Traditionel sydindisk lægekunst i
området omkring Tranquebar
Projektansvarlig: Lektor Kenneth Zysk, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Afdeling for Asien Studier, Københavns Universitet
Projektet omhandler den Indiske Siddha-lægevidenskabs historie og udvikling i Tamil Nadu og dens forhold til Ayurvedalægevidenskaben.
Før den muslimske tilstedeværelse i det 10. århundrede eksisterede der to fremherskende former for lægekunst i Indien: Ayurveda i Nordindien samt det centrale Indien og dele af
Kerala i syd - og Siddha, som hovedsageligt er fra Tamil Nadu.
Begge har lange historier og bliver stadig praktiseret i deres
respektive indiske regioner. Der er skrevet omkring historien,
udviklingen og praktiseringen af Ayurveda både på sanskrit
og på hindi. Meget lidt vides derimod om Siddha, fordi dens
skrevne historie er begrænset, og fordi viden om Siddha er
blevet mundtligt overleveret fra lærer til student.
Fra 11. januar til 9. marts 2007 er udført research ved French
Institute i Pondicherry med tilknytning til et lokalt projekt om
Siddha-medicin under ledelse af dr. Birgitta Sabastia. Der blev
lagt særlig vægt på indsamling af viden om de fundamentale principper og praktikker i Siddha-medicin med særligt
henblik på relationerne til Ayurveda-medicin i det nordlige
Indien, samt på opbygning af et foto- og ﬁlmarkiv om Siddha-medicin, indsamlet i samarbejde med Christian Sabastia,
som også er tilknyttet French Institute. Projektet arbejder tæt
sammen med andre af initiativets projekter og vil involvere
forskere og meddelere fra Indien, som vil sikre nøjagtighed,
værdien af de indsamlede data og forskningens høje standard.
Resultatet af undersøgelserne er formidlet i en række beretninger om Siddha-medicin og livet i Sydindien på Galathea 3’s
hjemmeside under ”Indisk Lægekunst” – se www.galathea3.
dk/dk/Menu/Forskning/Nationalmuseets+Tranquebar+
Initiativ/Forskningsprojekter/Sydindisk+l%c3%a6gekunst/
Kenneth+G.+Zysk%2c+Ph.D%2c+Dr.+phil - samt i et arbejdspapir med titlen Siddha medicine in Tamilnadu, der vil blive
udgivet i henhold til Tranquebar Initiativets publiceringsplan.
Med denne første fase af undersøgelserne er tilvejebragt
en større indsigt i og om Siddha-medicin i området omkring
Tranquebar. Det vil danne grundlag for den næste fase, hvor
der vil blive fokuseret på at skabe kontakt til nulevende praktiserende inden for Siddha i omegnen af Tranquebar. Med
disse læger vil der blive optaget og indspillet interviews, der
vil indgå i arkivet om Siddha-medicin, og de indsamlede data
vil blive analyseret med henblik på opnåelse af et mere komplet billede at den medicinske praksis i det moderne Indien.

Indisk forsker studerer tekster på
palmeblade, som tidligere blev anvendt til at skrive på i Tamil Nadu.
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