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En tur til fortidens Amerika
Af Lalitanatha Dasa
I dette nummer bringer vi på næste side
sidste afsnit af I Bhagavatams lys. Det er den
længste serie, vi nogensinde har haft på Srila
Prabhupadas side i Nyt fra Hare Krishna. Elleve afsnit er det blevet til, hvormed hele Light
of the Bhagavata nu er oversat. Vi håber, I alle
har sat pris på den. Det næste skridt må så være
at få bogen udgivet.
I aprilnummeret startede vi en serie om Oldtiden og den vediske kultur for at få afklaret, om
der er historisk og arkæologisk grundlag for at
mene, at hele verden på et tidspunkt var under
én vedisk kultur, og at det, vi nu kalder Indien,
var denne verdensomspændende kulturs hovedsæde. Vi skrev, at det var en slags forskningsserie, hvis udfald vi ikke kendte på forhånd, for
det var for os lige så meget en anledning til at
sætte os ind i emnet.
Vi regnede med, at det ville være relativt let
at etablere forbindelsen imellem Indien og mellemøstlige kulturer som eksempelvis Egypten.
Derimod troede vi, at specielt forbindelsen til
Nord- og Sydamerika ville være langt vanskeligere at dokumentere. Vi havde derfor forestillet
os at gemme Amerika til sidst.
Vi tog fejl. Da vi for en måneds tid siden begyndte at grave i emnet, dukkede der så mange
interessante ting frem, at vi allerede nu på side 6
kan bringe en artikel om sammenhængen imellem Oldtidens Amerika og Indien.
Fællessang af Krishnas navn er den foreskrevne religiøse proces i denne tidsalder (Kali-

yuga). I Vrindavana har Aindra Prabhu i over
25 år stået i spidsen for en uafbrudt kirtana.
Han er om nogen indbegrebet af sang af Hare
Krishna, så hans artikel Nama-sankirtana på
side 12 indeholder mange vigtige erkendelser
af det, som burde være det vigtigste for os alle:
chantning af Hare Krishna-mantraet.
Et andet vigtigt emne er opbygningen af vores
hengivne samfund på en måde, så alle kan finde
beskyttelse i Krishnas tjeneste og være sammen
med hengivne, uanset hvem man er, og hvor
man befinder sig i landet. Den situation har vi
ikke endnu, og skal den blive til virkelighed,
er vi mange, der mener, at den skal realiseres
igennem det, der kaldes bhakti-vrksa. På side
17 diskuterer Kaunteya Dasa forholdet imellem templer, som vi har været vant til dem, og
bhakti-vrksa. Er bhakti-vrksa en del af et tempel
– eller er det omvendt?
En sidste bemærkning: husk, at udover alle de
andre ting, der sker
i denne måned, er
I dette nummer
det også Pandavanirjala Ekadasi Redaktionelt
2
tirsdag den 22.
juni. Sastras anbe- Srila
faling er fuldstæn- Prabhupadas side
3
dig faste fra alt inklusive vand, hvis Vediske rødder til
man er kommet til Oldtidens Amerika 6
at bryde ekadasi i
Nama-sankirtana
12
det forgangne år.
Gangamata
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Srila Prabhupadas side
I Bhagavatams lys, 11
Dette er ellevte og sidste afsnit af oversættelsen af Light of the Bhagavata, som
Srila Prabhupada skrev i 1961 over kapitel 20 fra Srimad-Bhagavatams Tiende
Bog, der er en beskrivelse af efteråret i Vrindavana. Hvert naturfænomen sammenlignes med en bestemt filosofisk pointe, ligesom hvert vers ledsages af et maleri af den kinesiske
malerinde Madame Li.
Tekst 47
Fra Transcendensen, der kaldes
Krishnaloka, udstråler der en glødende
glans, der minder om en komets hale.
Denne gloende udstråling er ubegrænset, umådelig og uudgrundelig.
Inde i denne glans er der utallige hvidglødende planeter, som hver især er
selvlysende. Et eller andet sted inde i
denne glødende glans er en begrænset
del dækket af materiel energi, ligesom
en del af himlen er tildækket af en sky.
Inde i denne materielle energi er der
utallige universer, i hvert univers er der
utallige materielle planeter, og jorden
er en af disse planeter. Således kan vi
forstå, hvor ubetydelig en del denne
klode, hvorpå vi bor, er af det samlede
kosmos.
Krishnaloka er som ovenfor nævnt
Guddommens Personligheds, den oprindelige Transcendens’, bolig. Den glødende udstråling, der udgår fra Krishnaloka,
er Herrens personlige stråleglans. Den
almægtige Herre, der er fuld af ufattelige
energier, ekspanderer Sig i forskellige
former og energier. Der er former fra Hans
energi såvel som former fra Hans person.
Han har utallige energier, og derfor kan Han
gøre alting og hvad som helst, Han ønsker, hvilket omgående og med al fuldkommenhed bliver
til virkelighed. Hans energier er som varme og
lys, der spreder sig fra en ild. Hele den kosmiske
manifestation er intet andet end en ekspansion af
Hans energier. Energierne er udstrømninger fra

Ham, og derfor er udstrømningerne samtidigt ét
med og forskellige fra Ham.
Transcendensen sammenlignes med mælk, og
udstrømningerne sammenlignes med yoghurt.
Yoghurt er intet andet end mælk, og samtidigt
er det alligevel forskelligt fra mælk. Yoghurt
laves af mælk, men kan ikke bruges som mælk.
-3-

Herren sammenlignes også somme tider med
et træ. Træets rod er årsagen til stammen,
grenene, kvistene, bladene og frugterne, men
alligevel er stammen ikke frugten, frugten er
ikke bladet, og bladet er ikke roden. Når træet
trænger til vand, skal man vande roden og ikke
bladene. At hælde vand på bladene er omsonst,
imens det tjener alle formål at hælde vand
på roden. Dette er essensen af den åndelige
kulturs filosofi.
Krishnaloka kaldes også Goloka Vrindavana.
Nedenunder denne Goloka finder man Haridhama, Mahesa-dhama og Devi-dhama. Hari
(Visnu, Narayana) er Herrens ”formelle” ekspansion, Mahesa (Siva) er Herrens ”formelle,
energetiske” ekspansion, og Devi er Herrens
”energetiske” ekspansion. De levende væsener
er også energetiske ekspansioner af Herren.
Der er to forskellige slags levende væsener,
nemlig de befriede sjæle og de betingede sjæle.
Planeterne inde i den glødende udstråling
kaldes Hari-dhama. På disse planeter er den
herskende Guddom Hari, og de beherskede
guddomme er de befriede sjæle. De væsentligste træk ved både de befriede sjæle og Hari er
næsten identiske, men alligevel er Hari den herskende, og de befriede sjæle er de beherskede.
De utallige planeter i Hari-dhama beherskes
af forskellige formelle ekspansioner af Herren,
og alle har de forskellige navne.
Universerne inde i den materielle energi
kaldes Devi-dhama. Inde i Devi-dhama er
den herskende Guddom Visnu, der hjælpes af
Brahma og Siva. Devi-dhama beherskes af de
tre kvaliteter godhed, lidenskab og uvidenhed.
Visnu er inkarnationen af godhed, Brahma af
lidenskab og Siva af uvidenhed. Brahma skaber, Visnu opretholder, og Siva udsletter den
materielle skabelse. Den materielle skabelse
bliver til ved Herrens vilje, ligesom den igen
udslettes ved Hans vilje. Men selv om den
materielle energis universer således skabes
og tilintetgøres, eksisterer planeterne i Haridhama for evigt.
De betingede levende væsener, der ønsker
at nyde og ikke at tjene, gives i Devi-dhama

en mulighed for at arbejde hen imod befrielse.
Nogle af dem kommer videre til Hari-dhama,
nogle til Mahesa-dhama, og nogle af dem
forbliver i Devi-dhama. Mahesa-dhama ligger
i grænseområdet imellem Hari-dhama og Devidhama. Upersonalisterne, der ønsker at smelte
sammen med Transcendensens eksistens,
anbringes i Mahesa-dhama. De, der ønsker at
blive tilbage indenfor de materielle universers
planetsystemer, forbliver her på forskellige planeter. Men de, der ønsker at komme ud af den
materielle energi, kan komme til Hari-dhama
og enten få adgang til de forskellige planeter
der eller komme direkte til Krishnaloka.
Bhakti-yoga-systemet kvalificerer en til at
komme til Hari-dhama, jnana-yoga-systemet
kvalificerer en til at komme til Mahesa-dhama,
og karma-yoga-systemet tvinger en til at blive
tilbage i Devi-dhama og igen og igen blive født
og dø og udskifte sin materielle tildækning alt
efter arten af den karma, man pådrager sig.
Tekst 48
Månen eller Candraloka er et af halvgudernes fire vigtige tilholdssteder. Hinsides Manasasøen findes bjerget Sumeru. På østsiden af
dette bjerg ligger planeten Devidhani, hvor
Indra bor. På den sydlige side er planeten
Samyamani, hvor Yamaraja bor. På vestsiden findes planeten Nimlocani, hvor Vayu,
halvguden, der behersker vinden, opholder
sig. Og på bjergets nordside er månen, der
også kaldes Vibhavari.
Alle disse forskellige planeter ligger inden
for det univers, hvor vores planet findes. Personer, der er for materialistiske, engagerer sig
altid i sansenydelse. Sådanne personer tilbeder de materielle halvguder og gudinder for at
få opfyldt deres materielle ønsker. De holder
af at udføre mange yajnaer for at formilde
himlens forskellige halvguder og forfædre.
Sådanne personer forfremmes automatisk til
månen, hvor de nyder soma, en himmelsk drik.
Månen er for kold for denne jords indbyg-4-

gere, og derfor er det omsonst, når
almindelige personer forsøger at
komme dertil med jordiske kroppe. Blot at se månen på afstand
sætter ikke en i stand til at kunne
forstå dens virkelige natur. Man er
nødt til først at krydse over Manasasøen og derefter bjerget Sumeru,
og kun da kan man finde månens
bane. Intet almindeligt menneske
har adgang til den planet. Selv de,
der lukkes ind der efter døden,
skal have udført de foreskrevne
pligter for at tilfredsstille pitaerne
og devaerne, og selv de bliver
sendt tilbage til jorden efter en
fastsat livslængde på månen.
Mennesker med udviklet bevidsthed spilder derfor ikke tiden
på virkelige eller indbildte udflugter til månen. Sådanne intelligente
personer bestræber sig ikke på at
opnå midlertidig sansenydelse. De
bruger derimod deres opsparede
kræfter på åndelig kultivering. De
gør deres religiøse pligter for at
tilfredsstille den Højeste Herre og
ikke for at opnå personlig sansenydelse. Symptomerne på sådanne
sjældne hengivne af Herren er,
at de er utilknyttede til materiel
nydelse, og de er tilfredse, rene
i hjertet, knyttede til hengiven
tjeneste, frie for en svaghed for
midlertidige ting og blottet for
falsk ego. Ifølge de vediske forskrifter opnår sådanne personer
i sidste instans stedet, hvor Guddommens Højeste Personlighed
hersker, og hvor der ingen død,
ingen fødsel, ingen alderdom og
ingen sygdom er. På vej til disse åndelige planeter krydser sådanne personer solens bane,
der kaldes arcir-marga, og på deres vej får de
alle planeterne imellem her og den åndelige
verden at se.

Med dette ellevte afsnit afsluttes oversættelsen af I Bhagavatams lys. Det første
afsnit bragtes i Nyt fra Hare Krishna juli
2009.
-5-

Vediske rødder til
Oldtidens Amerika
Vedisk Oldtidshistorie, del 3
Af Lalitanatha Dasa
I vores serie om Oldtiden ser vi i dette nummer på Amerikas tidlige kulturer. Opstod de uafhængigt eller var de, som Vedaerne hævder det, udløbere af en verdensomspændende vedisk kultur?
Selv om historikere har gjort sig mange teorier
om oprindelsen til de amerikanske kulturer,
fylder det, vi ved om Amerika fra tiden før
Columbus, meget lidt i forhold til det, vi ikke
ved. Den vigtigste grund dertil er, at fra 1519
til 1533 udraderede de invaderende europæere brutalt tre store civilisationer – aztekerne
i Mexico, mayaerne i Yucatan og Guatemala
og inkaerne i Peru. Specielt blev alt gjort for at
udslette de skriftlige kilder, der kunne have fortalt os om de amerikanske befolkningers fortid.
Således afbrændte Mexicos første biskop efter
den spanske erobring, Juan de Zumarraga, hele
Texcocos bibliotek på Tlatelocos markedsplads
som ”Djævelens værk”. I årtierne derefter gjorde
spaniolerne alt for at opspore alle manuskripter
i templer, regeringsarkiver og private hjem og
brænde dem. Kun en håndfuld tekster har overlevet frem til nutiden.
De efterfølgende 300 år er historien om en
skånselsløs ødelæggelse af de før-columbianske
kulturer og et folkemord uden historisk sidestykke. I dag ligger de gamle amerikanske
civilisationer som arkæologiske ruiner spredt
ud over hele Mellem- og Sydamerika. Selv om
europæerne anså indianerne for primitive og
barbariske, vidner de utallige bygningsværker,
templer, pyramider, skulpturer og kunstværker
om civilisationer, som langt overgår noget, man
nogensinde har set i Europa.
Mayaerne, inkaerne og andre amerikanske
kulturer havde komplekse samfund med organisering, økonomi, politik og religion såvel
som håndværk, kunst, skulptur, skrifttegn og en
avanceret matematik. Et af de få overleverede

dokumenter fra mayaerne er deres kalender, der
begynder den 6. august 613 f.Kr. og slutter den
21. december 2012. En sådan kalender vidner
ikke om nogen primitiv civilisation, men om et
folk, der mestrede komplicerede astronomiske
beregninger og må have foretaget omhyggelige
observationer af stjernehimlen i mindst 2000 år.
Hvor kom disse civilisationer fra? Standardopfattelsen er, at mennesket kom til det amerikanske kontinent for 12.000–15.000 år siden
over Beringstrædet, der dengang var en landfast
bro imellem Sibirien og Alaska. Gradvist over
de følgende årtusinder opstod de amerikanske
kulturer uafhængigt af den Gamle Verdens
civilisationer. Bortset fra vikingernes besøg
med Leif den Lykkelige omkring år 1000 og
måske en enkelt vildfaren søfarer i ny og næ
var der ingen forbindelse imellem Den Gamle
Verden og Amerika før Christopher Columbus
opdagede kontinentet i 1492.
Ved nærmere eftersyn viser det sig, at ikke
alle historikere deler den opfattelse. Lige fra
Amerikas opdagelse og frem til nutiden har et
mindretal af forskere hævdet, at der må have
været tidligere forbindelser imellem de to verdener. Alexander von Humbolt (1769-1859), en
fremtrædende europæisk opdagelsesrejsende
og antropolog, foreslog som en af de første en
asiatisk oprindelse til de indianske civilisationer.
Under et ophold i Mexico fandt han bl.a. slående
ligheder imellem indisk og mexicansk astrologi.
Han bemærkede: ”Hvis sprog kun er et spinkelt
bevis på kommunikation i gamle tider imellem
de to verdener, bevises denne kommunikation
til fulde af kosmogonierne, monumenterne, de
-6-

hieroglyfiske skrifttegn og de folkelige institu- af guder og dyr, der følger efter hinanden uden
tioner i Amerika og Asien.”1
afbrydelse i samme rækkefølge og med kendeVon Humboldt skrev også: ”Det er overra- tegn og funktioner eller betydninger, der slående
skende i slutningen af det femtende århundrede ligner de 12 indiske og javanesiske grupper af
at finde i en verden, som vi kalder ”ny”, de guder og med de samme underinddelinger.”4
ældgamle institutioner, de religiøse ideer og den
En anden sådan fremtrædende moderne forslags bygningsværker, som i Asien ser ud til at sker var antropologen Gordon Ekholm (1909tilhøre den første begyndelse på civilisationen.”2 1987), kurator på American Museum of Natural
Sir William Jones (1746History i New York og i
1794), den første store
en periode præsident for
indolog og pioner i sanThe Society for American
skritstudier, var af samme
Ekholm og andre for- Archeology. Lige fra han
opfattelse. Han bemærkede: skere som han finder det i 1949 arrangerede en stor
”Rama er repræsenteret påfaldende, hvor mange udstilling på museet, hvor
som en efterkommer af
træk ved de amerikanske han viste paralleller imelsolen, som Sitas mand og
lem mayaerne og Sydøstkulturer minder om Indien asiens kulturer, argumentesom søn af en prinsesse
ved navn Kauselya. Det er og Sydøstasien.
rede han hele sit liv for teomeget bemærkelsesværdigt,
rien om en før-columbiansk
at peruvianerne, hvis inkaer
forbindelse imellem Den
brystede sig af samme nedGamle og Den Nye Verden
stamning, betegnede deres
via Stillehavet.5
største festival som Rama-Sitva. Derfor kan vi
slutte, at Sydamerika blev befolket af samme
Indernes søfartskunnen
race, der indførte riterne og den fabelagtige
Indvendingen imod en indisk/asiatisk tilstehistorie om Rama til Asiens mest afsideslig- deværelse i Amerika i tidlige tider går oftest på
gende området.”3
afstanden imellem de to områder. Hvordan skal
Flere nyere historikere støtter også en asiatisk tilstrækkeligt store folkemængder have kunnet
oprindelse til de amerikanske civilisationer og krydse Stillehavet uden veludrustede skibe og
religioner. Et eksempel er den tyske antropolog dygtige søfolk?
Paul Kirchhoff (1900-1972), der i mange år var
Ifølge antropologen Robert Heine Geldern
en ledende antropolog på Universidad Nacional (1885-1968) holder dette argument ikke. ”De,
Autónoma i Mexico. Han påpegede, at det ikke der tror, at Asiens oldtidsfolk ikke var i stand til
kun kan have været et spørgsmål om tilfældige at krydse [Stille-] havet, overser fuldstændigt,
indflydelser, der spredte sig fra det ene område i hvad skriftlige kilder fortæller os om deres skibe
verden til det næste, men at Kina, Indien, Java og og navigering,” bemærkede han. ”Skibe, der
Mexico i virkeligheden må have været samme kunne krydse det Indiske Ocean, kunne også
civilisation. Kirchhoff påpegede således, at ”… krydse Stillehavet. Endvidere var disse skibe
en kalendarisk klassificering af 28 hinduguder i virkeligheden større og sandsynligvis mere
og deres dyr i tolv grupper, der igen er delt i fire sødygtige end Columbus’ og Magellans. The
grupper, inden for hvilke vi finder en sekvens Periplus of the Erythraean Sea omtaler Sydaf guder og dyr, der repræsenterer skabelse, indiens store skibe, der var involveret i handel
ødelæggelse og fornyelse, og som kan vises at med Østens lande. En kinesisk kilde fra det
have eksisteret både i Indien og på Java, må være tredje århundrede beskriver fartøjer fra Sydasien
ført fra den Gamle Verden til den Nye, siden vi på over 50 meters længde med fire master og
i Mexico finder en tilsvarende kalendarisk liste med kapacitet til at bære 6-700 mennesker og
-7-

”

”

tværtimod havde meget at lære fra dem.
Geldern skrev sammen med Ekholm:
”Skibe af den størrelse, der sejlede Fahsien fra Indien til Kina (over stormfyldte kinesiske vande) var afgjort i
stand til at klare hele turen til Mexico og
Peru over Stillehavet. Et tusinde år før
Columbus’ fødsel overgik indiske skibe
langt nogle, der blev bygget i Europa
helt op til det 18. århundrede.”7

Fra Codex Cortes: Mayaernes
gengivelse af kærningen af Mælkehavet?

et tusinde tons handelsvarer.”6
I virkeligheden kan selv en stor kano eller en
katamaran sejle fra Sydøstasien til Polynesien
og derfra til Sydamerika. Hvad mere er, var
oldtidens asiatere dygtige og erfarne søfolk.
Indernes og kinesernes skibsbyggeri var god nok
til at krydse verdenshavene. Indiske skibe sejlede i fast rute imellem Indien og Sydøstasien.
En kinesisk buddhist, Fa-hsien, beskriver, at
da han vendte tilbage til Kina fra Indien, havde
hans skib et mandskab på over 200 mand og
sejlede ikke langs kysten, men direkte over Den
Bengalske Bugt. Sådanne skibe var større end
dem, som Columbus brugte til at navigere over
Atlanten et tusinde år senere.
Det er også kendt, at der blev sejlet heste
fra Indien til Malaya og Indokina i det tredje
århundrede. Transport af heste kræver nødvendigvis ret store skibe. Specielt inderne var
kendte for deres skibsbyggeri. Englænderne,
der selv var dygtige søfolk, måtte i 1700-tallet
sande, at de ikke kunne lære inderne noget, men
-8-

Eksempler på ligheder imellem
de to kulturer
Ekholm og andre forskere som han
finder det påfaldende, hvor mange træk
ved de amerikanske kulturer minder om
Indien og Sydøstasien. Allerede spanieren Cortes, der invaderede Mexico,
opdagede, at mexicanerne havde næsten
samme ord for Gud, som han selv havde.
Hans eget spanske ”Dios” kom fra det
græske ”Theos”, der igen er beslægtet
med sanskritordene ”Devata” og Deva.
Til sammenligning var det mexikanske
ord Teotl.
Fra Cortes’ hånd har vi også beretningen
Codex Cortes, hvori man finder en gengivelse
af mayaernes illustration af, hvad der slående
ligner Puranaernes beretning om kærningen af
Mælkehavet. Der er et bjerg med en skildpadde
på toppen. Rundt om bjerget er snoet en slange,
imens to mørklødede personer (asuraer?) holder
den ene ende, og den anden ende holdes af et
lidt grotesk væsen med, hvad der kan ligne et
elefanthoved (Ganesh?).
I det hele taget forekommer elefanter og
elefanthoveder som udsmykning på mange
amerikanske templer og religiøse friser. Illustrationer af dem viser ikke blot en elefant,
men en indisk elefant. Til sammenligning har
afrikanske elefanter større ører og et noget
andet hoved, men de amerikanske elefantudsmykninger er tydeligt af den indiske elefant
(Elephas Indicus). Selv om der levede mammutter i Nordamerika for måske 12.000 år, levede
de ikke i Mellem- og Sydamerika, og indiske

elefanter har der aldrig været
på det amerikanske kontinent.
Hvorfra kom inspirationen til
disse elefantudsmykninger?
Mayaerne havde en doktrin
om verdens tidsaldre, der
minder om de indiske yugaer.
Selv de associerede farver for
disse mytologiske tidsaldre
– hvid, gul, rød og sort – er
de samme som og forekommer i samme rækkefølge
som i en af de to versioner
af de indiske yugaer. I begge
kulturer er varigheden af den
første tidsalder nøjagtigt den
samme, nemlig 4.800 guddommelige år. Donald A.
Mackenzie skriver i sin bog Myths
of Pre-Columbian America: ”Doktrinen om verdens tidsaldre var der i
det før-columbianske Amerika…den
mexicanske rækkefølge er identisk
med hinduernes…Den væsentlige
kendsgerning forbliver, at de kommer fra en fælles kilde…Det ville
være latterligt at hævde, at en sådan
særegen doktrin opstod uafhængigt i
forskellige dele af de Gamle og Nye
Eksempler på mayaernes og
Verdener.”8

Today i juni 1995,9 hvordan
V. Ganapati Sthapati, måske Indiens dygtigste nulevende traditionelle tempelarkitekt, havde opmålt og
undersøgt to inkabygninger
i Machu Picchu, nemlig et
tempel og en almindelig
bolig. Han konstaterede,
at grundplanen for disse
bygninger, placeringen af
indgange, vinduer, proportionerne imellem længde og
bredde, tagtyper, tagenes
hældningsvinkel, søjlernes
størrelser, væggenes tykkelse osv. alle nøje følger
de samme principper og
retningslinjer, som man finder i
Indiens vastu-sastraer. Med andre
ord er Machu Picchu konstrueret
efter samme vastu-principper som
templer over hele Indien. Specielt
sammenfaldende var arkitekturen
i Machu Picchu med, hvad man
har fundet ved Mohenjodaro ved
Indusfloden.
På sin rejse til nogle af mayaernes
byer konstaterede Sthapati ligeledes
et sammenfald imellem mayaernes
inkaernes
arkitektur og vastu-sastra. Mayaelefantudsmykninger.
Arkitektur
ernes bygninger var konstrueret
Talrige andre træk ved gamle såkaldte myter over et ”modul”. Bygninger og byer blev opført
i Amerika og Indien er slående. Lige så be- over en fast måleenhed, som dimensionerne for
mærkelsesværdig er lighederne i arkitektur hos gulvplaner, placeringer af indgange, væggehøjder
mayaerne og inkaerne og arkitekturen i Indien og tage alle var multipliceret ud fra. Igen er dette
og Sydøstasien. I begge områder er mange af de typisk vastu-sastra, der refererer til dette som
vigtigste bygninger pyramideformede med slan- Purusa Mandala.
gebalustrader, de dekoreres typisk af lotuser, og
Sthapati undersøgte også byggeteknikkerne og
hvad man i Indien kalder chakraer. Hundredvis fandt igen sammenfald. Således anvendte både
af andre detaljer genfinder man begge steder.
mayaerne og inderne kalkmørtel som bindemiddel
Under overskriften ’Master Builder Uncovers imellem byggestenene. Begge steder var bygninStriking Similarities In Indian and Incan/Mayan gernes ydersider også pudset med kalkmørtel,
Sacred Structures’ (Mesterarkitekt opdager hvori der var lavet udsmykninger, som var blevet
slående ligheder imellem indiske og inkaernes/ malet i mange farver.
mayaernes hellige bygninger) fortalte Hinduism
Planter
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Forskellige kulturplanter antyder også en teeksempler, eksempelvis, at araberne måske
før-columbiansk forbindelse imellem Asien/ har haft majs med sig til Spanien i det 13.
Den Gamle Verden og Amerika. For eksempel århundrede.19
fortalte Landa i 1556, at mayaerne på Yucatan
dyrkede batater, der ellers er hjemhørende i
Amerikansk narkotika i egyptiske
Afrika.10 Botanikeren Galletty Wilson hævdede,
mumier
at tobak, en amerikansk plante, blev anvendt
I en artikel i det tyske videnskabstidsskrift
i Afrika længe før portugisiske handelsfolk Naturwissenschaften offentliggjorde tre
kom dertil, og den amerikanske søde kartof- tyske forskere i 1992 en undersøgelse af ni
fel skulle have været dyrket i Uganda længe egyptiske mumier, hvis hår, hud og knogler
før Columbus’ tid.11 Den amerikanske jordnød var blevet undersøgt for spor af euforiserende
blev sandsynligvis dyrket i Kina omkring 3.000 stoffer. Svetla Balabanova og hendes to kolf.Kr.12 Vægmalerier i Pompei siges at have præ- leger havde til deres overraskelse fundet spor
cise gengivelser af ananas og annona (Annona af ikke blot cannabis, der kommer fra Den
squamosa), to tropiske amerikanske planter.13
Gamle Verden, men også af kokain og nikotin,
Amerikansk bomuld er, hvad man kalder tetra- der er hjemhørende i Amerika.20
ploid, hvor et sæt gener ligner generne i vild ameUndersøgelsen resulterede i det næste numrikansk bomuld, imens det andet sæt gener svarer mer af Naturwissenschaften og andre steder i
til generne i asiatisk bomuld.14 En sådan krydsning en stærk kritik af forskerne. Kritikken gik ikke
kan kun skyldes menneskers medvirken. Det er så meget på deres metoder, men snarere på det
værd at bemærke, at tetraploid bomuld blev dyrket umulige i, at der skulle have været en forbini Peru allerede omkring 4.000 f.Kr.
delse imellem Den Gamle Verden og Amerika
Den amerikanske søde kartoffel (Ipomoea før Columbus. Egyptologen John Baines gik
batatas) er interessant, for mange sorter blev så vidt som til at udtale: ”Ideen om, at egypdyrket på Polynesien længe før europæernes terne skulle have rejst til Amerika er generelt
tid.15 Dens navn på Polynesien og i Amerika er absurd…og jeg kender heller ikke nogen, der
”kumar” eller ”camote”, der kan føres tilbage bruger tid på at forske i disse muligheder, for
til sanskritordet ”kumari”.16 Kokosnødden, der de anses ikke for at være områder, der giver
menes at være hjemhørende i Sydøstasien, nogen virkelig mening for de involverede.”21
menes af nogle af have været dyrket i Amerika
En mulig grund til, at forskere generelt
ved spaniernes ankomst. Kokosnødder kan ikke ikke vil overveje denne mulighed, blev givet
overleve et langt ophold i saltvand.
af antropologen Alice Beck Kehoe: ”Efter
Kalabasgræskar (Lagenaria siceraria) er midten af århundredet har enhver arkæolog,
hjemhørende i Afrika. Ikke desto mindre har der skeler til penge eller karriere, undgået at
man fundet spor af denne plante i Peru i Aya- kigge i retning af før-columbianske forbindelcucho Bækkenet fra ca. 11.000 f.Kr.17 Den blev ser over saltvandet.”22 Tilsyneladende er det
dyrket overalt i Amerika for så længe siden som ikke akademisk acceptabelt at anerkende, at
i 7.000 f.Kr. Brücher undrede sig over, hvordan der kan have været forbindelser før Columbus.
denne plante nåede frem til den amerikanske Kehoe gav nogle eksempler på forskere, der
stillehavsbred på så tidligt et tidspunkt.18 Selv er blevet akademisk marginaliserede, fordi
om man generelt mener, at kalabassen er ble- de støttede disse opfattelser, f.eks. Stephen
vet bragt til Amerika af havet, er det stadig Jett, Carl Johannessen, Gordon Ekholm, Paul
vanskeligt at se, hvordan dens frø skal kunne Tolstoy og George Carter.
have overlevet i så lang tid, som det ville tage
På trods af kritikken holdt Balabanova og
at flyde til Amerika.
hendes kolleger fast i deres konklusioner. De
Bailey giver også andre interessante plan- gjorde opmærksom på, at deres metoder og
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resultater ikke kunne klandres, at prøverne,
der blev undersøgt, ikke var forurenet af ydre
faktorer (f.eks. fra tobaksrøg i museet, hvor
mumierne blev opbevaret), og at man ikke
kender til kemiske nedbrydningsprocesser, der
over lange perioder spontant danner kokain og
nikotin i mumier. Senere undersøgelser af andre forskere bekræftede også tilstedeværelsen
af spor af kokain og nikotin i bl.a. en egyptisk
mumie fra omkring 950 f.Kr.23

Tax, udgivet af The University of Chicago
Press, 1951.
7 Se fodnote 6.
8 Donald A. Mackenzie, Myths of PreColumbian America, London 1926, s. 69-70.
9 Hinduism Today, juni 1995, se http://www.
hinduismtoday.com/modules/smartsection/
item.php?itemid=3433&keywords=machu
eller http://www.vastu-design.com/ht-article.
htm.
10 Diego de Landa, Relación de las Cosas de
Konklusion
Yucatan, 1556, redigeret med noter af Alfred
De ovenfor givne eksempler er toppen af et
Tozzer. Papers of The Peabody Museum
isbjerg og nævnes blot for at give en antydning
of American Archaeology and Ethnology,
af det omfattende materiale, der støtter en vedisk
Harvard Univ., Cambridge, MS., 1966
sammenhæng med det tidlige Amerika. Selv om
Reprint, Vol. 18.
man i de fleste historiebøger stadig kan læse, at 11 Bailey, J., Sailing to Paradise; The
al forbindelse imellem Amerika og Den Gamle
Discovery of the Americas by 7000 BC,
Verden har fundet sted efter Columbus’ tid, ty1994, Simon & Schuster, NY.
der et væld af vidnesbyrd på det modsatte. Den 12 Bernal, I., El Mundo Olmeca, Editorial
Gamle Verden og Amerika ser ud til at have væPorrua, S.A., Mexico, 1968.
ret forbundet i årtusinder, og lighedspunkterne 13 Neugebauer, O., 1962, The Sciences in
imellem vedisk kultur og de gamle amerikanske
Antiquity, Harper Publ., NY.
kulturer er påfaldende.
14 Se fodnote 11. Desuden: Brücher, H., Useful
Plants of Neotropical Origin and Their Wild
(Endnotes)
Relatives, Springer-Verlag, Berlin, 1989.
1 D. P. Singhal, India and World Civilization, 15 Se Brücher, fodnote 14
udgivet af Sidgwich Jackson Ltd., første gang 16 Se fodnote 11
udgivet i 1969. Se også http://www.arianuova. 17 Lathrap, D., Our father the caiman, our mother
org/arianuova.it/arianuova.it/Components/Engthe gourd. Emergence of agriculture in the
lish/A59-IndiaAmerica.html.
New World, Reed (red.), Origins of Agriculture,
2 Se fodnote 1.
Mouten Publ., Den Haag, 1977.
3 Asiatick Researches, Volume I, ud- 18 Se Brücher, fodnote 14
givet i London i 1806. Tilgængelig on- 19 Se fodnote 11
l i n e p å h t t p : / / b o o k s . g o o g l e . c o m / 20 Balabanova, S., F. Parsche og W. Pirsig, First
books?id=Xv0IAAAAQAAJ&oe=UTF-8.
identification of drugs in Egyptian mummies,
4 Fra http://www.arianuova.org/arianuova.
1992, Naturwissenschaften 79:358.
it/arianuova.it/Components/English/A5921 Discovery Information, Curse of the Cocaine
IndiaAmerica.html.
Mummies, 1997, fra TV-programmer fra USA
5 Læs nekrolog over Gordon Ekholm: http://
National TV i januar 1997 og juli 1999.
www.nytimes.com/1987/12/19/obituaries/dr22 Kehoe, A.B., The Land of Prehistory, A Critical
gordon-ekholm-78-a-curator-at-the-museumHistory of American Archaeology, Routledge,
of-natural-history.html.
New York and London, 1998.
6 The Civilizations of Ancient America: The
23 Nerlich, A.G. et. al., Extensive pulmonary
Selected Papers of the XXIXth International
hemorrhage in an Egyptian mummy, 1995,
Congress of Americanists. Redigeret af Sol
Virchows Archiv 127:423-429.
-11-

Nama-sankirtana

Af Aindra Dasa
Aindra Dasa, kendt fra Vrindavanas 24-timers kirtana, forklarer i det følgende, hvorfor sang af
Hare Krishna, nama-sankirtana, er altafgørende vigtig for enhver hengiven.
Bhaktisiddhanta Sarasvati
hvis man kun udfører denne
skriver i Sri Caitanya’s Teaene anga af hengiven tjeneste,
chings, at mathura-vasa [bo på et
nama-sankirtana, og tilsidesæthelligt sted], bhagavata-sravana
ter alle andre anga’er af hengi[lytte til Srimad-Bhagavatam],
ven tjeneste, vil man opnå det
sri-murti prema-seva [tjene
fulde resultat, den fulde gavn,
Deiteten i templet med kærligaf at engagere sig i dhama-seva
hed], sadhu-sanga [omgås med
eller dhama-vasa, bhagavatasadhuer, hengivne af Krishna]
sravana, sri-murti-seva eller
og nama-sankirtana [sang af
sadhu-sanga.
Krishnas navn sammen med
Den bedste og virkelige saandre hengivne] er de fem mest
dhu-sanga er at være i selskab
virkningsfulde processer eller
med rene hengivne, der er
anga’er i hengiven tjeneste.
engageret i udførelsen af namaAindra Dasa
Rupa Goswami skriver i Bhaktisankirtana og absorberet i yugarasamrta-sindhu, at tilknytning til en hvilken dharmaen. Sadhu-sanga kan have andre sider,
som helst af disse hurtigt kan frembringe bhava men det er det højeste aspekt af sadhu-sanga.
[ekstase] inde i hjertet. MEN ifølge Bhaktisid- Hvis vi engagerer os i alle andre former for
dhanta kan de fire andre anga’er, nemlig sadhu-sanga, men ikke kommer sammen for
mathura-vasa, bhagavata-sravana, sri-murti udføre nama-sankirtana, engagerer vi os ikke
prema-seva og sadhu-sanga, i Kali-yuga ikke sammen i yuga-dharmaen, der er fælles sang
være fuldstændige uden udførelsen af nama- og dans i massevis, og kommer i virkeligheden
sankirtana. Ingen anden anga af hengiven tje- ikke frem til det højeste aspekt af, hvad sadhuneste kan være fuldstændig uden den samtidige sanga har at tilbyde. Virkelig sadhu-sanga, den
udførelse af nama-sankirtana.
højeste sadhu-sanga, er at være sammen med
Med andre ord kan vi ikke forvente, at nogen sadhuer omkring udførelsen af yuga-dharmaen,
af disse andre anga’er fremkalder bhava i vores nama-sankirtana.
hjerter, hvis vi ikke også udfører nama-sankirtaPå samme måde kan man ikke få den fulde
na. I de næste 427.000 år er nama-sankirtana gavn af at komme til Vrindavana eller Mayapur
den eneste yuga-dharma [tidsalderens religiøse eller leve hele sit liv i dhamaen [det hellige sted],
proces] i hele denne Kalis tidsalder. Hvis vi ikke hvis man ikke forstår vigtigheden af at engagere
overgiver os til den yuga-dharma, der gælder for sig i yuga-dharmaen. Prodha-maya [illusionens
hver eneste sjæl, der fødes på denne jordplanet slør], der dækker dhama’en, vil ikke blive løfi Kali-yuga, skal vi ikke regne med at kunne tet. Man skal ikke forvente virkeligt at komme
opnå det ypperligste resultat af at engagere os i til at se dhama’en, som den er, det hemmelige
nogen anden anga af hengiven tjeneste. Nama- Vrindavana, hvor Radha og Krishnas lilaer selv
sankirtana er af altoverskyggende vigtighed, i dag foregår uset af almindelige mennesker.
uanset hvilke andre hengivne processer man
Uden at udføre nama-sankirtana kan man
holder af eller knytter sig til.
ikke få den fulde gavn af at tilbede Deiteten.
Bhaktisiddhanta Sarasvati fortsætter, at selv Man vil ikke kunne forstå, hvad formålet med
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Deiteten er. Hvorfor er Deiteten her? Deiteten rundt på tunge læs af papir og tryksværte. De
er ikke her blot for at tage imod vores ofringer forstår ikke, hvad Srimad-Bhagavatam egentlig
af blomster og blade. Deiteten er her for at kaste drejer sig om.
Sit velvillige blik på vores udførelse af yugaHvad er Srimad-Bhagavatams bagvedligdharmaen, nama-sankirtana, og for at inspirere gende formål? Hvad er hele filosofien til for?
vores udførelse af nama-sankirtana for Hans Filosofien er til for at overbevise os om at synge
tilfredsstillelses skyld. Deiteten tilbedes i Kali- og danse! Sangen og dansen er noget virkeligt.
yuga igennem udførelsen af nama-sankirtana, Sang og dans er essensen, det er kernen i henikke blot ved at svinge med røgelse og ringe med givent liv – Krishnas navn. Hare Krishna, Hare
klokker. Det er en del af det, men det kan aldrig Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
i sig selv være fuldstændigt uden udførelsen af Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare.
nama-sankirtana.
Hvem er dette navn på Krishna? Det er Radha
Det betyder ikke, at pujarien skal stå og ringe og Krishna. Radharani er i navnet i Sin tilslørede
med klokkerne, imens andre udfører nama- form for at forøge Krishnas nysgerrighed. Det
sankirtana. Pujarien skal også selv deltage er parakiya-bhava [parforholdets stemning].
i nama-sankirtana, som det eksemplificeres Derfor er maha-mantraet der. Maha-mantraet er
af Jananivasa og Pankajanghri, vores to store det højeste udtryk for Radha og Krishnas kærligpujarier i Mayapur. Man kan se, at så snart hed til de faldne betingede sjæle og er her for at
der er nama-sankirtana, og de er færdige på bringe dem, de betingede sjæle, tilbage til Deres
alteret, kommer de ud og slutter sig til sangen dansefest. Det begynder med, at man synger og
og dansen. Det, der gør deres tjeneste som pu- danser i Herren Caitanyas sankirtana-bevægelse
jarier fuldstændig og perfekt, er deres udførelse og kulminerer med dansen og sangen i Vraja
af nama-sankirtana. De er lysende eksempler.
sammen med Radha og Krishna og gopierne
Det samme gælder for bhagavata-sravana. og kohyrdedrengene.
Srimad-Bhagavatams egentlige formål er at
Derfor lagde Bhaktisiddhanta Sarasvati så
formå os til at overgive os til yuga-dharmaen. stærkt vægt på nama-sankirtana som den høHvorfor går Srimad-Bhagavatam systematisk jeste anga af hengiven tjeneste. Vi distribuerer
igennem de første ni bøger for i sidste ende at bøger og distribuerer bøger og distribuerer
komme til beskrivelsen af Guddommens Høje- bøger. Hvorfor? For at overbevise de folk, der
ste Personligheds suverænitet som Vrajendra- modtager bøgerne, om at overgive sig til udfønandana Krishna, der danser med Radha i rasa- relsen af yuga-dharmaen, harinama-sankirtana,
lilaen og udveksler med Sine evige vrajavasi- som deres holdepunkt i livet, for der er kun én
ledsagere og dem, der bliver ophøjet til den yuga-dharma, og det er harinama-sankirtana.
status fra statusen som almindelige mennesker? Tanken med andre anga’er af hengiven tjeneFor at anspore os alle. Hvorfor får vi alt dette at ste er, at de skal understøtte dette. Det er ikke
vide? Så vi kan have tro på, at Krishna er Gud- meningen, at de skal fortrænge udførelsen af
dommens Højeste Personlighed. Derfor er Hans nama-sankirtana.
navn, der ikke er forskelligt fra Ham selv og har
Bhaktisiddhanta Sarasvati bemærker videre,
åbenbaret Sig som Ham selv i denne Kali-yuga, at en hvilken som helst anga af hengiven tjeneste
vores overgivelse værdig, vores kærligheds op- eller en hvilken som helst sadhana kan kaldes
mærksomhed værdig og værdigt til, at vi søger sadhana i den grad, som den opmuntrer en til
tilflugt i det. Det er Srimad-Bhagavatams for- at engagere sig i nama-sankirtana. På den anmål. Uden at forstå dette grundlæggende formål den side må en hvilken helst anga af hengiven
med Srimad-Bhagavatam bærer de, der læser tjeneste, selv hvis det er en anga af bhakti, i
Srimad-Bhagavatam, eller de, der distribuerer den grad, den bortleder ens opmærksomhed
Srimad-Bhagavatam, mere eller mindre blot fra absorbering i nama-sankirtana, anses for at
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være en anartha [urenhed] eller hindring på ens
fremadskridende vej til den endelige erkendelse
af nama-tattva [Krishnas navn].
Alt dette kan lyde revolutionerende, men det
er ikke mig, Aindra Dasa, der kommer med disse
ideer. Det er vores acaryaers udtalelser. Nogle
kan indvende: ”Hov, hov. Hvordan kan Deitetstilbedelse være en anartha?” Men hvis Deitets-

tilbedelse på en eller anden måde besværliggør
ens absorbering i nama-sankirtana, hvordan
skal man da kunne gøre fremskridt, når Deiteten
hovedsageligt tilfredsstilles af udførelsen af
nama-sankirtana i denne Kalis tidsalder? Vi må
forstå, hvor afgørende vigtig nama-sankirtana
derfor er i de hengivnes liv i Herren Caitanyas
sankirtana-bevægelse!

og de males ikke med plastmaling, men med naturDen 26.6.2010 er det ifølge kalenderen ”Snana- maling, der bliver opløst af vand. Efter Snana-yatra
yatra”. Snana-yatra finder sted i Jagannatha Puri gemmer Deiteterne Sig derfor for offentligheden i
hvert år, hvor man fejrer Herren Jagannathas frem- femten dage. De siges at være syge, og i stedet for
komst med en stor badeceremoni (Snana-yatra). de sædvanlige overdådige ofringer ofrer pujariDagen falder hvert år på fuldmånedagen i måneden erne Dem i den periode kun frugt og vand blandet
Jyestha. Festivalen indførtes ifølge Skanda Purana med ost (panir) sammen med ayurvedisk medicin.
af Kong Indradyumna for tusinder af år siden, da han Samtidigt bliver De malet og eventuelle skader på
installerede Jagannatha, Baladeva og Subhadra. Nu Deres kroppe bliver udbedret. Herefter viser De
fejres den ikke blot i Jagannatha-templet, men også Sig igen på den sekstende dag for offentligheden.
mange andre steder i Puri og tiltrækker tusinder af Denne dag kaldes Netrotsava – festivalen for øjnene
– eller Nava Yauvanotsava –
pilgrimme fra hele Indien.
festivalen for evig ungdom.
Snana-yatra er samtidigt
Ifølge Jagannatha-templets
dagen for Hati Vesa, hvor
præster vasker den hengivne
Jagannatha og Balarama
alle synder væk, hvis han får
iføres elefantmasker, og
et glimt af Herren på den dag.
Subhadra bliver smykket
Caitanya-caritamrta formed en særlig krans af
tæller
i 11. og 13. kapitel af
lotuser. Historien bag dette
Madhya-lila,
hvordan Sri
skulle være, at kongen af
Caitanya
Mahaprabhu
deltog
Puri engang under Snanai
Snana-yatra
og
så
Jaganyatra fik besøg af en meget Jagannatha,Baladeva og Subhadra i Deres
lærd mand, der også var en elefantudsmykning under Snana-yatra og Hati natha i stor ekstase. Da Herren derefter ikke kunne ses i
stor hengiven af Ganesa. Vesa. Billedet er fra Soho Street i London.
femten dage, blev Caitanya
Kongen tog godt imod den
Mahaprabhu
overvældet
af sorg og forlod Jaganlærde mand og inviterede ham på et tidspunkt med
natha
Puri.
Kun
med
det
største
besvær lykkedes det
til Jagannatha-templet. Den lærde mand afviste det,
de
hengivne
at
overtale
Ham
til
at komme tilbage.
for han ville ikke tilbede andre end Ganesa. Men da
Da
Jagannatha
seksten
dage
senere
igen viste Sig,
kongen insisterede, overgav Ganesa-tilbederen sig til
var
Caitanya
Mahaprabhu
og
Hans
hengivne så
sidst og gik med. Der skete nu det, at da altertæppet
overvældede
af
glæde,
at
de
gik
helt
op
på alteret
åbnede sig for øjnene af kongen og hans gæst, viste
for
at
se
Herren
og
opholdt
Sig
som
hypnotiserede
Herren Jagannatha Sig i en elefantlignende form, der
lignede Ganesa. Siden da er Deiteterne blevet klædt i templet i mange timer.
Efter Snana-yatra og Jagannathas femten dages
ud som elefanter under Snana-yatra.
hvileperiode
er Herren igen klar til at vise Sig for
Under det ceremonielle bad afvaskes ofte en del
offentligheden.
To dage senere starter den store
af den naturlige farve, som Deiteterne er malet med.
årlige
Ratha-yatra.
Her skal man huske på, at Deiteterne er lavet af træ,
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Snana-yatra

Gangamata Goswamini
Mandag den 21. juni 2010 er det Srimati frygt og vandrer rundt over hele Vraja, hvor du
Gangamata Gosvaminis fremkomstdag. Hun tigger dig frem fra sted til sted som en forsavar en berømt vaisnavi og åndelig mester i gende hengiven.”
discipelrækken fra Gadadhara Pandita.
Klædt i pjalter begyndte hun nu at vandre fra
Gangamata Gosvamini blev født som Saci sted til sted som tigger. Folk i Vraja var forbavset
og var datter af Naresa Narayana, en konge af over hendes seriøsitet og forsagelse. Til sidst
Putiya i Bengalen. Fra barn af var hun særdeles blev hendes krop tynd og fysisk udmattet, men
intelligent og overgik alle i sine studier, men lige meget hvor udmattet hun var, sov hun hver
samtidigt blev hun betaget af skrifternes beskri- nat på bredden af Yamuna og stod tidligt op
velser af Krishna og Krishna-bevidsthed. Selv om morgenen for at gøre Herrens tempel rent.
om hun var en meget smuk pige, fikserede hun Hun talte altid kun om Krishna og hengivne
sit sind på Madana Gopala [Krishna]. Hendes emner, gik jævnligt på parikrama rundt om de
forældre, Kong Naresa Narayana og hans dron- hellige steder og elskede at lytte til Srimadning, ville have hende gift, men det nægtede Bhagavatam.
hun. Efter et stykke tid gik de bort, og Sacidevi
Haridasa Pandita fik ondt af hende. Hun havde
blev indsat som dronning.
været en prinsesse, men havde gjort så store
Som en from regent drog hun ofte på pil- opofringer for at tilbede Krishna. Han satte
grimsrejser under påskud af at lære sit land at hende under beskyttelse af en anden discipel og
kende. Hendes virkelige formål var dog at finde avanceret vaisnavi, Sri Laksmipriya. Sammen
en åndelig mester. Hun endte med at overlade boede de i mange år ved Radhakunda, hvor
tronen til nogle af sine slægtninge og drog til Raghunatha Dasa Goswami også havde slået
alle hellige steder inklusive Jagannatha Puri, sig ned. Her engagerede de sig i sadhana og gik
hvor hun fik ønsket om at rejse til Vrindavana. hver dag rundt om hele Govardhana.
I Vrindavana mødte hun Haridasa Pandita,
Således fortsatte det, indtil Haridasa Pandita
der nævnes i Caitanya-caritamrta for sine gode en dag bad hende vende tilbage til Puri for at
kvaliteter. Hans åndelige mester, Ananta Acarya, prædike. I Puri slog Saci Devi sig ned i Sarvabvar en discipel af Gadadhara Pandita. Da hun hauma Bhattacaryas forhenværende hus. Det
spurgte Haridasa om at blive hans discipel, afvi- var meget forfaldent, og ingen havde boet der i
ste han hende med ordene: ”Det er ikke muligt mange år. Hans salagrama-sila var også blevet
for en konges datter at slå sig ned i Vrindavana ladt tilbage uden at blive tilbedt. Saci Devi
og leve som en fattig hengiven og være konstant begyndte igen at tilbede sila’en og gav daglige
absorberet i bhajana med lidt eller intet at spise forelæsninger over Srimad-Bhagavatam. Efter
og ingen komfort. Det er bedre for dig at bo en tid blev hun kendt og tiltrak mange menhjemme hos dig selv og der tilbede Krishna end nesker.
at komme til Vrindavana.”
En dag kom Puris konge, Maharaja Mukunda
Saci forstod, hvad han ønskede af hende, og Deva, også for at høre hende tale, og han ønbegyndte at forsage alle sine tilknytninger, sine skede med det samme at give hende noget til
kostbare klæder og dyre smykker. Fast beslut- gengæld. Samme nat viste Herren Jagannatha
tet fortsatte hun med sin bhajana under streng Sig for ham i en drøm og gav ham ordre til at
askese. Haridasa Pandita endte derfor med at give Saci Devi et sted ved bredden af Ganges.
acceptere hende som sin discipel og instruerede Den næste dag tilbød kongen hende dette, men
hende i at chante det hellige navn. Han sagde det afviste hun. Hun ønskede ikke at opgive sit
videre: ”Hvis du vil, giver du op al stolthed og forsagende liv, og hendes guru havde også givet
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hende ordre til ikke at forlade Jagannatha Puri.
Kongen ville på den anden side ikke gå imod
Herrens ordre, så han opkaldte en bade-ghat
ved den såkaldte Hvide Ganges i Jagannatha
Puri efter Saci Devi. Han lod alle vide, at Saci
Devi var en forhenværende prinsesse, der havde
opgivet alting for at prædike Sri Caitanya Mahaprabhus budskab.
En nat viste Herren Jagannatha Sig i en drøm
for hende og sagde til hende, at den næste dag
på Mahavaruni-snana skulle hun bade i Ganges.
Han fortalte, at Gangadevi selv ønskede hendes
selskab. Saci Devi blev henrykt over drømmen
og fulgte naturligvis Hans ordre. Da det var
tid til Varuni-snana, gik hun ned til den Hvide
Ganges midt om natten. Så snart hun gik ned i
vandet, oversvømmede Gangadevi på mystisk
vis den Hvide Ganges og førte Saci Devi med
sig på sine bølger helt hen til og sågar inden for
i Herren Jagannathas tempel. Under hele denne
opstandelse blev alle Jagannatha Puris indbyggere overvældede af jubel og tog deres bad i
den oversvømmende Ganges. Tempelvagterne
vågnede også. De bemærkede postyret omkring
templet og informerede kongen om det. Han
gav dem ordre til at åbne tempelportene for at

se, om noget var galt. På en eller måde fandt de
Sacidevi stående alene i templet foran alteret.
Vagterne og pujarierne sluttede, at hun var en
tyv, og arresterede hende og kastede hende ned
i et fangehul for at sætte hende for retten den
næste dag. Hun forblev uforstyrret, for hun
forstod, at Krishna havde en plan.
Den samme nat viste Herren Jagannatha Sig
igen for kongen i en drøm. Jagannatha sagde
rasende til ham: ”Sæt omgående Saci Devi fri.
Jeg arrangerede dette, for Jeg ønskede personligt
at vaske hendes fødder. Hvis du ikke vil have
ulykke i dit liv, må du hellere se at få pandaerne
og pujarierne til at bukke sig ned for hende,
og du skal også selv tage initiering fra hende.”
Kongen slap hende med det samme fri og
bad hende om tilgivelse. Han fortalte, hvad
Jagannatha havde sagt til ham og bad om at
blive initieret af hende. Saci Devi forstod, at
alt dette var Jagannathas lila og gjorde, som
kongen bad hende om. Herefter blev hun kendt
som Gangamata Gosvamini.
Hun opholdt sig resten af livet i Jagannatha
Puri. En af hendes berømte disciple var Mahidhara Sarma, der prædikede vidt og bredt over
hele Bengalen.

Ganga-puja

Den 10. dag i den tiltagende måne i måneden Jyestha (maj/juni, i år mandag den 21. juni)
er det Ganga-puja, der også kaldes Sri Ganga-dushara (hende, der fjerner alt uheldsvangert).
På denne dag opfyldtes omsider Maharaja Bhagirathas ønske om at bringe Ganga til jorden,
da hun gik med til at komme hertil fra
Herren Sivas hoved på Kailasa. Moder
Ganga flød da først igennem Himalaya
bag Maharaja Bhagirathas vogn og kom
på et tidspunkt til Jahnu Rsis asrama.
Ganges kaldes derfor også for Bhagirathi
eller Bhagirathas datter.
Senere løb Moder Ganges videre
ned til Rasatala i de lavere planetsystemer, hvor hun befriede Kong Sagaras
60.000 sønner. Hele historien fortælles
i Srimad-Bhagavatams Niende Bog,
niende kapitel.
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Et tempel med en forsamling
... eller en forsamling med et tempel?
Af Kaunteya Dasa
Ifølge mange hengivnes opfattelse ligger ISKCON’s fremtid i det, der indenfor den kristne verden
kaldes cellesystemet, og som i ISKCON er blevet døbt bhakti-vrksa, der betyder den hengivne
tjenestes forgrenende træ. Et bhakti-vrksa-program består af små grupper af hengivne, der mødes
jævnligt, tager sig af hinanden, uddannes sammen og gør tjeneste sammen. Målet er at opnå en
ekspansion ved at få sådanne grupper til at vokse og på et tidspunkt deles i flere grupper (deraf
”cellesystemet”. Grupperne forventes at dele sig ligesom celler).
Kaunteya Dasa diskuterer i det følgende en ofte rejst problematik.
En ven rejste et spørgsmål,
som jeg fandt interessant at
kommentere:
”Min iagttagelse af bhaktivrksa og af mit forsøg på
at indføre det er, at det ofte
bliver et separat initiativ fra
templet og dets vifte af programmer. Det bliver endnu et
program, der skal konkurrere
om mandskab og ressourcer,
og ikke en ny strategisk struktur for, hvordan yatraen skal
organiseres. Det betyder, at
hvis celleprogrammet eller
bhakti-vrksa skal indføres
eller endog være basis for
Kaunteya Dasa
alting, skal der skæres ned på
alle andre programmer.”
minder om ekspansionsprocessen i cellegrupJeg fandt dette både relevant og presserende per (eller bhakti-vrksaer med vores sprogbrug).
med hensyn til en langsigtet vision for, hvordan Forskellen er, at delingen og fordoblingen i celvores bevægelse skal udvikle sig. Historisk lesystemet normalt sker i samme by, imens det i
set begyndte ISKCON i det små i Vesten. Jeg ISKCON’s begyndelse skete i forskellige byer.
tænker ikke specielt på Srila Prabhupada, da
Under en forelæsning i Los Angeles-templet,
han som en anden enmandshær landede og der tidligere havde været en kirke, gav Srila
fik fodfæste i Amerika. Jeg tænker mere på Prabhupada nogle klare retningslinjer for, hvordynamikken i de første templer: små, intime dan man bør starte et tempel:
og familielignende enheder, der efter kort tid
”Det glæder mig meget, at I tilbeder Deite”fordoblede” sig: nogle hengivne fra et center terne så flot og pragtfuldt. Men i Indien er der
pakkede deres ting og flyttede til en anden by så mange templer…og her er der også så mange
for at starte et nyt tempel.
kirker. Nu drejer de nøglerne om. Dette var en
Denne oprindelige ekspansionsdynamik kirke, men den måtte lukke, for der var ingen
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kunder. Og nu er den igen fyldt op. Hvorfor?
”Hvordan kan fællesskabet vokse, hvis vi i
Den samme kirke, de samme mennesker, det stedet for at bruge vores kræfter på at opbygge
samme sted. Forskellen er virkelig viden. Så et fællesskab investerer alle vores midler og al
hvis I blot fortsætter med at åbne centre, men vores tid på at åbne og drive et tempel?”
der ingen viden er, vil de igen blive lukket en
Når – og vi har set dette ske – åbningen af
dag ligesom kirken. Det er ikke måden at gøre et tempel (eller lad os kalde det en bygning,
det på. Før I åbner et center, må I have perfekte i nogle tilfælde endda en lejet bygning) med
tempelgængere, perfekte hengivne. Eller måske andre ord prioriteres frem for opbygningen af
ikke perfekte, men i hvert nogle, der er villige en forsamling af hengivne, kan der ske det, at
til at blive det. Da kan man åbne. Ellers er det alle bestræbelser ender med kun at dreje sig om
bedre blot at chante [Hare Krishna].” (Fra en at holde templet åbent og få det til at løbe rundt,
forelæsning over Srimad-Bhagavatam 6.1.42 og al tid bruges på at indsamle penge og tilbede
den 23. juli 1975 i Los
Deiteterne. Resultatet er, at
Angeles)
de hengivne i templet hverDet første punkt her er,
ken har tid eller overskud
at Srila Prabhupada tilsyHvordan kan fællesskabet til at kultivere de lokale
neladende refererede til et vokse, hvis vi i stedet for beboere, der kunne blive
regulært tempel inklusive at bruge vores kræfter på hengivne.
Deitets-tilbedelse og ikke
At opbygge en forsamat opbygge et fællesskab
blot til et hvilket som helst
ling afhænger ikke af først
prædikecenter. Det andet investerer alle vores midler at etablere et tempel, og at
punkt er, at hans instruktion og al vores tid på at åbne og have templet, før man har
var, at man bør først åbne drive et tempel?
en forsamling, vil ofte være
et tempel, NÅR man har
en hindring for opbygninhengivne. Det, jeg får ud af
gen af forsamlingen. Forden instruktion, er, at forsamlingen kan opbygges,
samlingen, dvs. samfundet
når folk kultiveres på en
af tempelgængere, bør være der før etableringen personlig, individuel måde (i små grupper), og
af templet. Tempelbygningen og programmerne når de opmuntres og sættes i stand til at videer en manifestation af deres ønsker og behov regive det samme til andre søgende mennesker.
for at samles for at tilbede ”Deiteten flot og Med andre ord taler vi altså om cellesystemet:
pragtfuldt.”
en gruppe hengivne praktiserer og vokser i
Dette giver mening: et samfund af hengivne deres tro og åndelige smag, i deres visioner og
(”De, der er villige til at blive fuldkomne”) be- medfølelse med andre og i deres følelse af pligt
stemmer sig for, at de vil forøge deres tjeneste overfor missionen. Det første, der bør være på
til at omfatte en detaljeret Deitets-tilbedelse plads, er en sådan mekanisme, der kan forøge
og vil have et stort fælles rum, hvor de kan antallet af grupper, hvor hengivne kan have
tjene Krishna sammen. De bidrager da alle fortrolige og tætte forhold til hinanden, og hvor
med deres finansielle kapacitet og gør templet der er mulighed for, at ledere kan vokse op (at
til virkelighed.
en sådan struktur selvfølgelig også omhyggeligt
Her vil nogle måske spørge, hvordan fæl- bør overses og vejledes for at sikre renhed,
lesskabet skal kunne opbygges og komme til omsorg for alle, kvalitet og korrekt handling i
det punkt, hvor det er i stand til at åbne og forhold til missionen, siger sig selv).
opretholde et tempel, UDEN først at have et
Et fællesskab af sådanne aktive forsamlingstempel. Dette spørgsmål kan besvares med et prædikanter kan infiltrere et samfund og vokse
andet spørgsmål:
til enorme proportioner, selv før et officielt sted,
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”

”

hvor de hengivne kan samles og tjene og tilbede
sammen, er etableret.
Et afgørende punkt er, hvilken vision vi har
af kandidaterne til vores fællesskab. Ser vi blot
folk som potentielle donorer (malkekøer) eller
som potentielle hengivne? Srila Prabhupada
skrev: ”Vi er mere interesserede i prædikende
medlemmer end i sovende medlemmer.” (Brev
fra september 1955).
Templer spiller en vigtig rolle i Herren Caitanyas bevægelse, men de bør være bæredygtige
udslag af den hengivenhed, man finder i et
fællesskab af aktive praktiserende hengivne,
og ikke som unødvendige nødvendigheder, som
vi bilder os ind er uundværlige for at kunne
prædike. En sådan forkert forståelse leder blot
til et paradoksalt selvundergravende forsøg på
ekspansion.
Vi ser ofte en psykologisk afhængighed af
”bygningen” og en forfejlet ide om, at hvis
man har sikret sig et sted med fire vægge og
et tag, er det ensbetydende med, at man har
etableret Krishna-bevidsthed i en by. Men
Krishna-bevidsthed bor i hjertet på dem, der
praktiserer det, og evnen til at ekspandere
ligger hos madhyama-adhikari-prædikanten.
Uden tilstedeværelsen af en sådan hengiven
(eller hengivne) kan bygninger let ende som
hule skaller, der er vanskelige at opretholde

og slet ikke er tiltrækkende for offentligheden.
Ingredienser som den spillevende kærlighed,
man oplever i sadhu-sanga, den forvandlende
klarhed i Krishna-katha, glæden ved fælles
chantning, beskyttelsen og renselsen i japa
og en begejstret missionerende ånd slår aldrig
fejl med hensyn til at ekspandere et fællesskab
af hengivne. Når disse elementer aktiveres og
fænger i et bhakti-vrksa-format, ændrer det folks
liv, deres sind bliver oplyste, og energi springer
frem ligesom ild fra brænde. Det vil da blot være
et spørgsmål om lidt administration til at sørge
for, at sådanne grupper beskyttes og tilses i en
form for organisationsstruktur.
En sådan struktur har, når den er åndeligt sund
og overses korrekt, kraften til både åndeligt og
økonomisk at etablere ikke blot et, men mange
templer og mange centre til større møder og
forsamlinger. Når et bhakti-vrksa-program udvikles rigtigt, kan det være en kilde til templer.
Men et tempel uden en klar plan for kultivering,
omsorg og opbygning af sit bagland (igennem
små, sammenhængende, aktive og udadvendte
grupper) kan ende som ”et pakæsels byrde eller
som en ko, der ikke giver mælk.” (SB 11.11.18).
Fra en tekst den 15. december 2008, se http://
namahatta.org/en/node/3024. Kaunteya Dasa
er leder af ISKCON’s Congregational Development Ministry.

Sri-Sri Gaura-Nitais ønskeliste for juni 2010

Hvis man har lyst til at tage en gave med, næste gang man besøger templet i Vanløse, er
her et par forslag til, hvad der vil glæde Sri-Sri Gaura-Nitai.

Diverse
Kontante tilskud til nye forhæng til alteret*
Karklude af bomuld
Nye forklæder til køkkenet
Friske blomster

Bhoga-ingredienser
(økologisk så vidt muligt):
Honning
Rørsukker
Ghee
Økologisk/koldpresset olie
Nødder og mandler
Tørrede frugter
Frisk frugt og grønt
Frisk ingefær

*Donationer kan indsættes på konto nr.
2128-6881118945 (Nordea)
IBAN: DK5120006881118945, SWIFT:
NDEADKKK
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Amekhala Devi Dasi
gået bort

Den 23. april 2010 gik Amekhala
Devi Dasi bort i London. Den ydre årsag var kræft. Amekhala var discipel af
Srila Prabhupada, englænder af fødsel
og kendt af de hengivne her i Danmark,
der mødte hende ved to lejligheder, da
hun besøgte Danmark sammen med sin
mand Srutakirti Dasa. Srutakirti, der var
Srila Prabhupadas personlige tjener igennem flere år, fortæller, at flere hundrede
hengivne besøgte hende i hendes sidste
dage på Bhaktivedanta Manor. Hun trak
vejret sidste gang kl. 5.56 om morgenen.
Hun var absorberet i Krishna og Srila
Prabhupada op til sidste øjeblik. Hendes
bortgang var så let og smertefri, at flere
omkring hende dårligt nok bemærkede
det, da hun forlod kroppen.

Ordliste
acarya: mester, der lærer igennem sit eget eksempel
asrama: livsorden bestemt i forhold til ens stadie
i livet. Tempel eller kloster. De hengivnes private
område i et tempel. Tempelskole, hvor eleverne
bor i skolen
bhajana: tilbedelse. (overf.) stillesiddende sang (af
Hare Krishna)
bhakti: hengivenhed. Hengiven tjeneste
brahmana: en person fra den første af de fire
samfundsklasser, den intellektuelle
chante, chantning: fordansket fra engelsk ’to
chant’, der betyder at synge eller recitere
Deitet: (fordanskning af ’Deity’:) Guddom. Hellig statue
af Krishna.
dharma: natur, pligt. Populært oversat som religion
ekadasi: den ellevte dag efter fuld- eller nymåne
Gaudiya-vaisnavisme: Caitanyas religiøse tradition
gopi: kohyrdepige. Krishnas mest fortrolige
hengivne i Vrindavana
grhastha: en husholder eller gift menneske
harinama: Guds hellige navn, (overf.) optog
med sang af Krishnas hellige navne (egentlig
’harinama-sankirtana’)
japa: lavmælt fremsigelse af et mantra (ordret: mumlen).
japa-mala: kæde, man tæller på under japa
Kali-yuga: den nuværende tidsalder, den fjerde
af de fire tidsaldre. Den mest faldne og materialistiske tidsalder.

karmakanda: den frugtstræbende handlings vej
kichari: sammenkogt ret med ris, dal-bønner,
grøntsager og krydderier
kirtana: forherligelse, sang af Hare Krishna
(overf.) kombineret med dans
maya: illusion, kraft, energi. Oftest: Krishnas illusoriske energi
nama-hatta: gruppe af hengivne, der mødes
hjemme hos sig selv
prasadam: (overf.) mad, der er ofret til Krishna.
Ordret betydning: barmhjertighed
Ratha-yatra: traditionel vognfestival, specielt
kendt fra Jagannatha Puri
sadhu: en hellig mand
samadhi: bruges her i betydningen mindestempel
for en stor person efter hans død
sankirtana: fællessang af Hare Krishna. Caitanya
Mahaprabhus bevægelse kaldes også sankirtanabevægelsen. sannyasa: den forsagende livsorden
sannyasi: munk i forsagelsens livsorden
sastra: de åbenbarede skrifter
vaisnava: en hengiven af Visnu eller Krishna.
Refererer også til ’monoteist’.
yajna: offerhandling
yatra: ’tempel’ i betydningen organisation, institution eller menighed. Også festival, samling.
yogi: en, der praktiserer yoga, at forbinde sig med
den Højeste
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Svaner eller krage?
En Krishnabevidst leg

I denne leg dyster svaner og krager med hinanden. Først
vælger man en leder af legen ved at recitere Hare
Krishna-mantraet, mens man peger rundt på deltagerne efter tur. Den, der får det sidste ”hare”i
mantraet, starter med at lede.
Man deler sig derefter i to lige store
hold. Det ene hold er svaner, og det andet er krager. Legen går ud på, at de
svanelignende hengivne forsøger
at bringe de kragelignende dæmoner hjem til Krishna, mens
kragerne forsøger at trække
svanerne ned til den materielle
verden.
Hvert hold laver en linie cirka
30 meter fra hinanden. Holdene
står langs mållinien, og lederen
står i midten af banen til den
ene side. Når lederen råber
“start”, begynder både krager og
svaner at gå langsomt imod ham.
Svanerne synger Hare Krishnamantraet højt, mens de går. Før
de når helt hen til ham, råber
lederen enten ”svaner!” eller
”krager!”, og det hold, han
kalder på, begynder at løbe
mod deres mållinie. Det andet
hold løber efter dem og prøver
at fange (røre) så mange som
muligt, før de er i sikkerhed bag
deres egen mållinie. De, der bliver
fanget går, over til det modsatte hold. Begge
hold går tilbage til deres mållinie, og legen gentages et
bestemt antal gange. Det hold, der har fanget flest deltagere
på det tidspunkt, legen stopper, har vundet.
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Ved
Dandaniti
Devi Dasi

Det Krishna-bevidste køkken
Transcendental madlavning og kogekunst
Ved Dandaniti Devi Dasi
Baklava
Som afslutning på vores kulinariske Grækenlandsrejse, som vi begyndte på i årets andet nummer af Nyt fra Hare Krishna, bringer vi denne gang Kurmas opskrift på Baklava. Baklava er nok
en af de mest populære sødsager fra Mellemøsten og ifølge Kurma en fin dessert ovenpå en græsk
middag, selv om Kurmas version ifølge ham selv stammer fra Tyrkiet. Princippet i baklava er at
lægge mange lag af filodej ovenpå hinanden med nøddefyld imellem og bage dem, hvorefter de
overhældes med en sirup af sukker og honning tilsat citronsaft og orangeblomst-essens [orangeblossom-water].
Smør en bageform (18x28 cm). Skær om nødvendigt filodejen ud, så den passer til formen. Læg
et lag af filodejen i bunden af formen og smør den med en bagepensel. Læg et nyt lag filodej over
og pensl det med smør. Gentag med halvdelen af dejen (cirka 15 stykker).
Bland nødder, kanel og sukker.
Fordel blandingen på det øverste lag af den smurte filodej. Fortsæt med at lægge resten af dejen
i lag ovenpå nøddeblandingen og pensle hvert lag med smeltet smør ligesom før. Når det sidste
stykke dej er lagt, pensles overfladen med smør.
Skær forsigtigt pladen med dej i diagonale former med en skarp kniv helt til bunden.
Bag kagen i ovnen ved 180 grader i 45 minutter, eller til overfladen er sprød og gylden.
Bland sukker, vand og citronsaft i en gryde, rør rundt over lav varme, så sukkeret opløses, og
kog dernæst i fem minutter. Tag gryden af varmen, tilsæt honning og rør
rundt, så den opløses, og kom orangeblomst-essensen i.
Kagedej:
Hæld den varme sirup over den bagte baklava. Lad den trække i mindst 2
450 g filodej (cirka
30 stykker) (for hjem- timer eller endnu bedre natten over, så siruppen bliver helt opsuget.
melavet filodej, se
nederst)
250 g usaltet smør,
smeltet
250 g finthakkede valnødder (eller mandler, pistacienødder
eller en kombination)
1 tsk. stødt kanel
½ dl sukker
Sirup:
2½ dl sukker
2 dl vand
2 spsk. citronsaft
½ dl honning
1 spsk. orangeblomstessens (fås i tyrkiske/
asiatiske forretninger)

Hjemmelavet filodej
Hvis man ikke ønsker at bruge købe-filodej, kan man lave sin egen. Den
vil sandsynligvis blive tykkere, end den man køber, så man skal bruge lidt
færre lag, end man ellers ville gøre.
6 dl hvedemel
1 knivspids salt
3 dl vand
2 spsk. citronsaft
Bland mel og salt i en
skål. Kom citronsaft og
vand i og ælt dejen godt.
Lad dejen hvile kold en
times tid. Rul dejen ud
så tyndt som muligt på et
meldrysset bord.
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Ratha-yatra og
Festival of India 2010
Af Kesava Priya Devi Dasi
Københavns Festival of India afholdes i år
på Gammel Torv den 3 juli fra kl. 15.00–20.00.
Parasurama Prabhu kommer med Jagannatha,
Baladeva og Srimati Subhadra Devi fra London
i selskab med Maha Visnu Swami og 13 andre
hengivne fra hans festivalgruppe, deriblandt de
tre hengivne fra Rusland, der opførte teater sidste
år. Den russiske teatergruppe vil også opføre fire
teaterstykker i år, eftersom de allerede er en del
af Parasurama Prabhus rejsende ”roadshow”.
Nalini og Matu vil gerne sponsorere en billet til
danserinden Rasabihari Devi Dasi, hvis hun får
mulighed for at komme og optræde på festivalen,
men vi venter stadig på svar fra hende, så indtil
videre er dette det foreløbige program:
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-16.40
16.40-17.00
17.00- 17.30
17.30-17.40
17.40-18.00
18.00-18.30
18.30-18.40
18.40-19.10
19.10-19.20
19.20-20:00

velkomsttale
bhajana
teater
foredrag med Maha Visnu Ma
haraja om vedisk kultur og filosofi
tryllekunst
bhajana
børneteater
teater
bhajana
tryllekunst
teater
bhajana
teater
kirtana

Vi vil endvidere ansøge Københavns Politi om
tilladelse til at afholde en kortere Ratha-yatraprocession fra Kongens Nytorv til Gammel Torv.
Vi planlægger at starte optoget kl. 12.00 fra
Kgs. Nytorv. og ankomme på Gammel Torv
ca. kl. 13.30. Derefter har vi planlagt at lave
en stor harinama ned gennem Strøget fra ca.
13.30–15.00, hvor vi lander på Gammel Torv,
og festival-programmet starter.
Fra den 1. juni vil man finde opdateringer om
festivalen på hjemmesiden www.festivalofindia.
dk. Her vil også være en oversigt over frivillige
tjenester, der kan gøres op til festivalen samt
under festivalen. Man kan endvidere finde information om, hvordan man eventuelt kan give
donationer til festivalen.
Festivalens bankkontonummer er reg. nr.
2128, kontonummer 3490 204813.

Jeg vil gerne abonnere på “Nyt fra Hare Krishna”.
Navn:.....................................................................................................
Adresse:..................................................................................................
Email:....................................................................................................

300 kr. pr. år (12 numre )
Denne indmeldelseskupón sendes til:
“Nyt fra Hare Krishna”,
Holsteinborgvej 20, 1th, 2720 Vanløse

www.krishna.dk www.harekrishna.dk www.iskcon.dk
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Alle henvendelser til:
Nyt fra Hare Krishna
Holsteinborgvej 20, 1th, 2720 Vanløse, Tlf.: 5927 1930
Girokonto 1-688-3204, E-mail: lalitanatha@krishna.dk

Juni 2010
Tirsdag 1.6
Tirsdag 8.6
		
Onsdag 9.6

Sri Ramananda Rayas bortgang
Ekadasi (faste fra korn og bønner for
Apara Ekadasi)
Bryd fasten imellem 4:27–10:15
Srila Vrindavana Dasa Thakuras 		
		fremkomst
Mandag 21.6 Srila Baladeva Vidyabhusanas 		
		bortgang
Ganga Puja
Srimati Gangamata Gosvaminis 		
		fremkomst
Tirsdag 22.6 Ekadasi (faste fra korn og bønner 		
		for Pandava Nirjala Ekadasi)

		
(fuldstændig faste, selv fra vand, hvis
		
man har brudt ekadasi i det forgangne år)
Onsdag 23.6 Bryd fasten imellem 4:25–10:16
Torsdag 24.6 Panihati Cida Dahi Utsava
Lørdag 26.6 Snana Yatra
		
Sri Mukunda Dattas bortgang
		
Sri Sridhara Panditas bortgang
Lørdag 27.6 Sri Syamananda Prabhus bortgang
Torsdag 1.7 Sri Vakresvara Panditas fremkomst
Onsdag 7.7 Sri Srivasa Panditas bortgang
Torsdag 8.7 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Yogini Ekadasi)
Fredag 9.7 Bryd fasten imellem 4:38–4:55

Vandet og sindet
Engang vandrede Buddha fra by til by sammen med nogle tilhængere. På et
tidspunkt kom de forbi en sø. Buddha standsede og bad en af sine disciple: ”Kan
du hente mig noget vand at drikke.” Disciplen gik ned til søen, men netop da
han nåede frem, kørte en bøffelkærre igennem vandet og hvirvlede mudderet fra
søbunden op. Disciplen vendte om og fortalte Buddha: ”Vandet er meget mudret.
Jeg tror ikke, det kan drikkes.”
En halv time senere bad Buddha igen sin discipel hente ham noget vand fra
søen. Da disciplen igen kom ned til søen, så han, at vandet stadig var for mudret til at drikke og
vendte tilbage til Buddha med uforrettet sag.
Efter endnu en halv time sendte Buddha igen disciplen efter vand. Denne gang var vandet helt
rent og klart. Mudderet var sunket til bunden, og vandet så ud til at være lige til at drikke. Han
fyldte en krukke med vand og tog det med til Buddha.
Da Buddha fik vandet, så han først på det og sagde derefter til disciplen:
”Tænk på, hvad det var, du gjorde for at gøre vandet rent. Du gjorde ingenting, men ventede
blot, og mudderet sank af sig selv til bunds, hvorefter vandet var klart. Sådan er dit sind også! Når
det er forstyrret, er det bedste blot at negligere det. Giv det lidt tid. Det vil falde til ro af sig selv.
Man behøver ikke at gøre noget for at neddæmpe det. Det sker af sig selv helt ubesværet uden
nogen indsats fra din side.”
(Indsendt af Ajita Krishna Dasa, der bemærker, at Srila Prabhupada skriver i SB 5.11.17: ”Der
er et let våben, hvormed sindet kan besejres: negliger det.” Hvis vi negligerer dets unyttige forlangender, falder det til ro. Hvis vi ansporer det til at kræve mere og mere, vil det fortære os.)

