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1. Indledning
Denne opgave vil indeholde en oversættelse af vers fra Haṭhapradīpikā og
Dattātreyayogaśāstra, en kort redegørelse for baggrunden for Haṭhapradīpikā samt en
drøftelse af begrebet vajrolī i lyset af Dattātreyayogaśāstra og Śivasaṃhitā. Den
kommenterende gennemgang og drøftelsen af emnerne er skrevet sammen.
Da Hahapradīpikā er en længere tekst, er der her ikke plads til at gå i detaljer
med alle dens dele. Jeg har derfor begrænset mig til at gå i dybden med praksissen
vajrolīmudrā, og i særlig grad vajrolīmudrā for kvinder, hvorfor andre vigtige dele af
værket udelades. Redegørelserne i denne opgave er meget overordnede og har til formål at kridte de store linjer op. Da indiske religioner på ingen måde er entydige, men
derimod meget svære at kategorisere og da undtagelse oftere er tilfældet end reglen, så
bærer opgaven naturligvis præg af nødvendige forenklinger.
Værket Haṭhapradīpikā1 er et yogaværk fra omkring år 1450. Værket er skrevet
på baggrund af mindst 20 tidligere tekster og er forfattet af Svātmārāma (Mallinson
2012a, 3). Selv påstår værket at oprinde fra Śivas fortalte ord, og at denne udlagte
haṭha-praksis er en vej til rājayoga (HYP 1.1), som her sidestilles med samadhi (HYP
4.3). Værket er opdelt i fire kapitler, henholdsvis Asanas, Pranayama, Mudras og
Samadhi. Min oversættelse indeholder vers fra kap 1, 3 og 4. Mallinson har vist, at
værket bygger på mindst 20 ældre tekster. Ud af disse er der kun fire, der anvender
betegnelsen haṭha og kun én tekst, Dattātreyayogaśāstra fra det 13 årh., der beskriver
en tilsvarende praksis (Mallinson 2012b, 4). Oversættelsen indeholder 5 udvalgte vers
fra Haṭhapradīpikā samt 2 hele og 3 halve vers fra Dattātreyayogaśāstra. I bilagene
findes de anvendte vers fra Śivasaṃhitā samt hele kapitlet om vajrolī fra
Dattātreyayogaśāstra. Begge er oversættelser af Mallinson.

2. Oversættelse af udvalgte vers fra Haṭhapradīpikā2
1.18: munier og yoginer

vasiṣṭhādyaiś ca munibhir matsyendrādyaiś ca yogibhiḥ /
1

Værket omtales også ofte Haṭhayogapradīpikā. Se eksempelvis Haṭhayogapradīpikā - haṭhayogaens
lys. Dansk nyoversættelse (Olesen 2016).
2
Haṭhapradīpikā: TP med genitivisk kasusrelation mellem haṭha og pra (emfase) + DIP IV. + ika (diminutiv). "Haṭha [yogaens] lille lys". Se afsnit 2.1.
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aṅgīkr̥tāny āsanāni kathyante kānicin mayā //
Jeg vil fortælle3 om nogle āsanaere, som er bekræftet4 af munier begyndende med
Vasiṣṭha og yoginer5 begyndende med Matsyendra.
3.88: bindudhāraṇa

evaṃ saṃrakṣayed binduṃ mr̥tyuṃ jayati yogavit /
maraṇaṃ bindupātena jīvanaṃ bindudhāraṇāt //
Således bør en yogakender6 passe på7 sin bindu8 og derved overvinde døden. Fastholdelse af bindu giver liv9, tab af bindu giver død.
4.53: amr̥taplāvana

amr̥taiḥ plāvayed deham āpādatalamastakam /
siddhyaty10 eva mahākāyo mahābalaparākramaḥ //
Han bør oversvømme kroppen11 med amr̥ta12 fra hovedet til fodens sål. En med stærk
krop13, stor styrke og mod er i sandhed fuldkommen14.
kathyante: KATH X. er 3p.pl.passiv men jeg har valgt at oversætte sætningen aktivt.
aṅgīkr̥ tāny: aṅga + KṚ V. er et inkoativt verbalkompositum. KṚ står i N.n.pl og er en p.p., sammen
med den bekræftende partikel aṅga får det betydningen "gjort bekræftet" eller blot "bekræftet". ī er en
intermedieret svarabhakti vokal (Se Olesen 2014 , 7.1.f).
5 yogibhiḥ: YUJ VII. "join", "spænde for". Der er dannet nomen actionis og en intern sandhi er forekommet, hvor j er blevet til g. Ydermere er det possessive suffiks -in tilføjet. Betydningen bliver her
"en, der besidder egenskaben at tøjle [sanserne]" (White 2012, 3).
6 yogavit: vid som slutled i et kompositum kan have betydningen "en der kender".
7 saṃrakṣayed: RAKṢ I. 3p.sg.opt i kausativ. a bliver ikke ā i kausativ, da roden er lang ved position.
8 bindu: "Semen virile". Se afsnit 4.3.
9 jīvanaṃ: JĪV I. Nomen actionis i neutrum (jf MD 2007, 161). Har betydningen "the act of living",
oversættes her blot "liv". Det samme gælder for maraṇaṃ, der oversættes med "død".
10
siddhyaty: SIDH IV. 3p.sg.i.a. At der er dobbelt d er formodentligt en stavefejl.
11
deham: DIH II. "smøre, indhylle" laves til nomenaktionis (deh-a), hvorved betydningen ændres til
"hylster", altså en krop. Tilføjer man det possessive suffiks -in (deh-in) opstår betydningen "det, der
besidder en krop", dvs. ātman.
3
4
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3.99: Vajrolī - Yoginī

puṃso binduṃ samākuñcya samyagabhyāsapāṭavāt /
yadi nārī rajo rakṣed vajrolyā sāpi yoginī //
Efter at have trukket15 mandens bindu op, ved hjælp af færdigheder16 opnået ved ret
praksis; hvis en kvinde i kraft af vajrolī17 kan beskytte18 rajas19, er hun i sandhed en
yoginī."
3.102: Vajrolī - khecarī

rakṣed ākuñcanād ūrdhvaṃ yā rajaḥ sā hi yoginī /
atītānāgataṃ vetti khecarī ca bhaved dhruvam //
Hun, som beskytter20 rajas, ved at trække den opad, hun er i sandhed en yoginī. Hun
kender fortiden og fremtiden og vil for evigt være en khecarī21.

12

amr̥ ta: "semen virile", se afsnit 4.3.
mahākāyo: et KD, der fungerer som et BV og går på subjektet.
I sin oversættelse vælger Akers at anvende mahākāyo som objekt (HYP 4.53). Hvis siddhyati er aktiv,
så tager det objekt. Mahākāyo burde så være i akkusativ, og ikke i nominativ, som det er her.
15
samākuñcya: KUÑC I. i absolutivum. Med præfikserne sam- og ā- får det betydningen "trække sammen og hen mod".
16 Årsagsablativ (Olesen 2014, 8.5)
17
vajrolī: Ordets oprindelige betydning er gået tabt. I HYP nævnes 3 former for vajrolī, se vers 3.92,
3.94 og 3.97. Der er her en tendens til, at vajrolī betegner noget, der skal trækkes op enten fra underlivet
eller gennem næsen.
18
rakṣed: RAKṢ I. 3p.sg.opt.
19 Rajas: kvindens bindu. Se afsnit 4.4.
20
rakṣed: RAKṢ I. 3p.sg.pot. Her har jeg valgt ikke at gøre brug af potentialis for en mere kommunikativ oversættelse.
21
Khecarī: "en der bevæger sig i luften". Khe af ordet kha "luft, himmel" i lokativ. Carī af CAR I. "move" i femininum. Agglomeration. Khecarīer er i de tidlige tantriske tekster en form for flyvende yoginīer, med overnaturlige evner (Brunner 2004, 168). Akers har oversat dette halvvers med "She knows
the past and the future, and surely moves in the sky" (HYP, 3.102.C+D) og har muligvis ikke haft kendskab til disse khecarīer.
13
14
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3. Oversættelse af udvalgte vers fra Dattātreyayogaśāstra 3.5.9
vajroliṃ kathayiṣyāmi gopitaṃ sarvayogibhiḥ || 150 ||
Jeg vil fortælle22 om vajrolī, [som] blev beskyttet23 af alle yoginer.
tatra vastudvayaṃ vakṣye24 durlabhaṃ yena kena cit |
labhyate25 yadi tasya26iva yogasiddhikaraṃ27 smṛtam ||153||
Da vil jeg fortælle om to ting [som er] svære at anskaffe for hvem som helst.
Hvis han [yoginen] finder dem, opnår [han] siddhis via yoga, som erklæret.
kṣīram āṅgirasaṃ ceti dvayor ādyaṃ tu labhyate |
dvitīyaṃ durlabhaṃ puṃsāṃ strībhyaḥ sādhyam upāyataḥ ||154||
Mælk og āṅgirasa28; af de to29, den første anskaffes [nemt].
Den anden som er svær for mænd30 at anskaffe, skal, [listigt] tilnærmet31, opnås32 fra
kvinder.

calito yadi bindus tam ūrdhvam ākr̥ṣya rakṣayet ||156 C+D||
Hvis bindu bevæges, efter at have trukket33 den opad, bør [yoginen] beskytte [den].
evaṃ ca rakṣito bindur mṛtyuṃ jayati tattvataḥ ||157 A+B||
og således overvinder beskyttet bindu i sandhed døden.

4. Kommenterende gennemgang
Det følgende afsnit vil være en kommenterende gennemgang af de oversatte vers. Ud
fra første vers (HYP 1.18) om munier og yoginer vil jeg ridse de to traditioner op, som
disse asketer tilhører og forsøge at skabe et overblik over, hvordan de er endt sammen i
22

kathayiṣyāmi: KATH X. 1p.sg.fut.i.a.
gopitaṃ: GUP I. kausativ p.p.
24
vakṣye: VAC III., 1p.sg.fut.med. Oversættes aktiv.
25
labhyate: LABH I., 3p.sg.med. Oversættes aktiv.
26
tasya: G.sg.m. med dativisk funktion.
27
yogasiddhikaraṃ: yogasiddhi: TP, instrumental: siddhis via yoga. siddhikaraṃ: Inkoativt verbalkompositum. Nomen + KṚ.
28
rajas. Se afsnit 4.7.
29
Partitiv genitiv.
30
puṃsāṃ: G.pl.m. Genitiv med dativisk funktion.
31
upāyataḥ: YAM I. p.p.
32
sādhyam :SĀDH I. Gerundiv.
33
ākr̥ ṣya: KṚṢ I. abs.
23
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Haṭhapradīpikā. Det næste vers (HYP 3.88), der illustrerer bindudhāraṇa, vil jeg tage
afsæt i, for nærmere at beskrive haṭha-traditionen med dens særlige praksisformer, og
hvordan disse kommer til udtryk i Haṭhapradīpikā. Ligeledes vil jeg anvende verset
om amr̥taplāvana (HYP 4.53) til at sige noget om layayoga og dens specielle træk. De
sidste to vers (HYP 3.99 og 3.102) omhandler yoginīer og vajrolīmudrā. Disse vers vil
indgå i en diskussion om yoga og feminisme sammen med de oversatte vers fra
Dattātreyayogaśāstra og versene i bilagene fra Śivasaṃhitā.
4.1 Haṭhapradīpikā
Mallinson skelner mellem tidlig haṭhayoga og klassisk haṭhayoga. Den tidlige version
bygger på en indisk sædmystik, hvor praksis har til formål at holde bindu (sæden) i
hovedet. Den klassiske haṭhayoga er den, der er repræsenteret i Haṭhapradīpikā, som
"in its attempt to be all things to all yogis" (Mallinson 2012b, 6) er en fusion af tidlig
haṭha- og layayoga. Dette betyder også, at værket indeholder flere modstridende elementer, som vil blive diskuteret videre i det følgende.
Haṭhayoga er ofte oversat med "the Yoga of force". At oversætte dette med "anstrengelse" vil være i strid med Haṭhapradīpikā, der nævner overanstrengelse
(prayāsa) som en af de seks ting, der er ødelæggende for yoga (HYP 1.15). Ofte er det
en gradvis praksis, der skal udøves over længere tid, Haṭhapradīpikā beskriver (Birch
2011, 532). I stedet foreslår Birch, at "the force of Haṭhayoga refers to forcing what
normally moves down (i.e., apāna, bindu) and what is usually dormant (kuṇḍalinī) to
move upwards" (ibid., 537). En anden mulighed for en betydning af haṭha er den esoteriske, hvor haṭhayoga siges at være en forening af ha, solen, og ṭha, månen (ibid.,
532). Der kan dog alligevel være en pointe i at oversætte force med anstrengelse
(jævnfør den tidlige haṭhayoga), som det vil fremgå af det følgende.
4.2 Munier og yoginer
Som udgangspunkt for at kortlægge de to traditioner, der er smeltet sammen i
Haṭhapradīpikā, gør jeg brug af vers 1.18. Dette omhandler munier også kaldt r̥ṣis og
yoginer også kaldt siddhas, som er to traditioner af asketer. I verset omtales Vasiṣṭha
som en muni, dvs. en gruppe der dyrkede haṭhayoga, og Matsyendra som yogin som
praktiserede layayoga. Dette er dog ikke entydigt, da der findes tekster, hvor munier er
beskrevet som siddhaer 34 (Mallinson 2012a, 19). Haṭhayoga-teknikkerne, som

34

Eksempelvis i Bhagavadgītāen og i Dattātreyayogaśāstra.
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munierne anvendte, kan spores tilbage til de buddhistiske tantraer. Det er dog
sandsynligt, at buddhisterne har hentet formerne fra tidligere kilder, da den var
sekundær og anbefalet i tilfælde af, at andre teknikker ikke lykkedes (Birch 2011,
540). Mallinson nævner en ikke-vedisk asketisk gruppe, som han mener, at haṭhayogateknikkerne formodentligt blev praktiseret af. Udøverne blev kaldt ūrdhvaretasere35,
men informationerne om denne gruppe asketer er begrænsede. Arvtagerne til disse
ūrdhvaretasere er de to store indiske ordner Dasnāmī Saṃnyāsī og Rāmānandī, der
blandt flere endnu i dag dyrker den klassiske form for haṭhayoga (Mallinson 2012b,
10-12). Yoginerne repræsenterer her nāthaerne, der dyrkede layayoga, og hvis første
guru, som verset også påpeger, var Matsyendra. Hans discipel var Gorakṣa og
Gorakṣas discipel var Svātmārāma, forfatteren til Haṭhapradīpikā. (Mallinson 2012a,
19; 2012b, 7). Nāthaerne praktiserede layayoga, hvor kuṇḍalinī og nāda er to
varianter.
4.3. Ikke-purāṇisk śaivisme
Der vil i det følgende kort blive gjort rede for relevante dele af udviklingen inden for
den ikke-purāṇiske śaivisme og efterfølgende for udviklingen af śāktismen. I denne
sammenhæng vil jeg henvise til bilag 1, som er et skema, der skitserer udviklingen.
Den ikke-purāṇiske śaivisme kan opdeles i to strømninger, henholdsvis atimārga
og mantramārga, hvor den førstnævnte er den tidligste, og hvor dens tidligste tekster
kan dateres til omkring det fjerde århundrede (Sanderson 1988, 663). Ud af denne
atimārga udsprang så mantramārgaen omkring det femte århundrede36 (Sanderson
2009, 45). Der er naturligvis ligheder mellem de to strømninger, men det er alligevel
muligt at adskille dem fra hinanden på baggrund af nogle helt fundamentale forskelle.
Overordnet adskiller de to retninger sig fra hinanden i deres mål. Atimārga er udelukkende for asketer, og fokus er på frelse, hvor mantramārga både er tilgængelig for
asketer og husfædre37 og ud over frelse også har siddhier og bhoga som mål (Sanderson 1988, 664). Haṭhayoga teksterne var de første yogatekster, alle havde adgang til,
og mantramārgaen er et udtryk for denne demokratisering af yoga, hvor en eksklusiv
praksis nu blev skrevet ned på et nemt og forståelig sanskrit, så lægfolk kunne være

Jævnfør, at deres sæd var opadgående: ūrdhva "upwards" og retas "semen verile" (KD).
Om transformationen fra atimārga til mantramārga se evt. Sanderson 2006 angående Niśvāsa og
Frazier 2014, kapitlet "Tantric Traditions".
37
Med "husfar" menes sanskrit ordet gr̥ hastha.
35
36
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med. I denne mantramārga finder man asaiddhāntika Kāpālikā śaivisme, kula og kaula traditioner samt videre transmissioner.
4.4. Śāktismen
Śāktismens ophav er en omdiskuteret affære, og overordnet deler forskningen sig i to
lejre38. Jeg vil her ikke gå i detaljer med argumentationerne for og imod de to positioner, men blot kort ridse dem op39.
På den ene side forestiller man sig, at de kvindelige guddommes forgængere er at
finde i vedisk religion i form af apsaraser, grahaṇīer, yakṣinīer, mātr̥kāer og vediske
gudindekulter, og at de har været en del af indisk religion i mere end 3000 år. Denne
version er eksempelvis White fortaler for, hvor han påpeger, at en skelnen mellem vedisk, indoarisk kultur og ikke-vedisk induskultur er en kunstig skelnen, da induskulturen (ca 2500-1750 f.v.t.40) er til stede i Vedaerne. På den anden side taler man om, at
"den tiltagende emfase på feminine guddomme i senere hinduisme er en slags rest - og
samtidig en renæssance - af en arkaisk, indigen, ikke-arisk religiøsitet, som er dukket
op til overfladen igen" (Olesen, 2014b, 101), hvor induskulturens gudindedyrkelse har
været undertrykt af et indoarisk hegemoni i flere hundrede år (White 2006, 29). Herefter tyder det på, at lokale gudinder, muligvis med rødder tilbage i induskulturen, er
blevet opgraderet og assimileret ind i den brahmanske sfære over en lang periode. Med
purāṇaerne møder vi for første gang den almægtige Mahādevī, der i Devīmāhātmya
får tilskrevet sig titlen som altomfattende kraft og skaberen af universet (Olesen
2014b, 106). Processen, hvormed Devī tilskrives mere og mere magt, er af Wendy
Doniger blevet delt op i to faser:
1. Lokale, ikke-indoariske gudinder (måske/måske ikke med rødder tilbage i Induskulturen) opgraderes og assimileres i det brahmanske panteon ved at blive gjort til de mandlige
indo-ariske guders gemalinder ("domesticering", "sanskritisering").

Gætterierne er mange, og for et lidt anderledes og til dels mæglende bud se Samuel (2008, 247-249),
der foreslår at yakṣa guddomme fungerede som beskyttere over byer og andre områder frem til Gupta
perioden. Fra omkring det sjette århundrede begyndte en ny gruppe af voldsomme, frygtindgydende
gudinder, ofte portrætteret på ligbrændingspladser, at dukke op. Af disse er Kālī nok det bedst kendte
eksempel her i Vesten i dag. Det er muligt, at der kan trækkes spor fra disse frygtindgydende gudinder
og tilbage til kvindelige dæmoner, rakṣīer og yakṣinīer. Særligt relevante i denne sammenhæng er sygdomsdæmonerne, som slog børn ihjel. Disse dæmoner havde en ambivalent natur af både at være moderlige beskyttere og frygtindgydende mordere. Samuels tilføjer, at de er bemærkelsesværdigt fraværende i vedisk litteratur og mener at man kan tale om en selvstændig śākta-tradition.
39
For en mere udførlig gennemgang se White 2006, 27-66.
40
Reference til Axel Michaels (1998, 49). Dateringen varierer meget.
38
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2. Disse "Goddesses of tooth"-gudinder (ugra) opnår en gradvis højere selvstændighed formodentligt promoveret af tantriske og śāktiske bevægelser, som havde eksisteret i århundreder uden for den brahmanske sfære - for til sidst at blive forenet med de milde
brahmanske "goddesses of breast"-gudinder (saumya) i den store Gudinde, Devī, som var
de mandlige guder overlegen (Olesen 2014b, 125, [O'flaherty 1994, 238]).

4.5. Śākta-traditionens indpas i śaivismen
Ideen om en selvstændig śākta-tradition har længe været i spil. Blandt andre nævner
Geoffrey Samuel i sin bog fra 2008, at han ser det mest sandsynligt at tale om et selvstændigt śākta-miljø41. Ideen om en uafhængig śākta-tradition, som Sanderson ved
Śākta Traditions konferencen i Oxford i 2011 bekræftede, er som sådan ikke et nyt
påfund. Ydermere vil jeg påpege, at der endnu er meget usikkerhed omkring disse traditioner, og hvordan de har påvirket hinanden. Der er meget, man endnu ikke ved, og
en stor del er endnu blot teorier. Jeg vælger her at lægge mig op af den sene Sanderson
skole, men er bevidst om, at den, på dette punkt, står i opposition til flere prominente
forskere som for eksempel David Gordon White.
I et handout fra 2012 foreslår Sanderson, at "the Kulamārga was indeed a later
form, more or less reformed, of Atimārga III" (Sanderson 2012, 9). Den selvstændige
śākta-tradition er blevet en del af śaiva-systemet gennem atimārga III, hvormed det er
sagt, at gudindedyrkelsen altså ikke altid har været en integreret del af mantramārgaen
som før antaget. Traditionen betegnes internt, og af den omgivende śaivisme, som kulamārga, kulaprakriyā og kaulikī prakriyā eller blot kula og kaula (ibid., 6). Sanderson
opsætter i samme handout fire karakteristika for denne selvstændige śākta-tradition:
1.

Initiation through the induction of possession (āveśaḥ) by the Goddess and the consumption of 'impure' sacramental substances (caruprāśanam, vīrapānam).

2.

Sexual intercourse with a consecrated consort (dūtī) as a central element of private
worship (ādyayāgaḥ). 3. Sanguinary sacrifices. 4. Collective orgiastic rites celebrated by assemblies of initiates and women of low caste (anuyāgaḥ, cakrayāgaḥ,
mūrtiyāgaḥ, cakramelakaḥ, vīramelāpaḥ) (Sanderson 2012, 5).

Af disse karakteristika er det særligt værd at bemærke punkt 2: rituelt samleje. At dette
er noget, der er kommet udefra og ind i det śaiva tantriske miljø, strider eksempelvis
mod Whites påstand om, at det seksualiserede ritual er kernen af de sydasiatiske tantri41

Samuels 2008, 265. "Female divinities may well best be understood in terms of a distinct Śākta milieu
from which both Śaivas and Buddhists were borrowing".
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ske traditioner42. En påstand der bygger på antagelsen om, at kulamārgaen skal ses i
forlængelse af mantramārgaen og ikke som en selvstændig tradition, der står i kontrast
til tantra. Śākta-traditionen har ikke blot påvirket śaivismen, men har også haft indflydelse på vaiṣṇavismen, buddhismen og jainismen (Olesen 2015) Man havde altså en
selvstændig śākta-tradition på den ene side og en selvstændig śiva-tradition på den
anden side, hvor śākta-traditionen fandt sin vej ind i den tantriske śaivisme gennem
atimārga III og kom til udtryk som et selvstændig śākta tantrisk miljø i form af kula/kaula.
4.6. Bindudhāraṇa (HYP 3.88) og amr̥taplāvana ( HYP 4.53)
Bindu er den mandlige sæd (semen verile). I Indien finder man en stor mystik omkring
mandens sæd. I Haṭhapradīpikā er der, som før nævnt, modstridende elementer. Nogle
af de mest karakteristiske er forskellen på, hvorvidt bindu skal forhindres i at falde
ned, altså bevares i hovedet, eller om det skal trækkes op gennem kroppen til hovedet
for så at oversvømme resten af kroppen. I den tidlige haṭhayoga var fokus, som før
nævnt, på bevaring af bindu. Man havde en ide om at bindu var en livgivende substans,
som befandt sig i hovedet, og at tab af denne medførte død. Var det modsat muligt at
holde bindu i hovedet, så ville dette medføre udødelighed (Mallinson 2012a, 4), HYP
vers 3.88 er udtryk for denne gamle indiske sædmystik, bindudhāraṇa. Amr̥ta er det
samme som bindu og er i denne sammenhæng derfor også sæd (ibid.). Der er dog en
tendens til, at bindu anvendes i forbindelse med tidlig hathayoga og bevaring af sæd,
mens amr̥ta anvendes i laya sammenhæng. Amr̥taplāvana er ligesom bindudhāraṇa en
praksis, hvor sæden spiller den centrale rolle. Forskellen er dog, at ved amr̥taplāvana
skal man ikke bevare den i hovedet, i stedet skal den feminine kraft kuṇḍalinī stige op
gennem kroppens cakraer, hvor den, når den når det øverste, vil frigive amr̥ta, som så
vil oversvømme kroppen (Hatley 2015, 2). Se eksempelvis vers 3.88 der her taler om
bindu i forhold til vers 4.53, der taler om amṛta.
4.7 Vajrolīmudrā yoginī (3.99) og vajrolīmudrā kecharī (3.102)
Rajas er som så mange andre sanskritbegreber meget flertydigt. Én af de tre guṇaer,
som holder prakr̥ti i balance, kaldes rajas og betegner i denne sammenhæng passion
og energi (Flood 2009, 234). Rajas forbindes i tantriske tekster også med sulfur, på
42

White differentierer mellem "soft core tantra", som er hvad han kalder main stream og "hardcore
tantra" som adskiller sig fra den soft core ved seksualiserede ritualer: "This study will privilege "Tantric
sex" over all other aspects of Tantra or Kaula practice, because sexualized ritual practice is the sole truly
distinctive feature of South Asian Tantric traditions" (White 2006, 13).
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samme vis som bindu forbindes med kviksølv43 (White 2006, 90). Ligesom man har en
gammel indisk sædmystik for mænd, har man en, der gælder for kvinder. I Manthānabhairava Tantras kapitel 4 diskuteres "The milk of the Yoginī". Her associeres
brystmælk, menstruationsblod og månen (lat. mensis). Mātr̥kābheda Tantra fra det 13
årh. forklarer, at kvinder ikke producerer mælk og menstruerer på samme tid, da en
gravid kvindes menstruation omdannes til mælk. Eksplicit forbinder man i Indien månen og kvindens menstruation gennem deres lignende cyklusser. Forbindelsen mellem
mælk

og

månen

findes

for

eksempel

i

det

tantriske

symbolsystem,

i

Nāthaṣoḍaśāmnāyakrama, hvor månen siges at være opstået fra Havet af Mælk, hvorfor den flyder med nektar. Videre bliver denne nektar fra Havet af Mælk, af en af Agehananda Bharatis tāntrika informanter, identificeret med kulāmr̥ta, som her er kvindelig udflåd eller menstruation (White 2006, 90-91).
Idet rajas kan have så mange forskellige betydninger (kun få er nævnt her), ser
jeg en pointe i ikke at oversætte det, men at bibeholde sanskritudtrykket. En bemærkelsesværdig ting ved rajas er dets køn. Man ville vel umiddelbart forvente, at dette
ville forekomme i femininum, men sådan forholder det sig ikke. Rajas er androgynt og
derfor et neutrumsord. Pointen i dette er, at alt herved kan opstå af rajas, da man ellers
godt var klar over, at der både skulle mandlig og kvindelig sæd til at skabe et foster. I
Kaulāvalinirṇaya siges det, at kvindens blod er kilden til liv, og i Kubjikā kilder betegnes Den store Gudinde śukradevī og bindupuṣpā. Gudinden er dog ikke selv androgyn, dette er blot hendes rajas (White 2006, 93).
Følgende kommentar vil tage udgangspunkt i Mallinsons artikel "Yoga and Sex:
What is the purpose of Vajrolīmudrā?" fra 2013(d). Artiklen behandler kun vajrolīmudrā i forhold til mænd. Jeg vil selv senere drøfte teknikken i forhold til kvinder.
Vajrolī er en teknik, der ofte bliver vægtet meget højt i haṭhayoga tekster, desværre er betydningen af ordet her gået tabt. Det er en teknik til at suge væsker, i nogle
tilfælde væsker produceret ved samleje, op fra underlivet. Mallinson har identificeret
vajrolī-praksissen i 25 tekster, hvor den tidligste er Amanaska fra omkring det 12. årh.
Ordet vajrolī nævnes ikke, men blot de yoginer, der tager bindu opad. Ud over denne
tidligste tekst, er to andre tekster særligt relevante i denne forbindelse. Disse er
43

I HYP vers 4.96 er det en mulig fortolkning, at kviksøl kan betegne bindu, som fast og stabilt i hovedet. Dog skal det nævnes, at andre og markant anderledes fortolkninger også kan lægges ned over dette
vers.
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Dattātreyayogaśāstra og Śivasaṃhitā, som jeg vil komme nærmere ind på i det følgende.
I Haṭhapradīpika bliver der overordnet formuleret to former for vajrolī. En version hvor yogien eller yoginīen skal bevare sin egen bindu (bindudhāraṇa), og en version hvor yoginen eller yoginīen skal suge en blanding af rajas og bindu op i kroppen
for at opnå siddhier (amr̥taplāvana). Teknikken bag amr̥taplāvana versionen, som
eksempelvis findes i HYP vers 2.101, bliver nærmere beskrevet af Mallinson. Man
fører et rør op gennem urinrøret op til blæren. Røret er nødvendigt til at holde urinvejen åben. Traditionelt har man anvendt rør af metal, men i dag er de fleste yoginer gået
over til at benytte gummi-kateter. Først sammentrækker yoginen mellemkødet for så at
udføre madhyamā nauli, hvor den centrale bugmuskel sammentrækkes, for at den nedre bugmuskel står frem. Herved skabes der undertryk i blæren. Er den synlige ende af
røret placeret i væske, så vil væsken blive drevet op (Mallinson 2013d, 3). Denne teknik kan så anvendes til at suge en mikstur af rajas og bindu op. Vajrolī kan som sagt
også bruges til at bevare sæden inde i kroppen. Men når man mestrer denne form for
vajrolī, er det muligt at have samleje uden at ejakulere. Mallinson forklarer, at yoginen
kan undgå sædafgang ved at optræne en kontrol over den ejakulerende impuls.
Som alternativ til Mallinsons forklaring på hvordan sædafgang kan undgås, har
jeg fået en lidt anderledes version af Niels Uldbjerg, klinisk professor i gynækologi og
obstetrik ved Aarhus Universitet44, som hævder, at det ikke handler om at optræne kontrol, men nærmere om det modsatte. Uldbjerg beskrev det som en retrograd ejakulation. Sædlederne transporterer sædceller til prostata, hvor de blandes med andre væsker.
Her skal musklen ved blærehalsen (den samme muskel, som holder urin i blæren)
stramme til, for at sæden ikke passerer op i blæren. Har man et tilpas antal gange provokeret denne muskel med et rør, bliver den slap og blokerer ikke for sædens indgang i
blæren. Altså vil sæden ved ejakulation løbe ind i blæren i stedet for ud gennem penis.
Dette er dog ikke muligt for kvinder, da deres anatomi i dette område er anderledes.
Det ikke er muligt for kvinder at holde på sine væsker, hverken den røde eller den hvide kvindelige rajas 45 (Uldbjerg 2015). Derfor må det sluttes, at bindudhāraṇaversionen af vajrolī, som beskrevet af Mallinson, ikke er mulig for yoginīer at udføre.
44

Interview lavet den 21. maj 2015. Interviewet er ikke optaget, men jeg har efterfølgende fået påstandene bekræftet via e-mail.
45
White gør opmærksom på, at den kvindelige sæd både kan være "colourless (sādhā) vaginal secretion
which is said to be ejaculated by woman during intercourse, in much the same way as a man's semen
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Det særlige ved vers 3.99 og 3.102 er, at den yogiske praksis ikke kun er tilgængelig for mandlige yoginer, men at den her også er for kvinder. Til at give en mulig
forklaring på, hvordan det kan være, at kvinder kan være ligestillede med mænd, er det
nødvendigt kort at inddrage śaktis ambivalente natur. Det skal nævnes, at jeg ser en
klar tendens i litteraturen mod, at man må bevæge sig uden for det ortodokse samfund
(som traditionelt gift kvinde), hvis man ønsker at benytte śakti til at opnå en højere
grad af autonomi (Hausner 2005; Dalrymple 2009). Wendy Doniger skelner som sagt
mellem "Goddess of tooth", som er gudindens farlige og erotiske manifestationer, man
ofte henvender sig til i forbindelse med sygdomme og "Goddess of breast", som er
gudinden som den frugtbare idealhustru, der tilbedes i forbindelse med livscyklusser
(1980, 90-91). Ydermere kan gudinden både forekomme som den altomfattende
Mahādevī eller som et konkret væsen, der agerer aktivt i verden (Bose 2010, 12).
Langt de fleste kvinder i Indien lever under beskyttelse af deres mand som dedikerede
hustruer og mødre med "Goddesses of the breast" som forbilleder. Men kan man ikke
finde sig til rette i det ortodokse samfund, har man en mulighed for at benytte sig af
śaktis anden og mere voldsomme side. Man kan forlade det ortodokse samfund, og i
stedet for at leve under sin mands beskyttelse, leve under śaktis beskyttelse (Dalrymple
2009, kap 8). Hausner (2005) har dog påpeget, at det, for kvindelige yoginīer, der vælger bosætte sig et sted i stedet for at vandre rundt, kan lade sig gøre at forene de to
idealer, som autonom, selvstændig kvinde, der på samme tid har moderlige forpligtelser over for et samfund. Śaktis ambivalente natur, samt śāktismens opfattelse af Gudinden som den højeste guddom, er relevant i forhold til vers 3.102, der forklarer, at en
kvinde kan blive khecarī (se note 21), mens vers 3.99 siger, at en kvinde kan blive en
yoginī ved at trække mandens bindu op og på samme tid beskytte sin egen rajas. Da vi
ved fra vers 3.88, at tab af bindu giver død, må det betyde, at yoginīer får særlige kræfter og opnår udødelighed på bekostning af manden, som derved dør en lille smule. Den
kvindelige yoginīs formål bliver på sin vis hævet over den mandlige yogins.
I forbindelse med vajrolī i Haṭhapradīpikā er der således gjort følgende observationer: at mænd kan udføre vajrolī i bindudhāraṇa og amr̥taplāvana version, mens det
kun er muligt for kvinder at udføre vajrolī i amr̥taplāvana versionen, men at yoginīer
via denne kan opnå siddhis og udødelighed på bekostning af manden. At kvinder kun
is ejaculated. However, the word [rājas] can also mean menstrual blood" (White 2006, 92). Jeg vil, i
tilfælde af at det er nødvendigt at distancere mellem de to, benytte mig af "den hvide- og den røde rajas”.
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kan udføre amr̥taplāvana varianten af vajrolī er dog ikke et problem, som følge af
Sanderson skolens opdagelse af et selvstændigt śākta-miljø, hvilket jeg vil komme
nærmere ind på i det følgende.
Ud over i Haṭhapradīpikā bliver vajrolī som sagt også beskrevet i Dattātreyayogaśāstra fra det 13. årh46. I denne tekst findes ni mudrāer hvoraf vajrolī er den ene, og
formålet med teknikken er her at bevare bindu. Det bliver beskrevet, at en yogin til
denne praksis skal anvende mælk47 og āṅgirasa, og at det første er nemt tilgængeligt,
mens det andet skal produceres af en kvinde48. Der står ikke, at yogien skal suge en
mikstur af āṅgirasa og bindu (og mælk?) op, men nærmere at han skal bevare sin egen
og trække kvindens op. Det er her bemærkelsesværdigt, at det siges, at kvinder også
kan opnå succes, da det praktisk talt ikke er muligt for kvinder at udføre bindudhāraṇa
versionen af vajrolī, som den beskrives af Mallinson. Enten kunne man forestille sig,
at praksissen er anderledes for kvinder eller har været ukendt for mænd. Da
Dattātreyayogaśāstra, og de fleste andre relaterede tekster for den sags skyld, formodentligt er skrevet af mænd til mænd, så kan det være, at de har haft kendskab til kvinder, der praktiserede vajrolī, men ikke har haft kendskab til fremgangsmåden. Alternativt kunne man forestille sig, at der i tidlig haṭhayoga ikke har været kvindelige yoginīer, men at det er tilføjelser, der er kommet til, efter śaktismens indpas i śaivismen.
Den sidste tekst, jeg vil inddrage i denne sammenhæng, er Śivasaṃhitā fra det
14. eller 15. årh.49. Teksten bygger på Dattātreyayogaśāstra, men er fortolket ind i en
Śrīvidyā Kaula Śaivisme. Śivasaṃhitā udlægger de haṭhayogiske mudrāer i en
kuṇḍalinī-version. Her skal yogien trække rajas fra kvindens yoni op gennem sit urinrør (ŚS 4.81) med henblik på at kombinere dette med sin egen bindu inde i kroppen
(ŚS 4.86). Śiva er bindu, og Gudinden (Śakti) er rajas, og når disse to forenes, bliver
yogien guddommelig (ŚS 4.87)50. Praktiserer yoginen vajrolī dagligt i seks måneder, i
overensstemmelse med sin gurus instruktioner, vil han ikke miste sin bindu, selv om
han har sex med hundrede kvinder (ŚS 4.103). Det bliver i denne tekst ikke nævnt, at
praksissen er mulig for kvinder, på trods af at teksten tydeligt er śāktistisk, hvor bindu
og rajas skal blandes og forenes i kroppen i form af Śiva og Śakti. Vers 4.103 beskri46

Dateringen er Mallinsons (2013d, 4). For vers og oversættelse se bilag 2.
I forbindelse med mælk vil jeg blot henlede opmærksomheden på forholdet mellem mælk og menstruationsblod nævnt tidligere i afsnittet.
48
Mallinson (2013d, 5) "āṅgirasa is glossed with rajas, menstrual fluid".
49 Mallinson 2013d, 5.
50
Se bilag 3.
47
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ver den praksis, som Mallinson siger, har været formålet med vajrolī i tidlig haṭhayoga. Dette kan være en bevaring af tidligere beskrivelser af denne praksis, eksempelvis
fra Dattātreyayogaśāstra, men ud fra min samtale med Uldbjerg, kan det også være, at
dette vers er med, da fraværende sædafgang vil være en naturlig følge af gentagende
praksis.
Man kan undre sig over følgende: det ville for mig være logisk, hvis det i
Dattātreyayogaśāstra, hvor vajrolī udelukkende findes i en bindudhāraṇa version,
ikke blev nævnt, at kvinder kunne udføre vajrolī. Men at det havde givet mere mening,
hvis det i stedet var blevet nævnt i Śivasaṃhitā, hvor vajrolī er amr̥taplāvana. Men her
er kvindelige udøvere, modsat i Dattātreyayogaśāstra, fraværende. At vajrolī også er
for kvinder i Haṭhapradīpikā, giver mening, da der her findes en amṛtaplāvana version af vajrolī.

5. Sammenfatning
Jeg har i det forudgående kort gjort rede for den tantriske śaivisme samt en selvstændig
śākta-tradition og denne śākta-traditions mulige vej ind i den tantriske śaivisme. Endvidere har jeg gjort rede for værket Haṭhapradīpikā som en kulmination af de to førnævnte traditioner. Jeg har specifikt taget fat i praksissen vajrolīmudrā og først beskrevet den ud fra Mallinsons artikel (2013d) om vajrolī i et mandligt perspektiv og
derefter, ud fra en samtale med en gynækolog, gjort mig nogle betragtninger i forhold
til vajrolī og kvinder. Jeg skelnede mellem vajrolī i en bindudhāraṇa- og i
amr̥taplāvana version. Mallinson konkluderede, og dette kan jeg også selv konkludere
ud fra min samtale med Niels Uldbjerg, at mænd kan udføre begge versioner af vajrolimudrā. For kvinder derimod er det kun fysisk muligt at foretage amr̥taplāvana versionen, da en kvinde ikke kan holde sin rajas oppe i kroppen. Da bindudhāraṇa tilskrives tidlig haṭhayoga, mens amr̥taplāvana tilskrives laya, er dette ikke et problem,
hvis śākta-traditionen er kommet ind fra siden. Derimod underbygger det tesen om en
selvstændig śākta-tradition. Ydermere fremgik det af HYP vers 3.99 og 3.102 om vajrolī for kvinder, at kvinden blev en yoginī eller khecarī på bekostning af manden, da
hun skulle bruge hans bindu. Dette kunne tænkes at oprinde i śāktismen, hvor den
kvindelige guddom Mahādevī er hævet over de mandlige guddomme.
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Jeg må konkludere, at de udvalgte vers fra HYP, som er anvendt i denne opgave, peger
i retning af en selvstændig śākta-tradition. Dog skaber vajrolī-praksissen i
Dattātreyayogaśāstra og i Śivasaṃhitā lidt uorden i billedet.
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Bilag 1. An area of confusion: Śaivism- Śāktism-Tantrism' og: Śaivism,
Śāktism, and Tantrism? (Olesen 2014b, kap. 6.6)
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Bilag 2. Dattātreyayogaśāstra - Vajrolī
Fra Textual Materials for the study of Vajrolīmudrā (Mallinson 2013b, 3).

Fra Dattātreya’s Discourse on Yoga (Mallinson 2013a, 8)

Dattātreyayogaśāstra - 3.5.9: Vajrolī
I shall teach Vajroli, which is kept hidden by all yogins, (151) for it is a great secret,
not to be given to all and sundry. But one surely should teach it to he who is as dear to
one as one's own life. (152) The yogin who knows Vajroli is worthy of success, even if
he behaves self-indulgently, disregarding the rules taught in yoga. (153) I shall tell you
the two things (necessary) for it which are hard for anyone to obtain, [and] which are
said to bring about success for a [yogin] if he dose obtain them: (154) Milk and
Āṅgirasa. Of the two, the first is [readily] available. The second is hard for men to get;
they must use some stratagem to procure it from women. (155-156) A man should
strive to find a woman devoted to the practice of yoga. Either a man or a woman can
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obtain success if they have no regard for one another's gender and practise with only
their own ends in mind. If the semen moves then [the yogin] should draw it upwards
and preserve it. (157) Semen preserved in this way truly overcomes death. Death [arises] through the fall of semen, life from its preservation. (158-160) All yogins achieve
success through the preservation of semen.

Bilag 3. Śivasaṃhitā vers 4.81, 4.86, 87 og 4.103.
Udvalgte vers fra The Siva Samhita (Mallinson 2007).

