Kumari (barn)

Sajani Shakya, tidigare Kumari i Bhaktapur, Nepal. Fotograferad under mitt besök i Nepal
under mars/april 2009.
Kumari, eller Kumari Devi, är en tradition för dyrkan av unga flickor i förpuberteten som
uttryck för den gudomliga kvinnliga energin eller devi i södra Asien. Kumari betyder
bokstavligen jungfru i sanskrit, nepalesiska och i andra indiska språk och är ett namn på
gudinnan Durga som barn. I Nepal är en Kumari en liten flicka innan puberteten och väljs ut
från Shakya klanen i det nepalesiska Newariska samhället. En Kumari är vördad och dyrkas
av några av landets hinduer samt nepalesiska buddister, men inte av tibetanska buddister. I
Indien väljs en Kumari i allmänhet endast för en dag och dyrkas därför på vissa festivaler som
Navaratri eller Durga Puja. I den indiska delstaten Bengalen är detta särskilt vanligt.
Visserligen finns flera Kumaris i olika städer i Nepal, men i en stad är den mest kända den
kungliga Kumari i Katmandu, och hon bor i Kumari Ghar, ett palats i centrum av staden.
Urvalsprocessen av en Kumari är särskilt sträng.. Den nuvarande kungliga Kumari, Matina
Shakya, i 4 års ålder, installerades i oktober 2008 av den maoistiska regeringen som ersatte
monarkin.
En Kumari tros vara den kroppsliga inkarnationen av gudinnan Taleju (den nepalesiska namn
för Durga) tills första menstruationen. En allvarlig sjukdom eller stor blodförlust på grund av
en skada är nog för att hon måste lämna gudomlig status.
Dyrkan av gudinnan genom en ung flicka representerar dyrkan av Guds medvetande och har
förekommit sedan länge. I en Shakta text, en heliga sådan, Devi Mahatmyam eller Chandi, är
gudinnan bosatt i alla kvinnliga levande varelser i vårt universum. Hela ritualen Kumari
bygger på denna text. Endast en ung flicka väljs som Kumari på grund av inneboende renhet
och kyskhet som anses vara viktiga egenskaper av Durga.
Hinduiska skrifterna ger olika namn för en Kumari beroende på hennes ålder. Sandhya, 1 år,
Sarasvati 2 år, Tridhamurti, 3 år, Kalikå 4 år, Subhaga 5 år, Uma 6 år, Malini, 7 år,
Kaalasandarbha 9 år, Aparajita 10 år, Rudrani 11 år, Bhairavi 12 år, Mahalakshmi 13 år,
Pithanayika 14 år, Kshetragya 15 år och Ambika 16 år.
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I Indien blir Kumaris bara dyrkade för en dag. Men oftast kan man inte vara en Kumari efter
sexton år på grund av uppkomsten av menstruationscykeln. Det huvudsakliga målet för en
Kumari Puja är att förverkliga gudomligheten i varje människa, men främst i kvinnor.
Även om dyrkan av en levande Kumari i Nepal är relativt ny, den härrör endast från 17
hundratalet, har traditionen av Kumari-Puja funnits mycket längre. Det finns tecken på att
jungfruliga gudstjänster ägt rum i Indien för mer än 2300 år och tycks ha fått fäste i Nepal år
600. Det finns skriftliga bevis beskrivna genom urval, ornamentik och dyrkan av Kumaris
ända från 13-talet.
Det finns legender som berättar om hur den nuvarande traditionen av Kumari började. De
flesta av legender berättar om kung Jayaprakash Malla, den sista kungen av Malla dynastin
(1200-1700). Enligt denna populäraste legend, kom sent en kväll en röd orm in i kungens
kammare när denne spelade tripasa, ett tärningsspel, med gudinnan Taleju. Denna Gudinna
kom varje kväll för att spela med kungen, men på villkoret att kungen aldrig fick berätta för
någon om dessa möten.
Men en natt följde kungens hustru honom till sängkammaren för att ta reda på vem kungen
mötte där så ofta. Kungens hustru såg Taleju och gudinnan blev förargad. Hon berättade för
kungen att om han ville träffa henne igen och om hon även fortsättningsvis skulle skydda hans
land, var han nu tvungen att leta efter henne bland den newariska Shakya gemenskapen,
eftersom hon från och med nu skulle bli en liten flicka bland dessa. I förhoppning om att
kunna gottgöra sitt felsteg gentemot gudinnan lämnade då kung Jayaprakash Malla palatset på
jakt efter en ung flicka, som var besatt av Taleju ande.
Även i dag, är det många mödrars dröm att en röd orm ska dyka upp som ett förebud om att
just hennes dotter ska koras till kunglig Kumari.
När en Taleju på grund av påbörjad menstruation, måste lämna Kumari, börjar en frenetisk
aktivitet för att hitta hennes efterträdare. Urvalsprocessen sköts av fem högt uppsatta ledande
buddhistiska munkar.
Valbara flickor är endast buddister från Newar Shakya kasten, klanen som Buddha tillhörde,
bestående av silver och guldsmeder. Kandidaterna måste ha utmärkt hälsa, aldrig har utgjutit
blod eller drabbats av någon sjukdom, vara felfria och ännu inte har förlorat några tänder.
Flickor som motsvarar dessa krav undersöks på 34 olika egenskaper, s.k. Battis lakshanas, och
måste uppfylla så många av dessa som möjligt för att komma en gudinnas fullkomlighet så
nära som möjligt.
Utöver alla andra igenkänningstecken och egenskaper bör flickornas ögon och hår vara
mycket svarta, de måste ha nätta händer och fötter, ett smått och väl infälld könsorgan och en
uppsättning av tjugo tänder. Dessutom måste hon gå igenom en olika delvis grymma riter.
Som ett sista test, måste den utvalda flickan tillbringa en natt ensam i ett rum fullt av rituellt
slaktade getter och bufflar utan att visa rädsla. Efter att ha klarat av alla tester, får barnet
stanna kvar i nästan total isolering i templet, och kommer inte att tillåtas att återvända till sin
familj förrän i början av menstruationen, när en ny ”gudinna” kommer att ersätta henne. GH
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