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Af Lalitanatha Dasa
”Man bør ikke undlade at fejre de forskellige
festivaler for Guddommens Højeste Personlighed
såsom Janmastami og Ratha-yatra.” (Fra Nectar
of Devotion)
For over 5000 år siden fødtes Herren Sri
Krishna, Guddommens Højeste Personlighed, i
Mathura på den dag, der nu kaldes Sri Krishna
Janmastami. Som Srila Prabhupada også skriver
i Nectar of Devotion: ”Denne Janmastami-dag er
den mest overdådige festivaldag for de hengivne,
og den fejres stadig med stor pomp i hvert eneste
hinduhjem i Indien.”
Sri Krishna Janmastami efterfulgt af Srila
Prabhupadas vyasa-puja (fremkomstdag) falder
i år den 2. og 3. september. Vi bringer i den
anledning en lang Janmastami-meditation over
Sri Krishna på side 14 og en artikel om Srila
Prabhupadas murti på side 17. Alle opfordres til
at deltage i festlighederne, uanset hvor de bor i
verden. Med hensyn til Københavnstemplet kan
man læse programmet for begge dage på side 23 .
Den mest dominerende nyhed i dette blad
er Aindra Prabhus pludselige bortgang. GBC
udsendte den 21. juli en nekrolog, der startede
med ordene:
”I hele ISKCON’s verden er der næppe en eneste
hengiven, der ikke har hørt Aindra Prabhus kirtanaer, enten direkte eller via optagelser, og vi sidder
her tilbage og undrer os over, om denne himmelske
sang kom fra denne eller en anden verden.”
Vi skriver om Aindra Prabhu, der ledte VrindaForsidebilledet er taget af Sandesh Devi Dasi, Schweiz

vanas 24-timers bhajana i et kvart århundrede, på
side 6 og fremefter. Forsidebilledet er ligeledes af
ham, hvor han er fanget i et alvorsfuldt øjeblik.
Af andre spændende ting kan nævnes, at på
side 9 fortsætter serien om Oldtidens historie og
den vediske kultur. Selv om vi allerede har haft
en artikel om den ariske invasionsteori (se Nyt
fra Hare Krishna april 2010), skriver vi endnu
en gang om dette store emne. Her drejer det sig
om en artikel af oldtidshistorikeren Klaus Klostermeier, der udtrykker sin tvivl om, hvorvidt
arierne og vedisk kultur skulle komme fra noget
andet end Indien.
Som en afsluttende bemærkning skal det siges,
at vi egentlig ville have udgivet et særnummer med
dette blad, en introduktionshåndbog i den grundlæggende praktisering af Krishna-bevidsthed,
specielt rettet til hengivne, der ikke bor i nærheden
af andre hengivne eller et tempel. Det har vi længe
villet gøre og har også skrevet det meste af denne
håndbog, men indså, at vi ikke er klar
I dette nummer
til at udsende den
i denne måned. Vi Redaktionelt
2
håber derfor at have
Srila
særnummeret klar Prabhupadas side
3
til september, imens
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gået bort
6
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Srila Prabhupadas side
Diskussion af George Berkely, 2
Dette er anden og sidste del af Srila Prabhupadas diskussion af den engelske
1700-tals filosof George Berkeley fra en række samtaler, han havde med sine
disciple Hayagriva og Syamasundara Dasa.
Syamasundara: Hvis dette bord bestod af
materie, ville vi ifølge Berkeley ikke kunne
erfare det, for de eneste objekter, der er i stand
til at trænge ind i vores erfaring, må være sansende substanser.
Srila Prabhupada: Krishna er ikke-forskellig
fra alting, for alting er Krishna. Tåber ser Deiteten og siger: ”Dette er ikke Krishna, det er
sten.” Fordi en tåbe ikke kan se andet end sten,
viser Gud Sig foran ham som sten. Det er sådan,
uheldige ateister tænker: ”Alting er Brahman
undtagen denne sten-Deitet.” Eller de siger:
”Hvorfor tage hen i templet og tilbede Gud,
når Han er overalt?” Det, de siger, er, at Gud
er overalt undtagen i templet. Det betyder, at
de ikke har nogen klar ide. Vi ser, at alting har
form. Skal vi gå ud fra, at vi har form, og Gud
ikke har det? Upersonalister har ingen ide om
Krishnas oprindelige form. Krishna viser sig
venligt og barmhjertigt foran os, så vi kan erfare
Ham. I sidste ende er der ingen forskel imellem
materie og ånd, men fordi jeg for øjeblikket ikke
kan forestille mig åndelig form, viser Gud Sig i
form af Deiteten. Krishna siger:

Men stadigvæk kan de ikke se Gud i templet
i Hans arca-vigraha-form. De kan ikke forstå,
hvorfor alle acaryaerne som Ramanujacarya og
Madhvacarya har opført disse templer. Er disse
acaryaer intet andet end fjolser? Der har været
Deitets-tilbedelse siden tidernes morgen. Er alle
de folk, der har taget del i Deitets-tilbedelse,
fjolser?
Syamasundara: Ifølge Berkeley er ånd den
eneste ægte substans, og der eksisterer ikke nogen substans uden tanke. Med andre ord er der
tænkning involveret selv i genstande som dette
bord. Dette bord består af ånd, og ånd tænker
og er tankefuld.
Srila Prabhupada: Det er rigtigt godt. Hans
konklusion er, at alting er Brahman, for tanke
er også Brahman. For øjeblikket kan vi ikke
opfatte det åndelige. Derfor kommer Gud ud
af Sin ubegrænsede venlighed til os i en lille,
håndgribelig, konkret form, som vi kan påklæde,
give mad og håndtere. Vi kan ikke sige, at denne
form er forskellig fra Gud.
arcye visnau siladhir gurusu
nara-matir vaisnave jati-buddih

kleso ’dhikataras tesam
avyaktasakta-cetasam
avyakta hi gatir duhkham
dehavadbhir avapyate

“Den, der anser arca-murtien eller den tilbedelige Deitet af Herren Visnu for at være sten,
den åndelige mester for at være et almindeligt
menneske og en vaisnava for at tilhøre en
bestemt kaste eller tro har en helvedesagtig
intelligens og er dømt til undergang.” (Padma
Purana) Det er forkasteligt at tænke materielt
om disse åndelige ting. Vi bør altid frembære
vores respekt og betænke, at Krishna er til stede.
Vi bør ikke tro, at Deiteten blot er sten og ikke
kan høre eller se.

“For dem, hvis sind er knyttet til den Højestes
umanifesterede, upersonlige aspekt, er fremskridt meget vanskeligt. At gøre fremskridt i
den disciplin er altid vanskeligt for dem, der
er legemliggjorte.” (Bg. 12.5) Folk gennemgår
unødvendige anstrengelser for at meditere på
noget upersonligt. Fordi de ingen ide har om
Gud, siger de overfladisk: ”Alting er Gud.”
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Hayagriva: I sin sidste dialog skriver Berkeley: “Ideen om en fjern Guddom får naturligt
mennesker til at være tilbøjelige til at forsømme
deres moralske handlinger, som de ville være
mere omhyggelige med i tilfælde af, at de mente,
at Han var umiddelbart til stede og indvirkede
på deres sind uden materie eller utænkende
sekundære årsagers mellemkomst.”
Srila Prabhupada: Ifølge den vediske sastra
er Gud overalt. Han er ikke fjern. I Kuntis bønner står der, at Gud er både fjern og nær. Guds
nærhed manifesteres i Hans Paramatma-aspekt.
Han bor i alles hjerter. Isvarah sarva-bhutanam
hrd-dese ’rjuna tisthati (Bg. 18.61) Hvis Han er
inde i vores hjerte, hvordan kan Han da være
fjern? På samme tid er Han til stede i Sit personlige aspekt i Goloka Vrindavana, der befinder sig
langt, langt hinsides denne materielle eksistens.
Det er Guds altgennemtrængende kvalitet. Selv
om Han er langt, langt væk, er Han stadig meget
tæt på. Solen er måske meget langt væk, men
dens lys er her i mit værelse. På samme måde
er Gud både langt væk og også inde i mit hjerte.
Den, der er dygtig til at se Gud, ser Ham på
begge måder. Goloka eva nivasaty akhilatma
bhutah (Sri Brahma-samhita 5.37). Selv om Han
bor i Sin egen bolig, hvor Han i al evighed nyder
sammen med Sine ledsagere, er Han stadig til
stede overalt. Det er Gud.

gik gopierne ud til Krishna i nattens mulm og
mørke for at mødes med Krishna. Almindeligvis anses dette for at være umoralsk, men
fordi det var Krishna, de skulle mødes med,
var det ikke umoralsk. I en forstand er alt i
den åndelige verden moralsk. I den materielle
verden er der dualitet for at få den materielle
skabelse til at fungere korrekt.
Syamasundara: Berkeley giver to argumenter for Guds eksistens. For det første er de ting,
vi opfatter i vores vågne tilstand, mere livagtige
end de ting, vi forestiller os eller drømmer om,
hvilket skyldes, at Guds tanke aktiverer disse
ting.
Srila Prabhupada: Det accepterer vi. Gud er
den overordnede tanke, og fordi Gud ser, kan
vi se. Fordi Gud går, kan vi gå. Det indrømmes
også i Brahma-samhita: yasya prabha prabhavato jagad-anda-koti (Brahma-samhita 5.40).
På grund af Krishnas kropslige udstråling bliver
mange universer til. I disse universer er der
megen mangfoldighed og mange planeter, og på
hver af disse planeter er der mange forskellige
levende væsener. Al denne mangfoldighed er
der, fordi den udstrømmer fra Krishna.
Syamasundara: For det andet adlyder de
ting, vi opfatter, ikke vores ønsker som vores
fantasi gør det, men modsætter sig dem, fordi de
adlyder Guds vilje. Guds vilje er egenmægtig,
og vi kan ikke forudsige den.
Srila Prabhupada: Derfor er det bedre altid
at adlyde Guds befalinger. Hvis vi gør, hvad
Gud fortæller os, er vi fuldkomne. Under alle
omstændigheder er der slet ikke brug for al
denne spekulation. Det grundlæggende bevis
på Gud er Gud. Krishna siger: ”Jeg er Gud,”
og Narada, Vyasadeva og Arjuna samtykker:
”Ja, Du er Gud.” Hvis vi accepterer Krishna
som Gud, sparer vi os selv for en masse besvær.
Hvorfor spekulere? I Årsagshavet indånder
og udånder Maha-visnu, og mange universer
manifesteres og tilintetgøres efterfølgende med
Hans åndedrag. Når Han udånder, skabes alle
universerne, og når Han ånder ind, vender de

Hayagriva: På hvilken måde interesserer Gud
Sig for menneskets moralske eller umoralske
handlinger? Er Gud ligeglad med dem, eller har
Han blot sat naturens love i gang og giver mennesker lov til at følge deres egen vej og høste
frugten af deres eget karma?
Srila Prabhupada: Fordi vi har været
ulydige imod Gud, kastes vi under overopsyn
af den materielle natur ind i denne materielle
verden for at blive afrettet. Så længe vi er i
den materielle verden, er der en forskel imellem moralsk og umoralsk. I virkeligheden har
moral og umoral ingen betydning, men i den
materielle verden gør vi vores forestillinger
om dem. Når vi er i den åndelige verden, er der
ingen forestilling om umoral. For eksempel
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alle tilbage til Hans krop. Hele skabelsen er
Gud, Maha-Visnus, drøm.

Den højeste årsag er Krishna, årsagen til alle
årsager. I den forstand kan vi ikke sige, at
der ingen årsag er. Den endelige årsag er den
højeste, og for Krishna er der ingen forskel
imellem årsag og virkning. Siden Han er den
højeste årsag, påvirker Han alting. I den absolutte forstand er der ingen forskel imellem
årsag og virkning.

Syamasundara: Berkeley hævdede, at vores
drømme er ufuldkomne, og når vi åbner vores
øjne, se vi, at alting er fuldkomment. Derfor må
der være en fuldkommen person, en fuldkommen drømmer.
Srila Prabhupada: Men når vi åbner øjnene
og ser fuldkommenhed, er det også en drøm.
Men den fuldkomnes drøm er også fuldkommen. Det er absolut. Medmindre vi accepterer
den Absolutte, hvordan kan vi da ellers sige,
at Hans drøm er fuldkommen? Den absoluttes
drøm er også fuldkommen.

Syamasundara: Som et eksempel ville han
sige, at en sten, der falder i vandet, ikke nødvendigvis vil plaske, men at det følger regelmæssigt
i rækkefølge, at den vil plaske.
Srila Prabhupada: Men vi siger, at hvis Gud
ikke ønsker det, vil det ikke ske. Det afhænger
alt sammen af den højeste vilje. Det er ikke
nødvendigt for stenen at plaske. Det er ikke
tvungent. Hvis Gud ønsker det, vil den simpelthen flyde. Vi indrømmer, at alting bevæges
af Guds vilje. Derfor er den bedste vej for os at
afhænge fuldstændigt af Hans vilje.

Syamasundara: Berkeley forfægter også en
doktrin om egenmægtighed. Fordi Guds vilje
er egenmægtig, kan vi ikke forudsige, hvad
der vil ske.
Srila Prabhupada: Det er sandt. Derfor siger
en vaisnava: ”Hvis Krishna ønsker det, vil jeg
gøre dette.” Hvis Krishna ønsker det sådan, vil
en ting ske. En vaisnava regner altid sig selv
for hjælpeløs uden Gud. Hvad os angår, er vi
altid magtesløse.
Syamasundara: Berkeley erklærer, at vi
igennem vores gentagne erfaring vil opdage
Guds egentlige aktivitet eller vilje, og ved at
opleve naturen kan vi forstå, at Guds vilje er noget regulært. Med andre ord kan vi komme til at
forstå Guds vaner ved at iagttage naturens love.
Srila Prabhupada: Ja, Krishna udtaler i
Bhagavad-gita, at naturen virker under Hans
styring (Bg. 9.10). Naturen er ikke blind.
Fordi den virker under Guds styring, er den
fuldkommen.
Syamasundara: Han erklærer også, at der
er ingen tvungen sammenhæng imellem årsag
og virkning, men at ting følger efter hinanden i
rækkefølge i tid.
Srila Prabhupada: Hvis der ingen årsag
er, hvorfor siger han da, at effekten derefter
følger årsagen? Det er en selvmodsigelse.

George Berkeley (1684-1753)
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Aindra Prabhu gået bort
I disse dage er Aindra Prabhus pludselige
bortgang det store samtaleemne blandt hengivne
over hele verden. Aindra har i mange år været
en fast støttepille i ISKCON og kendt for sin
24-timers kirtana i Vrindavana. Så sent som
for to numre siden (Nyt fra Hare Krishna juni
2010) bragte vi hans artikel Nama-sankirtana.
Krishna har nu taget Aindra Prabhu hjem
til Sig i den åndelige verden. Han plejede tit
at spille bhajana til sent på aftenen og havde
gjort det samme den 16.
juli, sikkert uden at vide, at
dette var hans sidste aften
foran alteret i KrishnaBalarama Mandir i Vrindavana. Sandsynligvis var
han i færd med at lave en
ofring ovenpå sin bhajana
til sine Deiteter på sit værelse, hvor han tændte for
et gasblus uden at vide,
at en gasslange var utæt.
Det antændte en brand i
værelset, hvilket blev hørt
af to hengivne, der chantede udenfor på terrassen.
De løb ned og bankede på
døren, men da den ikke
blev åbnet, gik de videre.
Om morgenen den 17.
juli mødte Aindra ikke op som sædvanligt for
at påklæde Radha-Syamasundara, en anden af
hans elskede faste tjenester. Kl. 7.15 bankede
Adi Keshav Prabhu på hans dør. Da der stadig
intet svar kom indefra, brød han og nogle andre
døren op. Inden for fandt de værelset sort og
tilsodet efter branden. De fandt Aindra bukket
ned foran alteret foran Gaura-Nitai – den stilling, han havde forladt kroppen i. Han havde
nogle mindre forbrændinger på den ene side
af ansigtet og brystet. Efter tilsyneladende forgæves at have forsøgt at komme ud havde han
valgt at afhænge af Krishna og bukket sig ned

foran alteret, hvor han kort efter må have forladt
kroppen, sandsynligvis på grund af iltmangel i
værelset.
Aindra Prabhu havde levet i Vrindavana siden 1986, hvor han genoplivede den 24-timers
kirtana, som Srila Prabhupada havde startet. I
midten af 1980’erne havde Srila Prabhupada
vist sig i en drøm for Aindra og bedt ham tage
til Vrindavana for at starte kirtanaen op på ny.
Han gjorde dette med så stor beslutsomhed
og hengivenhed, at han
bragte kirtana i ISKCON
til et niveau af hidtil usete
højder og dybder. Her ved
hans bortgang er hans
musik mere populær end
nogensinde og bliver ikke
blot hørt af hengivne over
hele verden, men også
jævnligt afspillet foran
altrene i ISKCON’s templer, når ikke andet foregår.
Kirtanaens Kejser
Internettet har været
fyldt med utallige erindringer om Aindra. Her
følger et par stykker. Først
er det nogle ord fra Satsvarupa Dasa Goswami:
”Jeg vil gerne bidrage med mine følelser
af at have mistet noget ved den chokerende
nyhed om Aindra Prabhus pludselige bortgang
i Krishna Balarama Mandira i Vrindavana.
Han var i sandhed Kirtanaens Kejser, som
hundredvis af hengivne verden over så op til
som deres siksa-guru. Ved at etablere 24-timers
kirtana i Krishna-Balarama Mandira opfyldte
Aindra Prabhu et udtrykkeligt ønske fra Srila
Prabhupada. Det var ikke let at samle et hold
af hengivne til at udfylde et 24-timers skema
med konstant kirtana, men igennem Aindras
lederskab, inspiration og personlige deltagelse
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lykkedes det ham at holde 24-timers kirtanaen
i gang, hvilket den har været uden afbrydelse
i mange år. Det er et vidnesbyrd om Aindra
Prabhus loyalitet til Prabhupadas instruktion,
hvorfor Prabhupada er meget tilfreds med ham.
Vi beder til, at medlemmerne af hans gruppe vil
løfte arven fra Aindra Prabhu og fortsætte med
24-timers kirtanaen som før.
Aindra Prabhus sang er en smuk, stærk,
operaagtig stemme, der er fuld af bhava [transcendental følelse]. Vi er heldige at have mange
optagelser, så vi kan fortsætte med at lytte til
denne store kirtana-leder og synge sammen med
ham. Det er et stort vidnesbyrd om hans popularitet og vellidthed, at tusinder af hengivne og
brijbasier [indbyggere i Vrindavana] ledsagede
kremeringsoptoget til Yamuna og blev der i timevis og sang Hare Krishna. Aindra Prabhu var
purist og en meget avanceret hengiven i kærlighed til Radha og Krishna. I sine kirtanaer sang
han ikke mange forskellige bhajanaer, men kun
Hare Krishna-mantraet igen og igen i mange
fantastiske, smukke melodier. Ingen kan erstatte
ham, men vi kan forsøge at følge hans eksempel
og konstant synge Hare Krishna-mantraet i en
følelse af adskillelse fra vores kære Prabhu.”
Alt, der sker i Vrindavana, er
Krishnas plan
Kadamba Kanana Swami, der havde kendt
Aindra i mange år, talte om ham i en forelæsning
i Prag dagen efter hans bortgang.
”Vi har fået at vide, at Aindra Prabhu uventet
og pludseligt har forladt kroppen i Vrindavana.
Alt hvad der sker i Vrindavana, er Krishnas plan.
Den ideelle måde at forlade kroppen er selvfølgelig at være omgivet af kærlige hengivne, der
synger det hellige navn, men sådan sker det
ikke altid. Jeg kan komme i tanke om Herren
Rsabhadeva, Krishnas inkarnation. Et stykke
tid efter han blev omvandrende munk, brændte
hans krop op i en skovbrand. Vi vaisnavaer
plejer ikke at gå så meget op i dødsårsagen. Vi
ser det positive. Aindra Prabhu fik lov til at gøre
tjeneste i Vrindavana. Da Krishna-Balaramatemplet blev startet i Vrindavana, udtrykte
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Srila Prabhupada et ønske om at have 24-timers
kirtana. Han skrev til Hamsaduta Prabhu og
foreslog, hvordan det skulle gøres. Jeg var med
i tempelledelsen fra 1978 til 1984. Vi prøvede
mange gange at få den op at stå, men vi havde
ikke nok folk.
Praktisk taget fra sine første dage i Krishnabevidsthed havde Aindra kirtana som sin
tjeneste. I New York sang han sammen med
andre hengivne på ladet af en lastvogn. I 1986
begyndte han akhandita kirtanaen i Vrindavana.
Før dengang havde vi ikke en kultur af blot at
sidde ned og synge Hare Krishna i timevis. Det
var ikke så meget en bestemt kirtana-stil, han
inspirerede, som en hel kirtana-kultur.
Som med mange musikere var Aindra excentrisk. Hans værelse i Vrindavana havde lergulv,
afbildninger af rasa-lila, stykker af tamala-træ
osv. Hver anden måned kom jeg fra Mayapur til
Vrindavana, hvor jeg besøgte ham. I 1990 blev
jeg tempelpræsident i Vrindavana. GBC bad
mig spørge ham, hvilken asrama han var i. Han
så på mig med borende øjne og svarede: ”Jeg
er en brahmastha vannyasi.” Hans tøj var også
excentrisk, og nogle klagede over han. Jeg så
bare sådan på det, at sådan er mange kunstnere
– excentriske.
Men Aindra Prabhu havde også en alvorlig
side. Han chantede mange runder af det hellige
navn og studerede Prabhupadas og Goswamiernes bøger indgående. Han stillede gennemborende spørgsmål efter Srimad-Bhagavatamforelæsningen. Han havde en masse indre styrke
og kunne leve et liv i streng askese. Selv om
folk klagede over hans personlige påklædning,
var han fremragende til at påklæde Deiteterne.
Specielt til festivalerne klædte han Dem på.
Han var dybt koncentreret. Det var en virkelig
ting. Tænk, hvis Aindra var kommet til Prag.
Han ville have tiltrukket enorme folkemængder.
Hvor som helst han kom, tiltrak han mennesker.
Men han ønskede ikke at forlade Vrindavana.
Det irriterede ham engang at skulle tage til Nepal på grund af visa, så han ansøgte om indisk
statsborgerskab. Det var vanskeligt at få, men
han fik det. Deiteterne var så tilfredse med ham,

efter introducerede han swami-skridtet. Da en
hengiven kvinde fra Vrindavana engang ledte
kirtana, hoppede Srila Prabhupada rundt under
kirtanaen, og fra den dag var kirtana vild og fuld
af entusiasme, og det spredte sig til hele verden.
Selv når man sad ned med et harmonium, var
der stadig noget rock over det. Men fra Aindra
Prabhu lærte vi dyb meditation og et element
af fredfyldt sang. Jeg siger ”et element”, for
han kunne også være vild. Vi lærte noget fra
Aindra om at synge det hellige navn og meditere på Krishna. Han har i høj grad bidraget til
modningsprocessen, for samtidigt lærte han det
fra sig til så mange.
Hans bortgang var
uventet, men der er også
noget barmhjertigt og
elegant over den, for han
forlod verden i Vrindavana. Det var ikke en
almindelig bortgang, og
han tjente sig til den igennem hengiven tjeneste.
De ydre omstændigheder
er ligegyldige. Vi ser på,
hvordan han tilfredsstillede Radha-Syamasundara.
Når vi får sådanne nyheder, bliver vi chokerede, og de, der kendte ham,
er bedrøvede. Men fra
det åndelige perspektiv
er det en succeshistorie,
at en fyr fra New York tog hengiven tjeneste til
sig med så stor alvor og opfyldte Srila Prabhupadas ønske om at etablere 24-timers kirtana i
Vrindavana.
“He reasons ill that Vaishnavas die when thou
art living still in sound. The Vaishnava dies to
live, and living spreads the holy name around.”
Igennem optagelserne af hans musik vil han
fortsat være hos os.

fordi han sang for Dem, at de gav ham hans
statsborgerskab.
Engang chantede jeg mine sidste runder i
templet, og en bengalsk hengiven lavede støj,
så jeg bad ham være stille, for som jeg sagde,
”Deiteterne hviler Sig.” Aindra Prabhu, der også
var der, brød ind: ”Nej, det gør Han ikke. Det er
kun, hvad Moder Yasoda tror.”
Som tempelpræsident er det somme tider
svært. Nogle gange sidder man ovenpå elefanten, og somme tider sider elefanten ovenpå dig.
Engang havde jeg en af disse intense dage. Jeg
hvilede mig for blot at blive vækket klokken 11
om aftenen af Aindra, der
sagde: ”Kom. Det er rasa
purnima. Lad os have en
fest.” Jeg kom med hen
til hans værelse, hvor de
udover andre festligheder
serverede en utrolig festmiddag kl. 11 om aftenen.
Fordi han var alvorlig,
når det kom til alvorlige
ting, tog vi ham alvorligt.
Han var alvorlig med hensyn til sin sang, japa og
kirtana og med hensyn til
forsagelse. Han var ikke
ude efter berømmelse.
Hans helligelse til Deiteterne var transcendental
dag ind og dag ud, år efter
år. Det er standhaftighed.
Ifølge Srila Prabhupada er standhaftighed et
kendetegn på tro. Der er ingen tvivl om, at
Aindra sang for at glæde Guddommens Personlighed, og deri udmærker han sig. Nogle
efterlignede ham med samme slags tøj, samme
bhajana-stil osv., men kun få udviste den seriøsitet, han havde i sin helligelse til Krishnabevidsthed.
Hans bidrag til ISKCON er et varigt bidrag.
Før ham var kirtana vild. Ayodhya-pati Prabhu
plejede at slå bæknerne ned i gulvet og gribe
hengivne i kurtaen og svinge dem rundt. Srila
Prabhupada begyndte med at sidde ned og der-

Mange af Aindras kirtanaer findes på Internettet, hvorfra de kan hentes. Gå f.eks. ind på
www.iskcondesiretree.com.
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Den ariske invasion
og Vedaernes alder
Af Lalitanatha Dasa
Vi har allerede i en tidligere artikel i denne serie (se april 2010) set på Indiens oldtidshistorie
og den ariske invasionsteori. I dette nummer bringer vi endnu en artikel om emnet. Det drejer
sig om et resume af Questioning the Aryan Invasion Theory and Revising Ancient Indian History,
en artikel af oldtidshistorikeren Dr. Klaus Klostermaier1, tidligere professor i Oxford ved Centre
for Vaishnava and Hindu Studies. Dr. Klostermaier berører i sin artikel de senere års udvikling i
forskningen af Indiens oldtidshistorie.
Da Asiens og Afrikas nationer efter Anden
Verdenskrig opnåede uafhængighed fra de
europæiske kolonimagter, opdagede landenes
intellektuelle hurtigt, at deres historie var
blevet omskrevet af repræsentanter for kolonimagterne, og deres traditionelle opfattelser af
deres egen fortid var blevet fejet til side af de
’officielle’ historikere som myter og legender.
Denne situation er nu langsomt ved at ændre sig
i takt med, at en ny generation af intellektuelle,
der er blevet uddannet efter kolonitiden og ikke
deler kolonimagternes forskeres forudindtagethed, undersøger sin egen historie. Intet sted er
dette mere tydeligt end i Indien, der havde en
ældre og mere omfattende tradition for lærdom
og videnskab end de europæiske lande, der fra
1600-tallet blev dets politiske herrer.

fra et andet sted end fra det ’primitive’ Indien.
Fædrene til denne teori var de europæiske
1800-tals indologer. At de fleste af disse engelske indologer var motiveret af kristne missionshensyn, er ingen hemmelighed. Det berømte og
indflydelsesrige Boden Sæde for Sanskrit ved
universitetet i Oxford blev grundlagt af Oberst
Boden i 1811 med det utvetydige formål ”…at
virke for Skrifternes [Biblens] oversættelse til
sanskrit for at sætte hans landsmænd i stand til at
gå videre med omvendingen af Indiens indfødte
til den kristne religion”.2
De kristne indologer ville opnå denne omvendelse af Indiens folkeslag til kristendommen
ved bl.a. at påvise, hvor fulde af fejl og absurde
de vediske skrifter og ’hindooernes fabler’ var.
Udover deres direkte erklærede missionsformål
er det også et faktum, at europæernes syn på
resten af verden bar præg af deres egen bibelske
tro. Ifølge dem nedstammede menneskeheden
fra Adam og Eva, hvis fødsel blev regnet for at
være ca. 4005 f.Kr., og alle jordens folkeslag
udgik fra Noahs sønner efter den store syndflod,
der fandt sted 2500 f.Kr.
Et eksempel på en sådan kristen historiker er
Abbé Dubois (1770-1848), hvis lange ophold i
Indien (1792-1823) resulterede i indsamlingen
af en stor mængde interessante data om hinduernes sædvaner og traditioner. Hans franske
manuskript blev købt af det engelske East
India Company og udkom i engelsk oversættelse under titlen Hindu Manners, Customs and

Den ariske invasionsteori og den
gamle kronologi
En af de større revideringer blandt de nye
indiske forskere angår den såkaldte ’ariske
invasions-teori’, der i mere end 100 år har været
accepteret som en del af Indiens oldtidshistorie.
Ifølge denne teori kom arierne fra et endnu
ukendt sted i Vest- eller Centralasien og invaderede først det nordvestlige Indien og derefter
resten af kontinentet og underlagde sig landets
oprindelige indbyggere (dravida’erne). De nye
forskere ser denne teori som ren hjernespind fra
de fremmede kolonimagters side, der kun kunne
forestille sig, at al højere kultur måtte komme
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Ceremonies3 i 1897 med et forord af Dr. Max passene, de skulle have gået over, eller de forMüller. Abbé Dubois skrev:
skellige klimaer, de skulle have levet i. De for”Det må i praksis medgives, at Indien blev modede, at arierne havde været halvnomadiske
beboet meget hurtigt efter Syndfloden, der krigere og kvægavlere, og da de forladte oldtidsgjorde verden til en ørken. Den kendsgerning, byer Mohenjo Daro og Harappa blev opdaget,
at det var så tæt på Sennaars sletter, hvor Noahs passede det ind i billedet at antage, at dette var
efterkommere opholdt sig fast i så lang tid, såvel byerne, som de ariske angribere havde ødelagt
som dets gode klima og jordens frugtbarhed under ledelse af Indra, deres konge (’byødelægledte hurtigt til kolonisering.”
geren’), og at Indiens mørklødede indfødte folk
Dubois forkastede andre
var dem, som de havde
forskeres opfattelser, der
påtvunget deres religion og
sammenkædede inderne
deres kastesystem.
med egyptere eller arabere
Et problem for denne
Den racemæssige mang- teori var dens påfaldende
og dristede sig til at foreslå
dem ”som efterkommere foldighed, man støder på mangel på arkæologisk unikke af Sem, som mange blandt skeletter i Indus- derbygning, i hvis mangel
hævder det, men af Jafet civilisationens byer, er den man opsatte en tidsramme
[to af Noahs sønner].” Han samme som i Indien i dag. for Indiens historie på
skriver videre: ”Ifølge min Der er ingen tegn på en ny basis af en række filologiteori nåede de Indien fra races opdukken..
ske (sproglige) gisninger.
nord, og jeg vil placere deBuddhas årstal i det sjette
res forfædres første bopæl
århundrede før Kristus
omkring Kaukasus.” Selv
blev anset for at være riom grundlaget ikke virker
meligt sikre, og indiske
alt for overbevisende, fortsætter han alligevel optegnelser fra før Buddha blev givet årstal der
med at bygge videre på denne teori, der endnu ud fra. Rigveda blev erklæret det ældste indiske
ikke er en ’arisk invasions-teori’.
skrift, og Max Müller estimerede et tidsrum på
Dr. Max Müller (1823-1903), der bestred 200 år for dannelsen af hver kategori af vedisk
ovennævnte professorsæde i Oxford indtil sin litteratur. Han antog, at den vediske periode slutdød, var utvivlsomt den mest betydelige 1800- tede ved Buddhas tid og fastsatte den følgende
tals indolog og et produkt af samme ånd og tid. I kronologi, der blev alment accepteret:
sit forord til Abbé Dubois’ manuskript roser han
ham som en ”pålidelig kilde…der for altid vil
Rigveda 1200 f.Kr.
bevare sin værdi.” Hvad Dr. Max Müller selv
Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda, 1000 f.Kr.
angår, har han æren af at være hovedmanden
Brahmana’erne, 800 f.Kr.
bag den ariske invasions-teori.
Aranyaka’er, Upanisad’er, 600 f.Kr.
Da slægtskabet mellem de fleste europæiske
sprog og sanskrit blev alment anerkendt, sluttede
Max Müller selv medgav, at hans vediske kroforskerne næsten automatisk, at det nuværende nologi var gætværk, og i sin sidste bog, The Six
Indiens sanskrittalende forfædre skulle findes et Systems of Indian Philosophy, der udkom kort
sted halvvejs imellem Indien og Europa, hvor- før hans død, indrømmede han: ”Hvad årstalfra de invaderede Indien. Klaus Klostermaier lene for de vediske hymner angår, kan de være
noterer, at de tidlige ’lænestolsforskere’, der 1500 or 15.000 f.Kr…..” Selv på Max Müllers
udtænkte disse storstilede udvandringsteorier, tid var vestlige og indiske forskere som Moriz
ingen reel viden havde om det terræn, deres Winternitz og Bal Gangadhar Tilak uenige med
’ariske angribere’ skulle have rejst igennem, ham og gav Rigveda en meget højere alder.
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”

”

Dette sidste var dog svært at acceptere for de
fleste 1800-tals forskere, når verden nu kun var
omkring 6.000 år gammel, og Syndfloden havde
fundet sted for 4.500 år siden.

civilisationen (dateret til 2500 – 1500 f.Kr)
og det senere indiske samfund og kultur: en
kontinuitet af religiøse ideer, kunst, håndværk,
arkitektur og vægt- og måleenheder.
De arkæologiske fund ved Mehrgarh (kobber,
Den nye kronologi:
kvæg, byg) viser en kultur, der svarer til den
Den ariske invasionsteori pilles ned
vediske5. I modsætning til tidligere tolkninger
Mange moderne indiske forskere forkaster viser Rigveda ikke en nomadisk, men en bynu, hvad de kalder ’den kolonimissionske ariske mæssig kultur.
invasionsteori’. De beskylder dens ophavsmænd
Den ariske invasionsteori byggede på antafor at have villet retfærdiggøre kolonibesættel- gelsen af, at et nomadefolk med heste og stridssen af Indien igennem deres historieskrivning: vogne besejrede en bymæssig civilisation, der
ligesom arierne skulle have invaderet et land, ikke kendte til heste, og at heste kun kendes fra
som de påtvang deres kultur og religion, kom andet årtusinde f.Kr. og fremefter. I mellemtiden
europæerne til Indien som repræsenterer for er der blevet fundet arkæologiske beviser for
en højerestående civilisation og en mere sand heste på harappiske og præ-harappiske steder.
religion.
Tegninger af heste er blevet fundet i palæolitiske
I In search of the Cradle of Civilization4 giver huler (dvs. fra ældre stenalder) i Indien. TegninG. Feuerstein, S. Kak og D. Frawley en række ger af ryttere på heste tilbage til 4.300 f.Kr. er
argumenter for, hvorfor den ariske invasion blevet fundet i Ukraine. Hestetrukne stridsvogne
aldrig skete.
er ikke typiske for nomadiske kvægavlere, men
for bycivilisationer.
Den ariske invasionsteori bygger hovedsageDen racemæssige mangfoldighed, man støder
ligt på sproglige gisninger, der er grundløse (og på blandt skeletter i Indus-civilisationens byer,
forkerte). Sprog udvikler sig meget langsom- er den samme som i Indien i dag. Der er ingen
mere end antaget af 1800-tallets forskere. Ifølge tegn på en ny races opdukken.
Renfrew kan talere af indoeuropæiske sprog
Rigveda beskriver et flodsystem i Nordindien,
have levet i Anatolien (Det centrale Tyrkiet eller der for Sarasvati-flodens vedkommende er
Lilleasien) så tidligt som 7.000 f.Kr.
fra før 1.900 f.Kr. og for Drishadvati-flodens
Den formodede storstilede indvandring vedkommende fra før 2.600 f.Kr. Den vediske
af ariske folkeslag i det andet årtusinde før litteratur viser et befolkningsskift fra Sarasvati
Kristus – først ind i det vestlige Asien og til Ganges, hvilket også underbygges af arkæoderefter i det nordlige Indien (omkring 1.500 logiske fund.
f.Kr.) – modsiges af, at hittitterne (hvis sprog var
De astronomiske henvisninger i Rigveda bygindoeuropæisk) var i Anatolien allerede 2.200 ger på en kalender fra ca. 2.500 f.Kr., da vedisk
f.Kr., og Mitanni (et vedisk kongedømme i det astronomi og matematik var fuldt udviklede
nuværende Syrien) havde konger og dynastier videnskaber (hvilket igen ikke kendetegner et
omkring 1.600 f.Kr.
nomadefolk).
Intet sted nævnes en omfattende indvanIndus-byerne blev ikke ødelagt af udefradring i skrifter fra oldtidens Indien, hverken i kommende angribere, men forladt på grund af
Vedaerne, i buddhistiske eller jainske skrifter ørkendannelse. Strabo (Geography XV.1.19)
eller i tamilske bøger. Beskrivelserne af fauna, fortæller, at Aristobulos så tusinder af forladte
flora, geografi og klima i Rigveda svarer til det landsbyer og byer på grund af Indus’ ændrede
nordlige Indien.
løb.
Der er en slående kulturel sammenhæng
Slagene, der beskrives i Rigveda, foregik ikke
imellem arkæologiske fund fra Indus-Sarasvati- imellem angribere og indfødte, men mellem
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folkeslag fra samme kultur.
Udgravninger i Dvaraka har ledt til opdagelsen af et sted, der er større end Mohenjo Daro
og dateres til omkring 1500 f.Kr. med arkitektur,
anvendelse af jern og skrifttegn midt imellem
harappisk og brahmi. Dvaraka forbindes med
Krishna og afslutningen på den vediske periode.
Der er en sammenhæng imellem skrifttegnene
harappisk, brahmi og devanagari.
Der er fundet jerngenstande, der er ældre end
1500 f.Kr., i Kashmir og Dvaraka.
Purananerne opregner dynastier med over
120 konger i et enkelt vedisk dynasti alene og
daterer dem tilbage til det tredje årtusinde før
Kristus. Græske optegnelser fortæller om indiske kongelister, der går tilbage til det syvende
årtusinde før Kristus.
Rigveda taler selv om en avanceret og forfinet
kultur, en civilisation, der ikke kunne være kommet til Indien på ryggen af heste.
Malet lertøj fra ca. 1100 f.Kr. fra de vestlige
Ganges-sletter har vist sig at have forbindelse
til tidligere tiders lertøj fra Indus-civilisationen.

’mægtige fæstninger’ og de ’storslåede byer’,
som Rigvedas krigeriske Indra skulle have
besejret og ødelagt. Men det viste sig, at ingen
havde tilintetgjort disse byer, og der var ingen
tegn på erobring. Oversvømmelser og tørker
havde gjort det umuligt at opretholde store
befolkninger i disse områder, og menneskene
fra Mohenjo Daro, Harappa og andre steder
udvandrede til mere gæstfrie steder. Løbende
arkæologiske undersøgelser har ikke blot udvidet Indus-civilisationens område, men også vist
en overgang af dens senere stadier til Gangeskulturen. Forskere har påvist, at en tørke, der
varede i 2-300 år fra omkring 2300 til 2000 f.Kr.,
lagde et stort landområde øde fra Anatolien over
Mesopotamien til det nordlige Indien.
En af grundene til at regne Indus-civilisationen for vedisk er beviserne for byplanlægning og arkitektur, der har krævet en
relativt avanceret geometri af den slags, der
findes i de vediske Sulvasutra’er. Den alment
respekterede matematikhistoriker A. Seidenberg konkluderede efter at have studeret den
geometri, der blev brugt ved opførelsen af de
Argumenterne nærmere belyst
ægyptiske pyramider og de mesopotamiske
Som ofte nævnt er der ingen antydning i Ve- citadeller, at den så ud til at være afledt af
daerne af nogen form for indvandring af ariske Sulvasutra’erne. Hvis det er tilfældet, kan den
folkeslag udefra. Det virker mærkeligt, at de viden, som opførelsen af Harappa og Mohenjo
vediske indere skulle havde glemt alt om en så Daro bygger på, ikke være af senere dato end
betydningsfuld begivenhed i, hvad der formodes selve civilisationen.6
at være relativt nyere tid (nyere end Abraham
Et nøgleelement i revideringen af Indiens
og hans folks udvandring, der er veldokumen- oldtidshistorie er den nylige opdagelse af
teret og ofte henvist til i Bibelen). Endvidere er Mehrgarh, en bosættelse i Hindukush-bjergdet blevet fastslået igennem satellitbilleder og kæden i det nordøstlige og centrale Afghageologiske undersøgelser, at Sarasvati, langs nistan. Mehrgarh var løbende beboet i flere
hvis bredder inderne havde bygget talrige større tusinde år fra 7.000 f.Kr. og fremefter. Denne
bosættelser, var fuldstændigt tørret ind omkring opdagelse har udstrakt Indiens historie med
1900 f.Kr., fire århundreder før arierne skulle flere tusinde år før den rimeligt let daterbare
have invaderet Indien. Grundlagde de indvan- Indus-civilisation.4
drende ariere deres byer langs en for længst
Værd at bemærke er også, at tekster som Rigudtørret flod?
veda, Shatapathabrahmana og andre indeholder
Da de første ruiner af den såkaldte Indus- henvisninger til sol- og måneformørkelser såvel
civilisation kom for dagens lys i begyndelsen som til stjernetegn som markering for årstideraf det 20’ende århundrede, mente tilhængerne nes begyndelse, hvilket sætter os i stand til at
af den ariske invasionsteori, at de havde fundet fastslå, hvornår de blev nedskrevet. Det ville
de manglende arkæologiske beviser: her var de have været umuligt at have forfalsket sådanne
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årstal før computer-alderen, og disse årstal angiver alle en meget højere alder for Rigveda og
andre vediske skrifter.
Den nye kronologi
Den amerikanske antropolog James G. Schaffer sammensatte den følgende kronologi over
den tidlige indiske civilisation på basis af de nu
kendte arkæologiske vidnesbyrd:
Tidlig agerdyrkning – ca. 6500-5000 f.Kr.
Regionaliseringstiden (5000-2600 f.Kr.):
tydelige lokale stilarter af pottemageri og andre
genstande.
Integrationstiden (2600-1900 f.Kr.): kulturel
ensartethed og opståen af bycentre som Mohenjo Daro og Harappa.
Lokalisationstiden (1900-1300 f.Kr.): en sammenblanding af mønstrene fra integrationstiden
med regionale keramikstilarter.
Den indiske arkæolog S.P. Gupta foreslog
denne kulturelle rækkefølge:
Præ-keramisk neolitisk (8000-600 f.Kr.)
Keramisk neolitisk (6000-5000 f.Kr.)
Kalkolitisk (5000-3000 f.Kr.)
Tidlig bronzealder (3000-1900 f.Kr.)
Sen bronzealder (1900-1200 f.Kr.)
Tidlig jernalder (1200-800 f.Kr.)
Sene jernalderkulturer
Ifølge disse specialister var der intet afbræk
i den kulturelle udvikling fra 8.000 f.Kr. og
ingen antydning af en større forandring, som
en invasion udefra ville have været.

europæiske civilisation (der går forud for det
gamle Sumer og Ægypten med mere end 1000
år) til udvandringer af folkeslag, der er flyttet
eller blevet drevet ud fra det nordvestlige Indien.
Senere udvandringer på grund af enten klimaændringer eller krige kunne have bragt hittitterne
til det vestlige Asien, iranerne til Afghanistan og
Iran og mange andre til andre dele af Eurasien.
Et sådant hændelsesforløb kræver en fuldstændig omskrivning af oldtidens verdenshistorie,
specielt hvis vi dertil lægger de påstande (der
tilsyneladende underbygges af konkrete fysiske
vidnesbyrd) om, at de vediske indere havde
handelsforbindelser til Mellemamerika og Østafrika før 2.500 f.Kr. Intet under, at den ’Nye
kronologi’ vækker ikke blot kontrovers blandt
forskere, men også mange følelser. Mange flere
vidnesbyrd er nødvendige, men der er ingen
tvivl om, at den ’gamle kronologi’ er bragt i
miskredit, og mange overraskelser venter på
forskere af ikke blot oldtidens Indien, men af
hele oldtidens verden.
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1. Artiklen er en lettere revideret udgave af en seminarpræsentation på School of
African and Oriental Studies (SOAS) ved
University of London den 21. januar 1998.
2. Fra forordet til New Edition of M. MolierWilliams Sanskrit-English Dictionary, Oxford:
Clarendon Press, 1899 (Genoptryk 1964), s. IX
3. Dubois, Abbe, Hindu Manners, Customs
and Ceremonies, Engelsk oversættelse af Henry
Indien, civilisationens vugge?
K. Beauchamp, Oxford: Clarendon Press, 1906
Hvor var jordens første civilisation? Flere (tredje oplag, 1959)
oldtidskulturer er kandidater: Sumer, Ægypten,
4. G. Feuerstein, S. Kak, D.Frawley, In search
Indien eller måske endog Kina, der i lang tid of the Cradle of Civilization, Wheaton: Quest
regnede sig selv for det eneste ægte civiliserede Books, Ill., 1996
land.
5. Zabern, Philipp von, (ed.) Vergessene
Baseret på de ældre tal for dateringen af Städte am Indus: Frühe Kulturen in Pakistan
Rigveda (ca. 4.000 f.Kr.) og i kraft af, at vedisk vom 8 -2 Jahrtausend v. Chr. , Mainz am Rhein:
astronomi og geometri går forud for nogen an- Verlag Philipp von Zabern, n.d. (c. 1984)
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6. Seidenberg, A. ’The Geometry of the VeRajaram, George Feuerstein, Subhash Kak og dic Rituals’ Agni: The Vedic Ritual of the Fire
David Frawley, at Indien var ’civilisationens Altar, Vol. II. Asian Humanities Press, 1983,
vugge’. De kæder den nyligt opdagede tidlige ss. 95-126.
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Janmastami-meditationer
Af Lalitanatha Dasa

I anledning af Sri Krishnas fremkomstdag den 2. september 2010 vil vi gerne dele følgende meditation med alle.
Herren Krishna nedstiger én gang på jorden i
hver af Brahmas dage, der varer i 4 milliarder og
320 millioner år, i Sin oprindelige menneskelignende form. For omkring 5000 år siden fødtes
Krishna ved midnat i måneden bhadra (augustseptember) på den ottende dag i den aftagende
måne. Han blev født som søn af Vasudeva og
hans hustru Devaki i Kong Kamsas fængsel i
Mathura og opholdt Sig på jorden i over 125 år.

i al evighed og kan historisk set spores mindst
5000 år tilbage.

Gud, en transcendental person
Ideen om, at Krishna, Gud, er en person, er ikke
opfundet af mennesker, der naivt har forestillet
sig Gud i deres eget billede. Vedaerne forklarer,
at Guds personlige aspekt er det højeste, og alt
andet inklusive de levende væsener såvel som
tid, rum og stof kommer fra Hans person. Da
Hvem er Krishna?
mange har svært ved at forstå, hvordan Gud i
Krishna er den Højeste Person, Guddommens sidste ende kan være en egentlig person, giver
Højeste Personlighed, Gud selv. Vedaerne defi- Srimad-Bhagavatam eksemplet med et bjerg,
nerer ’Gud’ som det, der er oprindelsen til alting, som set på afstand kun kan skimtes som et eller
men selv ingen oprindelse har, og konkluderer, at andet formløst eller tåget. Dette sammenlignes
Gud, den Absolutte Sandhed, er en person. Som med at forstå Gud som Hans upersonlige, altgenden oprindelige kilde til alting må Han indeholde nemtrængende energi, Brahman.
alle kvaliteter inklusive personlighed, for hvor
Kommer man tættere på bjerget, ser man, at det
ellers skulle personlighed komme fra?
rent faktisk er et bjerg. Dette sammenlignes med
Den bedste måde at lære om Gud på er naturlig- at erkende Gud som Oversjælen, Paramatma,
vis ved at høre fra Ham Selv. Derfor anser store der sidder inde i hjertet på os og også er Herren
vismænd og hengivne af Krishna den bedste kilde over universet. Paramatma-erkendelse er den
til viden om Ham for at være Bhagavad-gita og første erkendelse af, at der findes en person, der
anden vedisk litteratur, der kommer direkte fra hersker over os, uden præcist at kende denne
Ham. Bhagavad-gita er en del af Mahabharata, person i detaljer.
der igen er en del af Vedaerne, Indiens klassiske
Når man til sidst når helt hen til bjerget, opdaskrifter, og beskriver hændelser, der foregik i den ger man alt dets mangfoldighed, som er kilden til
vediske verden for 5000 år siden.
de andre aspekter af bjerget. Dette sammenlignes
I Bhagavad-gita erklærer Krishna udtrykkeligt, med at kende Guds person, Bhagavan, i detaljer
at Han er Gud Selv, kilden til alting, og Arjuna, og vide, at Han er den endelige kilde til alle andre
som Krishna taler til i Bhagavad-gita, accepterer aspekter af Gud. Denne person er Krishna.
Krishnas ord som sande og tilføjer, at også tidens
Personlighed er ingen begrænsning i Krishnas
største åndelige mestre og vismænd bekræfter, at tilfælde. Krishnas personlige ubegrænsede form
Krishna er Guddommens Højeste Personlighed. begrænses ikke af tid og rum, som vores former
Krishna beskrives mange andre steder, specielt gør det. I sin personlige form er Han til stede
i Srimad-Bhagavatam, der ligesom den øvrige samtidigt i den åndelige verden sammen med
vediske litteratur er skrevet af den store vismand Sine fortrolige hengivne såvel som i hvert atom i
Srila Vyasadeva. Tilbedelsen af Krishna som denne verden og i hjertet på alle levende væsener.
Guddommens Højeste Personlighed har foregået
At være en person betyder at have Sin egen per-14 -

sonlige identitet. Forskellen imellem Krishna og
alle andre evige levende væsener er blot, at Han
er det højeste bevidste evige væsen blandt alle
andre bevidste evige væsener. Han er ubegrænset,
imens alle andre er begrænsede, og Han er kilden
til og opretholder alle. Krishna er den centrale
sjæl, som alle andre har et tjenende forhold til,
og som har manifesteret alle andre sjæle for at
kunne indgå i evige kærlighedsforhold til dem.
Hvordan er Gud?
Alting ved Krishna er fuldstændigt transcendentalt og åndeligt. Han er absolut; der er ingen
forskel imellem Ham og Hans navn, form,
aktiviteter, kvaliteter osv. At komme i kontakt
med nogle af disse er det samme som at komme
i kontakt med Krishna selv.
I modsætning til denne verdens sjæle, der
opholder sig i materielle kroppe, er Krishna og
Hans krop altid en og samme ting. Ånd er ikke
formløs, men består af evighed, fuld viden (eller
bevidsthed) og lykke i fuld form. Både Krishna
og vi sjæle har åndelige forme, der ikke har nogen
af de materielle formers begrænsede natur. Ånd er
evig, og derfor ændrer Krishnas form sig aldrig.
Krishnas form er menneskelig, ikke fordi Han
er skabt i menneskers fantasi, men fordi menneskets form er en midlertidig, materiel kopi af
Krishnas oprindelige form. Han er indbegrebet af
evig ungdommelighed. Han er en smuk yngling
med glødende hudfarve som en dybt mørkeblå
regnsky. Han holder af at spille på fløjte og tiltrækker alles hjerter med Sit spil. Hans kinder
lyser, Hans smil er bedårende, Han har en påfuglefjer i Sit sorte hår og en blomsterkrans rundt om
halsen. Hans klæder har farve som gule lyn, og
Hans tånegle minder om månens lys.
Ikke blot beskrives Hans form i Vedaerne, men
Han har også åbenbaret Sig for nogle af denne
verdens store, rene sjæle, hvis beskrivelser bekræfter det samme. For 5000 år siden var Han
personligt på jorden og blev set af alle, selv om
ikke alle forstod Hans identitet.

oprindelige rene natur elsker alle sjæle Ham også
ud over alle grænser. I udvekslingen af fuldstændig kærlighed anser Krishna Sine hengivne for
større end Sig selv. Krishna er fuldstændig fri og
uafhængig og kan ikke tvinges eller overvindes af
noget som helst. Trods det besejres Han af én ting,
nemlig Sine hengivnes rene kærlighed. Han kan
ikke forstås igennem intellektuel viden, for det
ønsker Han ikke, men Han kan forstås af sjæle,
der har ren kærlighed til Ham.
I den åndelige verden opholder Han Sig personligt sammen med Sine hengivne, og i denne
materielle verden bor Han i enhvers hjerte, om
end ubemærket af de fleste. Han inkarnerer Sig
også i denne verden med mellemrum for at
hjælpe denne verdens sjæle til at komme tilbage
til Ham i den åndelige verden og nyde med Ham
i al evighed.
Som alle andre personer har Krishna følelser,
og Han føler velbehag eller mishag alt efter,
hvordan sjælene udveksler med Ham. Krishna har
ingen materielle kvaliteter, men Han har utallige
åndelige kvaliteter. Materielle kvaliteter er kun
midlertidigt virkelige, men åndelige kvaliteter
er evigt virkelige. Krishnas evige, åndelige kvaliteter som Hans skønhed, rigdom, berømmelse,
magt, visdom og forsagelse bjergtager alle andre
sjæle, og derfor kaldes Han Krishna, den alttiltrækkende. Selv store sjæle, som ikke har den
mindste tiltrækning til ting i denne verden, drages
af Ham og vier deres liv til at opnå Ham.

Krishnas aktiviteter
Imens Krishnas ekspansioner og inkarnationer udfører opgaver i de materielle og åndelige
verdener, laver Han selv intet andet end at nyde
livet med utallige af Sine nærmeste hengivne i
Goloka, den mest fortrolige del af den åndelige
verden, hvor alle er så betaget af Ham, at de har
glemt, at Han er Gud.
Krishna nyder livet i fulde drag og skæmter
som en yngling i vidtstrakte marker, enge og
skove med Sine venner og køer. Han danser,
spiller på fløjte, leger med Sine venner og gør
Krishnas natur
hvert eneste øjeblik præcis, hvad der falder Ham
Krishna er af natur fuld af kærlighed, og i deres ind. Samtidigt med at Han ubekymret vandrer
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omkring i Golokas verden, står samtlige verdener
under Hans styring uden den mindste anstrengelse fra Hans side.
Ligesom vi holder af at have forskellige forhold til forskellige personer i vores familie og
vennekreds, nyder Krishna forskellige slags rene
kærlighedsforhold, men i modsætning til os er
Hans forhold evige, transcendentale og fri for
nogen form for selviskhed, som denne verdens
forhold er forurenet af. Hver eneste sjæl, selv os
i denne verden, har sit helt specielle, oprindelige
kærlighedsforhold til Ham. Men selv om hver
sjæl har sit specielle forhold til Krishna, findes
der fem hovedkategorier af forhold. Hengivne
har fem transcendentale forhold til Ham som
neutrale beundrere, aktive tjenere, nære venner,
forældre og elskere.
Hengivne med et neutralt forhold til Krishna
har ofte form som planter, dyr, floder og sten,
der passivt beundrer Krishna og Hans aktiviteter.
Hengivne i et forhold som underordnede aktive
tjenere løber ærinder for Krishna, pakker Hans
madpakke, vasker Hans tøj og tjener Ham ud af
kærlighed på mange andre måder, sådan som
øjeblikket dikterer.
Hengivne i venskab føler sig på lige fod med
Ham, og sammen leger de som kammerater,
kappes indbyrdes, driller hinanden, betror sig til
hinanden osv.
Et endnu mere fortroligt forhold har de hengivne, der har et forældreforhold til Krishna. Deres
følelse i forhold til Ham er, at Han er et lille barn,
der har brug for deres beskyttelse og omsorg.
Det allermest fortrolige forhold har de hengivne, der har et forhold til Ham som Hans
forelskede elskere. Disse piger tjener Ham som
Hans kærester og elskere, selv om deres forhold
ingen sammenligning har med den slags forhold
i denne verden.
For at lokke den materielle verdens sjæle til Sig
i Goloka kommer Krishna med mellemrum til
denne verden, som Han gjorde for 5.000 år siden,
og giver en fremvisning af livet og kærlighedsforholdene i den åndelige verden sammen med
Sine fortrolige, evigt befriede hengivne.

Krishnas energier
Skønt Krishna er usynlig for os i vores nuværende tilstand, kan vi fornemme Hans tilstedeværelse i Hans utallige energier, der er overalt. Disse
energier inddeles i tre kategorier. Den indre energi
manifesterer den åndelige verden med al dens
mangfoldighed, der udgør langt den overvejende
del af den totale eksistens. Denne energi er evig,
fuldt bevidst og fuld af lykke.
Krishnas ydre energi manifesterer den livløse
materie, som denne materielle verden består af.
Denne energi er midlertidig, fuld af uvidenhed
og fuld af lidelse. Den er træg, og kun når den
aktiveres af ånd, er den tilsyneladende levende.
Den ydre energi udgør kun en gnist af alle
Krishnas energier.
Den tredje energi kaldes den mellemliggende
energi og består af os sjæle, der ud af vores egen
frie vilje kan vælge at opholde os i den indre
energi eller ydre energi. I den indre energi tjener
sjælene Krishna ud af kærlighed. I den ydre
energi tjener sjælene Ham også, men her lever
de under den illusion, at de ikke tjener Ham, men
er herrer over den materielle energi, selv om de
hvert eneste øjeblik er underlagt dens strenge og
ubønhørlige love. Når sjælene i denne verden
begynder frivilligt at tjene Krishna, kommer de
gradvist tilbage under den indre energi.

Krishnas navne
Krishna har utallige navne såsom Hans oprindelige sanskritnavne som Govinda, Gopala eller
Syamasundara og også navne på alle mulige
andre sprog. Krishna og Hans navne er identiske,
så for sjælene i denne verden er den nemmeste
måde at komme i kontakt med Ham på oftest at
recitere eller synge Hans navne. Gør man det,
vækker man sin iboende kærlighed til Ham og
frigør sig for sin tilknytning til materien. Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare.
Krishnas fremkomstdag, Sri Krishna Janmastami, har til alle tider været brugt som anledning
til at huske på Krishna og Hans navne, Hans form,
Hans aktiviteter, egenskaber, hengivne osv.
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Srila Prabhupadas murti
Af Dandaniti Devi Dasi
Som meditation til Srila Prabhupadas vyasa-puja den 3. september: en causeri over Srila Prabhupada og hans murti.
Før Srila Prabhupada
gik bort i 1977, instruerede han sine disciple
i, at de skulle fremstille
murtier (statuer) af ham
og anbringe dem på
vyasasana’en [den åndelige mesters sæde] i
alle ISKCON’s templer
verden over, så han
kunne overse, hvad der
foregik i tempelrummet. Før dette tidspunkt
var det almindelig skik
og brug at have Srila
Prabhupadas billede
på vyasasana’en, når
Prabhupada ikke var
personligt til stede. Når
Prabhupada var til stede, sad han selvfølgelig
der, hvilket naturligvis
Srila Prabhupada i København
blev sjældnere, efterhånden som bevægelsen voksede.
En hengiven ved navn Locan Dasa begyndte
Deraf kan vi forstå, at Prabhupadas form
at lave murtier af Srila Prabhupada, og Karand- heller ikke er forskellig fra Prabhupada selv, og
hara Dasa sendte nogle billeder til Srila Prabhu- ved at tjene Prabhupada i hans murti-form kan
pada og bad om instruktioner til arbejdet med vi udvikle et forhold til Prabhupada.
murtierne. Prabhupada svarede blandt andet:
Prabhupada var personligt til stede, da der
”Den åndelige mester skal behandles så godt om blev indviet murtier af ham selv og hans ånDeiteten... lige så godt som Gud….”
delige mester, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati
En anden gang forklarede Srila Prabhupada: Thakura, i Krishna-Balarama Mandir i Vrinda“Der er ingen forskel mellem mig og mit billede. vana, så det var ikke en ting, der først opstod
Derfor bør vi respektere og behandle billedet i den efter Prabhupadas bortgang.
ånd. Hvis vi smider billeder her og der, er det en
forseelse. Navnet og billedet er lige så godt som
Prabhupada i hans murtiform
personen i den åndelige verden. Men i den mateMange folk, der besøger templet første gang,
rielle verden er alt en illusion, hvad enten det er får sig noget af en overraskelse, når de ser
billedet eller personen.” [Fra et brev den 9.6.1972] Prabhupada på vyasasana’en. Der er mange
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eksempler på, at folk hilser på eller begynder
at tale til Srila Prabhupada. En gang fortalte en
hengiven på Almviks Gård i Sverige, at en dag
fik de besøg af politiet, og da en af betjentene
kom ind i tempelrummet, hilste han på Prabhupada – ”Hej då!” Hvad politiet lavede på
Almvik, husker jeg ikke, men det er et eksempel
på, at det ikke kun er hengivne, der fornemmer
Prabhupadas tilstedeværelse i hans murti-form.
En af Prabhupadas få danske disciple, Satarupa
Devi Dasi, der er bosiddende i Paris, bemærkede
en gang, da hun besøgte det danske tempel, at
Prabhupada bestemt var til stede her, og hun
følte sig meget tryg ved, at Prabhupada passede
på de hengivne.
Parasurama Prabhu, der for nylig gæstede
Danmark med sin Ratha-yatra-gruppe, har haft
nogle fantastiske oplevelser med Srila Prabhupada under Pada-yatra i England. En gang
gav en landmand Pada-yatra-gruppen ly under
et voldsomt regnvejr. Da han så Prabhupadas
murti, rørte han spontant ved Prabhupadas fødder og derefter ved sit hoved. En anden gang
overnattede de hengivne i et kloster og anbragte
Prabhupadas murti på alteret i kirken. Da de
hengivne holdt mangala-arati om morgenen,
kom præsten og tilbad Prabhupada sammen med
de hengivne. Under en stor festival kom mange
folk hen til Pada-yatra-vognen og spurgte Srila
Prabhupada, om de måtte tage billeder af ham,
og, som Parasurama forklarer i sin vyasapujaofring til Srila Prabhupada fra 1996, ”Det virkede, som om du svarede dem.”
Der er mange af den slags oplevelser, og
selv om tjeneste til Srila Prabhupadas mission sikkert er vigtigere end tilsyneladende
”mystiske” oplevelser, er den slags med til
at forøge vores tro og kærlighed til Srila
Prabhupada.

tjeneste til Srila Prabhupada i hans murti-form.
Man kan få sin egen murti eller tjene murtien i
templet. Man kan bade ham, man kan give ham
tøj på, man kan lave mad til ham, man kan lave
blomsterkranse osv. Prabhupadas murti-form
er på nogle måder endnu mere barmhjertig end
hans ”fysiske” form, for i hans murti-form accepterer han også tjeneste fra kvinder. Kvinder
kan f.eks. give ham blomsterkranse på, skifte
hans tøj, bade ham og andre ting, som kvinder
normalt ikke kan gøre for en sannyasi.

Gurupuja og vyasapuja
Udover disse praktiske ting, man kan gøre
for Srila Prabhupada, kan man deltage i hans
daglige gurupuja, der normalt foregår kl. 7.20
om morgenen i alle templer. Her ofrer de hengivne blomster og arati til Srila Prabhupada og
synger sangen Sri Guru-Vandana af Narottama
Dasa Thakura. Sangen er en hyldest til den åndelige mester og en bøn om at opnå beskyttelse
ved guruens lotusfødder. Her siges det blandt
andet: ”Mit eneste ønske er, at min bevidsthed
må blive renset af de ord, der udstrømmer fra
den åndelige mesters mund. Tilknytning til
hans lotusfødder er den fuldkommenhed, der
opfylder alle ønsker.” Denne ceremoni kan med
stor fordel udføres dagligt derhjemme foran et
billede af Srila Prabhupada.
En gang om året på Prabhupadas fremkomstdag, der falder dagen efter Sri Krishna
Janmastami, afholdes en festlig ceremoni, hvor
hengivne tilbeder og takker Srila Prabhupada
gennem taler, sang, ofring af gaver og blomster, og der bliver tilberedt et stort festmåltid,
der bliver ofret direkte til Srila Prabhupada og
til sidst serveret ud til alle de hengivne som
maha-mahaprasadam. Mahaprasadam er den
prasadam, der er blevet ofret direkte til Deiteten, og maha-mahaprasadam er resterne af
Personlig tjeneste til Srila
den prasadam, den åndelige mester personligt
Prabhupada
har respekteret.
Da Srila Prabhupada var til stede på planeten,
På denne dag er det også skik og brug,
var hans personlige tjeneste forbeholdt nogle få at man bader Srila Prabhupadas murti med
hengivne. Efter hans bortgang kan man sige, at lykkebringende substanser på samme måde,
alle har fået lige mulighed for at udføre personlig som man bader Deiteten af Krishna på Hans
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At være sammen med Prabhupada
Prabhupada sagde en gang til en discipel, at
når vi chanter Hare Krishna, er vi altid sammen
på det åndelige plan. Vi kan imidlertid også
drage fordel af Prabhupadas murti-form, når vi
chanter japa. Hvis vi har mulighed for det, kan
vi chante foran Prabhupada i templet eller derEn murti er som en Deitet
hjemme. Det hjælper os alt sammen til at blive
Hvis man anskaffer sig en murti af Srila mere bevidste om Srila Prabhupada.
Prabhupada, skal man selvfølgelig forstå, at
Det er næsten umuligt at tale om Prabhudet er ligesom at have en Deitet. Man bør være pada uden at nævne hans bøger. Prabhupada
parat til at tilbede ham hver dag ved at gøre rent er også til stede, når de hengivne giver forepå hans vyasasana, ofre friske blomster, lave læsninger i templet over Bhagavad-gita og
mad og sørge for, at hans tøj er rent. Hvis man Srimad-Bhagavatam. Da Prabhupada var
ikke er parat til at tilbede Prabhupada på denne personligt til stede, bad han nogle gange sine
måde hver dag, er det bedre at have et billede af disciple give forelæsninger. Selv om discipHam. Det skal naturligvis respekteres som Srila lene ofte følte sig noget forlegne ved at tale i
Prabhupada selv, men kræver ikke den samme deres åndelige mesters nærvær, nød Prabhudaglige tilbedelse.
pada at høre dem tale om Krishna. Specielt i
I templet sørger man hele tiden for, at Prab- Indien virkede Prabhupada meget stolt over at
hupada er komfortabel ved at give ham frisk lade sine disciple give forelæsninger for den
vand at drikke hver dag. Om natten får han et lokale befolkning.
varmt sjal på og om vinteren nogle gange en
Jo mere vi ønsker at være sammen med Srila
hue. Under japa-tiden om morgenen får Prab- Prabhupada og tjene ham, jo mere vil Prabhuhupada sin japa-pose med kæde, så han kan pada åbenbare sig for os. At ofre personlige
chante japa. Når der er Srimad-Bhagavatam- bønner og tak bør ikke kun være forbeholdt
forelæsning, får Prabhupada et eksemplar af Prabhupadas vyasa-puja-dag, men bør være en
Srimad-Bhagavatam sat frem foran sig, og han daglig meditation.
får sine briller på.
Før Prabhupada første gang rejste tilbage til
I templet i Vanløse er der ikke særskilte ofrin- Indien i 1967, var han meget syg, og de henger af mad til Srila Prabhupada, da ofringen af givne frygtede, at de aldrig ville få ham at se
maden foregår på alteret hos Sri-Sri Gaura-Nitai. igen. Prabhupada forstod de hengivnes frygt, og
Srila Prabhupada er dog også på alteret der, og mens han kiggede hen mod billedet af sin åndet skal forstås, at vi ikke kan ofre noget direkte delige mester og Bhaktivinoda Thakura, sagde
til Krishna, men giver det til vores åndelige me- han: “Jeg rejser måske, men Guru Maharaja og
ster, som derefter giver det videre til sin åndelige Bhaktivinoda er her. Jeg har bedt dem om at
mester osv. Prabhupada er naturligvis en del af være venlige at tage sig af jer, mine åndelige
denne kæde af åndelige mestre.
børn. Bedstefaderen tager sig altid bedre af børPå de fleste vysasana’er i templerne opbeva- nene end faderen. Så frygt ikke. Der er ikke tale
res en plade med aftryk af Srila Prabhupadas om nogen adskillelse. Lydvibrationen binder
fødder. Da Srila Prabhupada levede, var det os sammen, selv hvis den materielle krop ikke
meget få hengivne, der oplevede at få lov til at er der. Hvad bryder vi os om denne materielle
røre ved hans lotusfødder, men i hans murti- krop? Bare bliv ved med at chante Hare Krishna,
form er dette faktisk muligt, plus det er muligt og vi vil altid være tæt forbundne. I chanter
at røre aftrykket fra hans fødder.
her, og jeg chanter der, og denne vibration vil
cirkulere rundt om hele planten.”
-19fremkomstdag. Da Prabhupada personligt var
til stede, ville de hengivne vaske Prabhupadas
fødder med stor respekt, som det er traditionen
at gøre på denne dag, og bagefter ville de nyde
dette vand, der er et af de stærkeste midler til at
opvække Krishna-bhakti.

Besøg af
Trivikrama Swami og
Janesvara Prabhu
Danmark får to gæster på besøg i august 2010.
Den 10.-12. august kommer Trivikrama Swami
forbi, og den efterfølgende weekend omkring
den 13.-15. august gæster Janesvara Prabhu,
der er Euro-GBC sekretær for Skandinavien,
Danmark. Se www.harekrishna.dk for nærmere
information.

Trivikrama Swami

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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Srila Prabhupada som barn
En Krishnabevidst leg

Ved
Dandaniti
Devi Dasi

De fleste af os kender Srila Prabhupada som en ældre herre, for da han begyndte at rejse rundt i
verden for at fortælle folk om Krishna, var han 70 år gammel. Som alle andre ældre mennesker havde
Prabhupada dog også været barn en gang. Den gang han var en lille dreng, hed han Abhay, og han
glædede sig altid, når hans far kom hjem fra arbejde. Så ville hans far nemlig tilbede Radha-Krishna,
der stod på familiens alter, og Abhay elskede at kigge på, når hans far ringede med klokken og ofrede
røgelse, lys, blomster og
mad til Krishna.
Her er en tegning af
Prabhupada som dreng,
hvor han står foran alteret og ser på, hvordan
hans far ofrer blomster
til Radha-Krishna.
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Det Krishna-bevidste køkken
Transcendental madlavning og kogekunst
Ved Dandaniti Devi Dasi
Sqash i tomatsovs
Eftersom vores have bugner af squash i øjeblikket, er det tid til at finde på nye lækre retter med
denne grønsag. Jeg faldt over en opskrift i Yamuna Devis bog ”The Art of Indian Vegetarian Cooking”. Dog har jeg skiftet frisk grøn chili ud med sort peber og undladt at komme vand i sovsen, for
sovsen blev rigeligt tynd, da squashene i sig selv indeholder
en del vand.
Ingredienser
Da jeg lavede retten i templet forleden, blev den serveSovs:
ret med en frisk grøn salat, kogte brune ris, dalsuppe og
1 tsk. hel spidskommen
myntecitron-drik til.
1 tsk. frisk ingefær
1 tsk. garam masala
¼ tsk. sort peber
¼ tsk. cayennepeber
1 dl tomatsovs
1½ tsk. salt
1 dl fløde

Squash:
3 spsk. ghee
¾ tsk. gurkemeje
3 medium squash, i terninger på 1½ cm
1 spsk. frisk basilikum
1 spsk. frisk koriander

Tilberedning
1. Spidskommenfrøene ristes på en tør pande, afkøles og
knuses i en morter eller krydderkværn. Riv ingefæren fint
på et råkostjern.
2. Rør krydderier og salt sammen med tomatsovsen. Rør
fløden i.
3. Varm ghee’en i en gryde over middelvarme. Kom gurkemeje og dernæst squashterninger i. Steg under jævnlig
omrøring, indtil squashen er mør, cirka 10 minutter.
4. Hæld langsomt sovsen i og lad retten simre 1-2 minutter
med låg på. Sluk for varmen. Hak basilikum og koriander
fint og kom dem i retten.
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Program for Janmastami og Prabhupadas vyasa puja 2010
Alle er hjerteligt velkomne til at deltage
i fejringen af Sri Krishna Janmastami og
Srila Prabhupadas vyasa-puja 2010 i Hare
Krishna-templet i København (Skjulhøj Allé
44, 2720 Vanløse). Efter planen kommet
vi til foredragene til at opleve Manidhara
Prabhu, der er mangeårig discipel af Srila
Prabhupada og kommer fra Tyskland. Et interessant indslag på Janmastami bliver også
en parikrama, et optog igennem Vanløses
fredelige villakvarterer med alle festivaldeltagerne og Sri-Sri Gaura-Nitai. Det bliver
garanteret en oplevelse.
Festivalprogrammet er som følger:

Srila Prabhupadas vyasa-puja,
fredag den 3.9.2010
16.00 læsning af ofringer
17.00 abhiseka (badeceremoni)
18.00 Prabhupada-katha
18.30 Gurupuja, puspanjali, Gaura-arati
19.30 prasadam
Udefrakommende, der gerne vil overnatte i
eller i nærheden af templet, kan ringe til templets
telefonnummer (4828 6446) eller skrive til iskcon.denmark@pamho.net og aftale et nærmere
arrangement. Vil man gerne hjælpe til med tjeneste under eller op til festivaldagene, må man
også gerne ringe eller skrive.

Sri Krishna Janmastami,
torsdag den 2.9.2010
4.30 mangala-arati
7.30 darsana-arati, Prabhupada guru-puja,
kirtana
8.00 foredrag med Manidhara Prabhu

Ønskeliste for Sri Krishna Janmastami
og Srila Prabhupadas Vyasapuja
Vil du gerne give Sri Krishna en gave på Hans
fødselsdag? Fra Sri-Sri Gaura-Nitais tjenere i templet i Vanløse har vi modtaget følgende ønskeliste:
Alter: ghee, safran, honning (flydende), friske
blomster, ren bomuldsvat, tændstikker, køkkenruller,
vatpinde af træ, rosenvand, spotlampe på skinne med
5 spot, donationer til nyt alter
Køkken: hjulpisker, miniblender, citronpresser
Bhoga: mælk, ghee, smør, rørsukker, cashewnødder, hasselnødder, usaltede pistacienødder, valnødder, rå jordnødder, sesamfrø,
solsikkekerner, græskarkerner, tørret frugt
(rosiner,dadler, abrikoser etc.), frisk frugt og
grønt, speltmel, grahamsmel, chapatimel, kokosmel
Srila Prabhupada: strygejern uden damp,
strygebræt, klædeskab (1 dør), spotlampe på
skinne med 2 spot

Fra ca. kl. 10.00 og frem til kl. 15.00 vil der løbende være bhajana og læsning om Sri Krishna.
15.00 bhajana
16.00 foredrag med Manidhara Prabhu
18.00 parikrama
19.00 Gaura-arati
19.30 foredrag med Manidhara Prabhu
20.30 abhiseka (badeceremoni)
22.00 overraskelse
23.00 Krishna-bog med musik v. Manidhara Prabhu
24.00 arati
00.30 prasadam

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

August 2010
Tirsdag 3.8 Srila Lokanatha Goswamis bortgang
Onsdag 4.8 ISKCON’s grundlæggelse i New York
Fredag 6.8 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Kamika Ekadasi)
Lørdag 7.8 Bryd fasten imellem 5:26–10:38
Fredag 13.8 Sri Raghunandana Thakuras bortgang
Sri Vamsidasa Babajis bortgang
Fredag 20.8 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Pavitropana Ekadasi)
Radha Govinda Jhulana Yatra begynder
Lørdag 21.8 Bryd fasten imellem 5:52–10:45
Srila Rupa Goswamis bortgang
Sri Gauridasa Panditas bortgang

Tirsdag 24.8 Jhulana Yatra slutter
		
Herren Balaramas fremkomst (faste til
		middag)
Caturmasyas anden måned begynder
		
(faste fra syrnet mælk i en måned)
Onsdag 25.8 Srila Prabhupadas afrejse til USA
Torsdag 2.9 Sri Krishna Janmastami: Herren Sri
		
Krishnas fremkomst (faste til midnat)
Fredag 3.9 Nandotsava
Srila Prabhupadas fremkomst
Søndag 5.9 Ekadasi (maha-dvadasi, faste fra korn
		
og bønner for Annada Ekadasi)
Mandag 6.9 Bryd fasten imellem 6:23–10:52

Historien om desmerdyret
Samme dag, en ung kvinde fødte sin første søn, fandt hun en nyfødt desmerdyrunge, hvis mor var død under fødslen. Kvinden holdt meget af dyreunger
og tog dyret til sig som sit eget barn. Hun ammede det, og som månederne gik,
udviklede hun næsten lige så megen kærlighed til desmerdyret som til sin rigtige
søn. Drengen og desmerdyret blev også gode venner og legede altid sammen.
Alligevel nagede en lille frygt hende hele tiden, at desmerdyret, et naturligt
rovdyr [desmerdyret er en slags mår], skulle gøre hendes søn fortræd.
En travl dag var hun i gang med sine huslige pligter og stod på et tidspunkt
og manglede vand. Hun tog sin vandkrukke frem, men før hun gik, sagde hun til sin mand: ”Hold
øje med, at desmerdyret ikke gør vores søn noget, mens jeg er nede ved floden.”
Så snart hun var gået, kom manden i tanke om, at han også havde et vigtigt ærinde. Han forlod
huset i fuld tillid til, at desmerdyret nok skulle passe på drengen.
Da manden også var gået, ville skæbnen, at en stor giftig slange krøb ud af sit hul og bevægede
sig hen over gulvet imod vuggen, hvor barnet lå. Desmerdyret så slangen og kastede sig med det
samme over den for at beskytte sin gode ven. Efter en voldsom kamp bed desmerdyret slangen ihjel
og sønderrev den, så dens blod sprøjtede ud over hele gulvet såvel som over desmerdyret. Derefter
løb desmerdyret stolt ud af huset for at komme sin mor i møde og vise hende, hvad han havde gjort.
Men da moderen så desmerdyret komme løbende hen imod sig med en blodig mund og blod
over hele kroppen, tænkte hun med det samme, ”Åh nej! Dyret har dræbt og ædt min lille søn.”
Uden så meget som et sekunds betænkningstid svingede hun rasende vandkrukken, knaldede den
ned i hovedet på desmerdyret og slog det ihjel på stedet. Derefter løb hun fra det døde desmerdyr
hjem til huset, hvor hun både fandt sin søn i bedste velgående og den store giftige slange, som
desmerdyret havde dræbt. Kvinden brød sammen og hulkede: ”Mit stakkels lille desmerdyr, mit
stakkels lille desmerdyr.”
(Traditionel historie fra Pancatantra. En morale om ikke at drage forhastede konklusioner.)

