like stor dose ærefrykt. 

– Ritualet utføres for å beskytte samfun-
net vårt mot ond trolldom, gi velstand 
– samt sørge for god helse, forklarer Anand 
Padmanabhan.

Han er en av et par hundre fra nabolaget 
som har møtt opp for å vise sin respekt for 
guden, og synes det er spennende å fortelle 
en intetanende turist om hva vi skal være 
vitne til, samt hvordan vi bør oppføre oss i 
Guds nærvær. Anand ber oss ta av skoene 
når vi går inn på den åpne plassen hvor 
forestillingen snart begynner.

– Fotografering er helt greit, men gå ikke 
inn foran selve tempelet. Og sørg for at 
føttene dine aldri peker mot Gud. Det er 
respektløst, påpeker han.

▲ GUDS GRUPPE: Trommeslagerne er en viktig del av showet. Det er deres rytme som gjør at theyyamartisten tar 
steget fra en vanlig person, til en slags transe der gud får innpass og kan snakke fra en menneskekropp.
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«Ritualet utføres for å 
beskytte samfunnet 
vårt mot ond trolldom»

Han har jernspyd i hver hånd, skriker tilsynelatende hysterisk, og løper 
fram og tilbake. 

Mannspersonen synger og roper på en gammel variant av det lokale 
språket malayalam. Det er gamle regler og historier, ispedd spådom-
mer om framtiden. Anand gjør sitt ytterste for å oversette ordene som 
strømmer ut av munnen bak en maske. Tradisjonelt sett er dette dagen 
hvor familiene får høre hvordan det skal gå med dem det neste året. 
Blir avlingene gode? Holde helsa? Hvordan går det med kjærligheten?

– Når han velsigner familienes overhoder, handler det for det meste 
om at han skal ta vare på dem så lenge de besøker tempelet ofte nok. 
”Gudene passer på deg, ikke bekymre deg!” Andre ganger forteller han 
om ulykker og andre tilfeldige hendelser. Det er klart stemningen er 
spesiell, sier Anand.

For når Gud in persona snakker til deg, da lytter du. 
– En gang var niesen min i kø for å bli velsignet. Da hun møtte Gud, 

spurte han med en merkelig latter og misfornøyd undertone: ”Du dro 
til Muthappan, og reiste tilbake uten å ha sett den hellige?” Det viste seg 
at hun hadde reist til tempelet i Kannur, men på grunn av lang kø kom 
hun seg ikke inn for å be. Det var umulig at theyyamartisten kunne vite 
det, sier Anand.

MEKTIG OG VIKTIG. I motsetning til et 
klassisk tempelrituale hvor en prest gir puja 
prasudam (hellig tempelmat), kan hvert 
enkelt familiemedlem gi en ofring under 
theyyam, og forvente råd og veiledning om 
daglige problemer. Noen gir penger, andre 
ofrer kokosnøtter, bomullssjal og olje. Det 
hellige ritualet arrangeres mellom januar og 
mars, og spesielt nord i Kerala er det mange 
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varianter, men med samme mål: Velsignelse. 
I løpet av et par dager skal jeg få med meg 

flere theyyamforestillinger rundt omkring 
i Nord-Kerala. Noen foregår ved anonyme 
templer og lokker et par hundre tilsku-
ere, mens andre arrangeres i spektakulære 
omgivelser hvor det er plass til flere tusen. 
Astrologi avgjør når på døgnet den hellige 
dukker opp. Det kan like godt være midt på 
natta som i stekende sol rundt middagstider. 
Dette er for ordens skyld ikke et fargerikt 
kulturtilbud for turister. Det er lokalt og 
autentisk, men jeg ønskes velkommen 
med smil og blide håndtrykk hver gang jeg 
kommer til et nytt sted hvor theyyamforbe-
redelsene er i gang. På en vanlig dag ville jeg 
fått langt mer oppmerksomhet i landsbyer 
som er relativt lite frekventert av vestlige 
besøkende.

Det hinduistiske ritualet har historie 
over tusen år tilbake i tid, uten at noen 
kan tidsfeste dette med sikkerhet. Nå skal 
gudene tilfredsstilles, av garantier om jevn-
lige tempelbesøk og god tro. Dette er et av 
årets viktigste samlingspunkter og en stolt 
tradisjon. For lokalbefolkningen handler det 
for mye om sosiale sammenkomster, så vel 
som den religiøse betydningen. Etter at den 
guddommelige forestillingen er overstått, 
samles nemlig hele lokalsamfunnet til stor-
stilt middag. Enorme gryter med ris, kylling 
og grønnsaker kokes opp, slik at innbyg-
gerne kan spise sammen – og diskutere året 
som kommer. 

▲ FARGERIKT: Ritualene varierer fra tempel til tempel. Det samme gjør dekorasjon, men 
theyyamartistene er alltid møysommelig utsmykket. og alle ser mer skumle ut enn hyggelige. 
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► Komme hit
fly til Mangalore airport, som ligger 
like nord for kerala. Priseksempel fra 
gardermoen via Brussel og Mumbai/Dehli: 
fra kr 6000 tur-retur med Jet airways 
(www.jetairways.com). sjekk www.
ticket.no og finn.no/reise for tilbud og 
tilgjengelighet.

► Praktisk
Lei bil og privatsjåfør. Dette er en 
rimelig og praktisk måte å reise rundt 
på, og helt nødvendig om du vil oppleve 
theyyamritualene.  Vi var på rundreise 
med aktivitetsselskapet Muddy Boots 
(www.muddyboots.in) som har base nord 
i kerala. De skreddersyr alt du ønsker, 
fra overnatting og måltider, til kulturelle 
opplevelser og aktiviteter som kajakk-
padling, sykling, bambusflåterafting og 
fotturer. 

► Theyyam
Religiøst ritual som kun finnes lengst nord 
i delstaten kerala, sør i Inda. fargerikt og 
unikt hvor en theyyamartist går inn i en 
slags transe, og lar gud overta kroppen 
sin. Dermed kan den helligste snakke med 
lokalbefolkningen, som på sin side ofrer 

for eksempel penger, oljer og kokosnøtter 
for å bli velsignet. Ikke et show for turister, 
men vestlige besøkende blir godt mottatt 
om de ønsker å ta del i ritualet.

► Overnatting
neeleshwar Hermitage (www.
neeleshwarhermitage.com) i neeleshwar 
er en femstjerners strandresort med 18 
luksuriøse bungalower, ayurvedaspa, 
yogatimer og nydelige restauranter. 
anbefales! Priser fra kr 1000 for to person 
per natt. I samme område byr gitanjali 
Heritage på koselige homestay i et histo-
risk hus (www.gitanjaliheritage.com) fra 
kr 500 i dobbeltom. I Wayanad (lenger inn 
i landet) bør du sjekke ut tretopphyttene 
til Vythiri Resort (www.vythiriresort.com) 
– eventyrlig overnatting fra kr 600 for to.

▼ BETALINGSTABBE: gud  ble avspist med to kroner da han velsignet denne karen...

PakIsTan

nePaL

sRI Lanka

new Delhi

GRÅDIG MED GUD. Mot slutten av seremonien i Kalpetta blir 
jeg geleidet inn i køen av mennesker som skal velsignes. Plutselig 
står Gud rett foran meg – og setter pekefingeren i panna mi. 
Øyene er intenst oppspilte, språket virker gebrokkent. Han svet-
ter intenst etter å ha danset rundt i solsteiken i flere timer i sin 
tunge drakt, men den røde kroppsmalingen holder stand. En av 
theyyamartistens følgesvenner tar vare på seddelen jeg skal tilby 
som min ofring, og før jeg vet ordet av det er jeg både velsignet 
og lovet at Gud skal passe på meg det neste året. Så er seansen 
over. Når den fargerike karakteren forsvinner inn i teltet sitt 
igjen, synker skuldrene til folkemassen som står rundt plassen. 
Og med ett blir de oppmerksomme på den merkelige nordman-
nen som har hatt æren av å dele opplevelsen med dem. 

– Det er et flott ritual som gjør mye godt for familiene her i 
landsbyen. Theyyam er en fin tid for oss alle i samfunnet. Og 
hvor tøft er det ikke med en Gud som snakker, sier Anand Pad-
manabhan begeistret.

Theyyamartistene ofte kommer fra lave kaster. Donasjoner, 
spesielt i form av penger, gjør godt selv om de har helt vanlige 
jobber ellers i året. 

– Seddelen du ga til Gud kommer helt sikkert godt med, 
smiler han.

Med ett innser jeg at Gud har blitt belønnet med den nette 
sum av to norske kroner for sine vennlige velsignelser og farke-
sprakende show, som jeg ellers ikke har betalt ett øre for. I frykt 
for at grådighet skal bli min bane det neste året, sniker jeg en litt 
større sum ned i offerkassen mens ingen følger med. ■

«Seddelen du ga til 
Gud kommer helt 
sikkert godt med»

Beliggenhet: Delstaten 
kerala ligger lengst 
sørvest i India.

             ► Les mer

www.muddyboots.in
www.theyyamcalendar.com
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