
Nr. 7, 13. årgang, juli 2010  Pris 25 kr.

HARE KRISHNAN
YT

 F
RA

   
 

MATEMATIKKENS 
VEDISKE OPRINDELSE

HVOR GODT FORSTÅR VI STOF?

PRABHUPADA DISKU-
TERER GEORGE BERKELY



-2-

Mens tusinder af mennesker valfarter mod 
musikmekka i Roskilde, viser Herren Jaganna-
tha Sig for offentligheden  i henholdsvis Århus, 
København og Malmø. Fredag d. 2. juli er der 
Ratha-yatra-festival i Århus, lørdag d. 3. juli 
afholdes Ratha-yatra i København, og søndag 
går turen til Malmø. Mød op! Se evt. omtale i 
juni-nummeret af Nyt fra Hare Krishna.

I sidste nummer sluttede oversættelsen af 
Light of the Bhagavata (I Bhagavatams lys), 
som vi har brugt Srila Prabhupadas faste side 
på i et helt år. Med denne serie bag os tager vi i 
dette nummer tråden op fra en anden serie, som  
vi med mellemrum har kørt i mange år, nemlig 
Prabhupadas diskussioner af Vestens filosoffer. 
I dette nummer ser han på George Berkeley, en 
engelsk 1700-tals filosof.

Vi bringer hele to videnskabelige artikler 
(og flere med, for alle vores artikler handler 
naturligvis om den højeste videnskab – Krishna-
bevidsthed!). Matematikkens vediske oprindelse 
(s. 7) er en del af vores løbende serie om oldtids-
historien, imens ’Hvor godt forstår vi stof?’ (s. 
18) ser på moderne fysikeres forsøg på at finde 
”Gudspartiklen”.

De fleste af jer har sikkert hørt om nama-
hatta og bhakti-vriksa og måske været med i 
en namahatta-gruppe, hvor man mødes privat 
omkring Krishna-bevidsthed. I den forbindelse 
bringer vi på side 12 et indlæg fra en debat om 
forskellige måder at organisere et hengivent 
samfund på.

For børnene er der sidst i bladet en flot vogn 
som den, der bruges under Ratha-yatra-festi-
valen, når Deiteterne tages på rundtur i byen. 
Køkkensiden er også inspireret af Ratha-yatra, 
hvor store mængder kichari-prasadam deles ud.  
Vi bringer opskriften på en kichari, der plejer at 
være populær blandt mine gæster, og som ifølge 
ayurveda er rigtig god for fordøjelsen.

En stor mærkedag i juli måned er Bhaktivinoda 
Thakuras bortgangsdag d. 11 juli (læs biografien på 
s. 15), og den 25. juli starter Caturmasya, der bety-
der ’fire måneder’. I denne periode er det tanken at 
minimere al sansenydelse og forøge sin hengivne 
tjeneste. Det anbefales således i den første måned 
at faste fra spinat (bladgrønt) efterfulgt af faster fra 
yoghurt, mælk og urad dal. Det vigtigste er dog 
altid at synge Hare Krishna som eksemplificeret 
af Herren Caitanya Selv. Ifølge Caitanya-cari-
tamrta, Madhya-lila 1.110: ”Herren Sri Caitanya 
Mahaprabhu tilbragte Caturmasya-månederne 
sammen med Sri 
Vaisnavaerne [i 
SydIndien] ved at 
synge, fremsige de 
Hellige Navne og 
danse.”

Husk, at lørdag 
d. 31. juli afholdes 
der igen Vegetarisk 
Lørdag på Gam-
meltorv i Køben-
havn.

Festivalernes måned: Jaya Jaganatha!
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 Srila Prabhupadas side
Diskussion af George Berkely, 1

Srila Prabhupada havde over et par år en række diskussioner af nogle af Vestens 
prominente filosoffer med to af sine disciple, Hayagriva og Syamasundara Dasa. 
Hayagriva og Syamasundara ville præsentere forskellige ideer fra en bestemt 

filosof, og Srila Prabhupada kommenterede dem impromptu. På den måde fik Prabhupada dis-
kuteret omkring halvtreds filosoffer. Vi har løbende bragt disse filosofidiskussioner i Nyt fra Hare 
Krishna over de sidste ti år.

I dette nummer starter vi på en diskussion af George Berkeley (1684-1753), der sammen med 
bl.a. David Hume og John Locke tilhørte, hvad man kalder de engelske empirikere (se tekstboks 
forneden med en biografi over George Berkeley). Bemærk, at Hayagriva og Syamasundaras frem-
læggelse af Berkeleys ideer ikke nødvendigvis er en hundrede procent  korrekt eller fuldstændig 
præsentation af hans filosofi.

Hayagriva: Berkeley argumenterer tilsyne-
ladende imod en objektiv virkelighed. Hvis for 
eksempel tre mennesker betragter et træ på en 
mark, kan de alle have forskellige indtryk af el-
ler ideer om træet. Problemet er, at selv om der 
er tre forskellige indtryk af træet, er der intet træ 
som sådan. Så hvordan eksisterer træet som så? 
Er det i Guds sind? Er det muligt for et betinget 
levende væsen at opfatte den egentlige natur 
eller essens af noget som helst?

Srila Prabhupada: Hvordan kan et træ eller 
noget som helst andet eksistere uafhængigt af 
Gud, siden alting er Gud eller en udfoldelse af 
Guds energi? En krukke af ler er ikke forskel-
lig fra jord. Siden der intet andet er end Guds 
energi, må ligegyldigt hvad vi ser tilskrives 
Gud. Så snart vi ser en lerkrukke, husker vi på 
pottemageren. Gud er ikke kun den oprindelige 
skaber. Han er også ingrediensen, kategorien og 
den oprindelige substans. Ifølge den vediske op-
fattelse er Gud alting. Dette er en ikke-dualistisk 
forestilling. Hvis man adskiller noget som helst 
fra Gud, kan man ikke sige sarvam khalv idam 
brahma (Chandogya Upanisad 3.14.1), “Alting 
er Brahman.” Alting referer til Gud, og alting er 
Guds ejendom. Derfor bør alting, der eksiste-
rer, anvendes i Guds tjeneste, hvilket er vores 
Krishna-bevidsthedsbevægelses formål.

Syamasundara: Berkeley hævdede, at sanse-

opfattelse er det eneste, der eksisterer. Materie 
er simpelthen noget, der sanses. For eksempel er 
dette bord kun en immateriel substans, der kom-
mer ind i mit sind. Det er ikke lavet af materie.

Srila Prabhupada: Hvad er dit sind da? Er 
sindet også immaterielt? Det er sunyavadi-
positionen. De tror, at alting er nul.

Syamasundara: Ifølge Berkeley er alting 
åndeligt, ikke nul.

Srila Prabhupada: Det åndelige er ikke en 
ide, men virkelighed. Sunyavadierne kan ikke 
forstå, hvordan ånd har form. De har ingen ide 
om sac-cid-ananda-vigraha, vores åndelige 
form af lyksalighed. De har ingen virkelig ide 
om åndelig eksistens.

Syamasundara: Ifølge Berkeley har alting 
form, men det er ikke gjort af materie.

Srila Prabhupada: Det er udmærket. Alting 
har form. Form er ikke nødvendigvis noget ma-
terielt. Vi hævder, at Gud har en åndelig form.

Syamasundara: Men Berkeley går så vidt 
som til at hævde, at alting består af ånd.

Srila Prabhupada: Ja, i en højere forstand er 
alting ånd. Vi siger altid, at materialisme betyder 
glemsel af Krishna. Så snart vi sammenlænker 
alting med Krishna, er intet materielt, men alt 
er åndeligt.
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Syamasundara: Berkeley bruger eksemplet 
med en bog på et bord. Den eneste måde, bogen 
eksisterer på, er igennem ideen eller sanseind-
trykket i sindet. Den kommer ikke ind i sindet 
som materie, men som noget immaterielt.

Srila Prabhupada: Hvis den ikke er materie, 
er den ånd. Hvis alting er ånd, hvorfor så skelne 
imellem ideen om bogen og bogen selv?

Syamasundara: Tja, for ham er der ingen 
forskel.

Srila Prabhupada: Men han forklarer, at 
bogen ikke er materiel. Hvis alting er ånde-
ligt, er ideen om bogen såvel som bogen selv 
begge åndelige. Hvorfor drage denne sondring? 
Sarvam khalv idam brahma (Chandogya Upa-
nisad 3.14.1). Hvis alting er Brahman, hvorfor 
da drage disse sondringer imellem ideen om 
bogen og selve bogen? Hvorfor argumenterer 
han så stærkt for dette?

Syamasundara: Han erklærer også, at Gud 
skaber alle objekter.

Srila Prabhupada: Ja, det er korrekt, og fordi 
Gud skaber alle objekter, er der intet objekt, der 
ikke er sandt. Vi kan ikke sige, at noget falsk 
kommer fra noget sandt. Hvis Gud er sandhed, 
er alting, der udgår fra Gud, også sandhed. Det 
er mayavadi-filosofi at hævde, at alting, vi ser, 
er falsk. Brahma satya jagan mithya [”Brahman 
er sandhed. Universet er falsk.”].

Syamasundara: Nej, han mener, at alting er 
virkeligt, fordi Gud opfatter det.

Srila Prabhupada: Hvis noget er virkeligt, 
og min ide om det er virkeligt, er alting virkeligt. 
Hvorfor drage disse sondringer? Vores filosofi 
er, at man ikke kan skelne på denne måde. Kan 
verden siges at være falsk, hvis den udstrømmer 
fra Gud? Hvis alting er åndeligt, hvorfor drager 
han da den sondring, at det ikke er materie, men 
at det er noget andet? Så snart vi bringer emnet 
materie på bane, lader vi forstå, at materie er 
noget, der eksisterer separat. En dualitet med 
andre ord. Så snart man hævder, at dette ikke 
er materie, gør man materie til noget, der ikke 

er sandt. Hvis alting udstrømmer fra Gud og er 
sandt, kan der ikke være tale om, at der er noget, 
der ikke er sandt. Hvis alting er åndeligt, kan vi 
ikke drage disse sondringer. Når han fremfører, 
”Dette er ikke materie,” antyder han, at der er 
materie et eller andet sted. Hvis alting er ånd, 
kan der ikke være tale om materiel eksistens.

Syamasundara: Han hævder, at der er to 
slags objekter: de, som vi aktivt sanser, opfatter 
og erfarer, og de, som passivt sanses, opfattes og 
erfares. Begge er i bund og grund det samme, 
for de er begge lige åndelige.

Srila Prabhupada: Men to slags betyder dua-
litet. Hvordan skelner han imellem den ene slags 
og den anden? Han skelner imellem sanserne 
og sanseobjekterne. Hvis alting er åndeligt, kan 
vi sige, at der er åndelig mangfoldighed. Men 
sanserne og sanseobjekterne er alle virkelige.

Syamasundara: Nej, han mener, at de er 
virkelige og lavet af ånd. De er ikke virkelige i 
den forstand, at de er lavet af materie.

Srila Prabhupada: Jeg forstår ikke denne 
logik. Hvis alting er ånd, hvorfor forsøger han 
da at drage disse sondringer? Der er ikke grund 
til at gøre sådanne forskelle, hvis man er ånde-
ligt realiseret. Snarere kan man sige, at disse er 
åndelige forskelligheder. For eksempel kan man 
konstatere, at sten er ikke vand, luft er ikke sten, 
vand er ikke luft osv. Det præcise sanskritord 
er savisesa, der tilkendegiver, at alting er ånd, 
men at der er forskellighed.

Syamasundara: Berkeley hævder, at hvis 
ingen, ikke engang Gud, erfarer en ting, kan 
den ikke eksistere. Ting kan kun eksistere, når 
de erfares af Gud.

Srila Prabhupada: Det betyder med andre 
ord, at der ingen eksistens er undtagen Gud, at 
intet eksisterer udover Gud.

Syamasundara: Han giver eksemplet med 
den modsatte side af Nordstjernen. Vi vil aldrig 
kunne se den her fra, hvor vi er, men fordi Gud 
kan se den, må den eksistere.
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Srila Prabhupada: Det er fint. Ideen om, 
at noget ikke eksisterer, fordi jeg ikke kan op-
fatte det, er ikke særlig logisk. Der kan være så 
mange ting, jeg ikke kan sanse, men det betyder 
ikke, at de ikke eksisterer. Det var, hvad jeg i 
begyndelsen troede, at Berkeley mente. Den 
slags logik er selvmodsigende. Guds sansning 
er anderledes. Hans sansning er ubegrænset, og 
vores er begrænset. Siden Han er ubegrænset, er 
Hans sansning også ubegrænset. Derfor er der 
en ubegrænset mangfoldighed af eksistenser, 
som vi slet ikke har sanset. Vi kan ikke sige, at 
objekter ikke eksisterer, blot fordi vi ikke kan 
sanse dem.

Syamasundara: Han fremfører, at objekter 
eksisterer på grund af sansning, uanset om det 
er Guds sansning eller vores.

Srila Prabhupada: Guds sansning er en 
anden ting. Sansning betyder cetana. Nityo 
nityanam cetanas cetananam (Katha Upanisad 
2.2.13). Ordet cetana betyder ”levende”. Vi er 
levende, og Gud er også levende, men Han er 
det højeste levende væsen. Vi er underordnede 
levende væsener. Vores sansning er begrænset, 
og Guds sansning er ubegrænset. Det indrøm-
mes, at alting eksisterer på grund af Guds 
sansning. Der eksisterer mange objekter, der 
ikke er inden for vores erfaring eller sansning. 
Imidlertid erfarer Gud alting. I Bhagavad-gita 
erklærer Krishna, at Han ved alting i fortid, 
nutid og fremtid (Bg. 7.26). Intet er udenfor 
Hans erfaring.

Syamasundara: Han fremfører, at fordi Gud 
erfarer alle objekter, gøres objekter potentielt 
sanselige for menneskets sind.

Srila Prabhupada: Det er i orden, for i takt 
med, at vi avancerer i Krishna-bevidsthed, er-
farer vi objekter igennem Gud og ikke direkte. 
Det står i Vedaerne: yasmin vijnate sarvam evam 
vijnatam bhavanti. Gud erfarer alle ting, og hvis 
vi modtager vores erfaring fra Gud, er vi avan-
cerede. Vi anbefaler, at folk får deres erfaring, 
deres sansning, igennem Krishna. Vi bør ikke 
forsøge at spekulere, for spekulation er altid 

ufuldkommen. Vi søger efter den oprindelige 
kilde til alting, og Krishna erklærer, aham sar-
vasya prabhavah (Bg. 10.8). Krishna er roden 
til alle udstrømninger, til al skabelse. Konklusio-
nen må være, at vi bør få vores erfaring igennem 
Gud. Derfor accepterer vi Vedaernes erfaring. 
Vedaerne blev talt af Gud, og de indeholder 
viden, der er givet af Gud. Ordet veda betyder 
viden, og Vedaernes viden er fuldkommen. Det 
vediske system er sruti-pramanam. Så snart en 
erfaring bestyrkes eller bekræftes af de vediske 
udtalelser, er den perfekt. Det er ikke nødvendigt 
at filosofere. Hvorfor skulle vi spekulere, hvis 
vi kan få viden direkte fra Vedaerne? Hvorfor 
skulle vi påtage os så meget unødigt besvær?

dharmah svanusthitah pumsam
  visvaksena-kathasu yah
notpadayed yadi ratim
  srama eva hi kevalam

“Pligter [dharma], som mennesker udfører, 
er uanset deres beskæftigelse kun så meget 
besvær, hvis de ikke vækker ens tiltrækning til 
den Højeste Herres budskab.” (Bhag. 1.2.8) Min 
spekulation er altid ufuldkommen, fordi jeg er 
ufuldkommen.

Syamasundara: Mennesket har en naturlig 
tilbøjelighed til at ville erfare noget direkte i 
stedet for igennem andre.

Srila Prabhupada: Fra begyndelsen af vores 
liv erfarer vi ting igennem autoritet. Et barn får 
erfaring ved at spørge sine forældre. Et barn ved 
intet om ild, og det vil gerne røre ved ilden, fordi 
den er rød. Imidlertid får det erfaring igennem 
sine forældre, der siger, at det ikke bør røre ved 
ilden. På denne måde kommer det til at forstå 
visse grundlæggende naturlove. Vedaerne for-
tæller os, at for at forstå den transcendentale 
videnskab om Krishna, må vi gå til en guru. Vi 
kan ikke spekulere os frem til Gud, den åndelige 
verden og åndeligt liv.

Syamasundara: Berkeley hævder, at verden 
er virkelig, for hvis den ikke var virkelig, kunne 
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vi ikke erfare den.
Srila Prabhupada: Sådan ser vi også på det. 

Verden er virkelig, fordi den blev skabt af Gud. 
Men ifølge mayavadierne er verden uvirkelig. 
Brahma satyam jagan mithya.

Syamasundara:  Han udtaler,  at  den 
eneste måde, hvorpå vi kan vide, at dette 
bord eksisterer, er igennem vores sanser, 

men at disse sanseindtryk er subtile og ikke 
materielle.

Srila Prabhupada: I stedet for at sige, at 
de ikke er materielle, burde han sige, at de er 
abstrakte. Abstrakt er den oprindelige position. 
Sunyavadierne kan ikke forstå det abstrakte. 
Derfor hævder de, at det abstrakte er nul, in-
genting. Men det abstrakte er ikke ingenting. 
(Fortsættes i næste nummer)

George Berkeley
Som filosof var George Berkeley (1684-

1753) idealist og anerkendte ikke nogen fysisk 
materie, der skulle ligge bag sanseoplevel-
serne som årsag til disse. At være er at sanse, 
eller omvendt at være er at blive sanset. Esse 
est percipi. Esse est percipere. Dette er hans 
hovedsætninger på latin. At noget materielt 
skulle kunne bevirke noget sanseligt og der-
med noget åndeligt giver ifølge ham ingen 
mening. Den Nye Salmonsen fra 1949 skriver 
om George Berkeley:

”…engelsk filosof og teolog. Analyserede 
i sit hovedværk Treatise on the Principles of 
Human Knowledge (1710) bl.a. eksistensbe-
grebet. Hævdede, at esse est percipi, for han 
mente, at al eksistens forudsætter en iagtta-
gende bevidsthed, en menneskelig sjæl eller 
Gud. Virkeligheden består blot af ideer, som 
alle er konkrete; såkaldte abstrakte almenfor-
estillinger er blot individualforestillinger. Da 
materiebegrebet er abstrakt, eksisterer mate-
rien ikke. Rummet er et kompleks af syns- og 
berøringsideer.”

Stanford Encyclopedia of Philosophy 
skriver:

”George Berkeley, Biskop af Cloyne, var 
en af de store filosoffer fra den tidlige mo-
derne epoke. Han var en genial kritiker af 
sine forgængere, i særdeleshed Descartes, 
Malebranche og Locke. Han var en begavet 
metafysiker og berømt for at forsvare idea-
lismen, dvs. den opfattelse, at virkeligheden 
udelukkende består af sjæle og deres ideer. 
Berkeleys filosofiske system er, selv om det 

umiddelbart between Hylas and Philonous, 
er velskrevne og kompakte med den slags 
argumenter, der fryder nutidige filosoffer. 
Han var også en vidtspændende tænker med 
interesse i religion (der lå til grund for hans 
filosofiske motivation), synspsykologi, mate-
matik, fysik, etik, økonomi og medicin. Selv 
om mange af Berkeleys første læsere havde 
svært ved at forstå ham, påvirkede han både 
Hume og Kant, og selv om han nu kun følges 
i lille grad, læses han stadig meget den dag 
i dag.” slår mange som stridende imod sund 
fornuft, stærkt og fleksibelt nok til at imødegå 
de fleste indvendinger. Hans mest læste bøger, 
Treatise Concerning the Principles of Human 
Knowledge og Three Dialogues
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I vores serie om den vediske kulturs indflydelse i Oldtiden ser vi i dette afsnit på matematikkens 
historie. Matematikken stod tilsyneladende på et højt niveau i den vediske verden på et tidligere 
tidspunkt end noget andet sted i verden. Mange af de matematiske begreber, vi i dag tager for 
givne, kan føres direkte tilbage til den vediske matematik eller videreudviklingen af denne i Mid-
delalderens Indien.

Hvor ingen andre referencer er givet, stammer materialet i denne artikel fra essayet Vedic Ma-
thematics and the Spiritual Dimension af BB Vishnu Swami.1

Matematikkens 
vediske oprindelse

Vedisk Oldtidshistorie, del 4
Af Lalitanatha Dasa

gopi bhagya madhuvrata
  srngiso dadhi sandhiga

khala jivita khatava
  gala hala rasandara

”O Herre, som er salvet med yoghurt fra mal-
kepigernes tilbedelse, O frelser af de faldne, O 
Sivas Herre, beskyt mig.”

Imens dette vers tydeligvis er en bøn til 
Krishna, som gopierne tilbeder med deres 
yoghurt, har det også en anden betydning. For 
at kunne læse denne anden betydning kræves 
der kendskab til den kode, hvormed vediske 
matematikere traditionelt har knyttet forskellige 
sanskritkonsonanter til bestemte tal. Koden er 
som følger: 

1: ka, ta, pa, ya
2: kha, tha, pha, ra
3: ga, da, ba, la
4: gha, dha, bha, va
5: gna, na, ma, sa
6: ca, ta, sa
7: cha, tha, sa
8: ja, da, ha
9: jha, dha
0: ka

Når man anvender denne kode på ovenstående 
vers, får man tallet 0,314159265358979323846
26433832792. Kyndige matematikere vil kunne 
genkende dette som pi (dvs. forholdet imellem 
en cirkels omkreds og dens diameter) med 32 
decimaler divideret med 10. 

I denne kode er det kun konsonanterne, der 
koder for tal, imens vokalerne kan indsæt-
tes, som man vil. Dette gør det sammen med 
sanskrits store elasticitet muligt at komponere 
meningsfyldte sætninger og tekster over et hvil-
ket som helst tal, uanset hvor langt det er. Ved 
anvendelse af denne kode sammensatte vediske 
rsier vers, som både indeholdt transcendental vi-
den og vigtige matematiske størrelser. Sådanne 
vers kunne derefter læres udenad af selv et barn, 
hvilket var lettere end at skulle huske på pi med 
32 decimalers nøjagtighed.

Eksemplet med denne traditionelle sanskrit/
tal-kode viser to ting. Den ene er, at på vedisk 
tid arbejdede man med komplekse tal og mate-
matiske begreber og havde systemer til praktisk 
indlæring og anvendelse af disse størrelser. Den 
anden ting er, at matematik ikke var adskilt fra 
det religiøse og det åndelige. Matematik havde 
ingen berettigelse i sig selv og blev heller aldrig 
set som et redskab til bedre at kunne manipulere 
og udnytte de materielle ressourcer, som det er 
tilfældet nu. Livets virkelige formål var Gudser-
kendelse og frigørelse fra kredsløbet af fødsel 
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og død. Matematikken havde kun mening i det 
omfang, den hjalp til dette. Således anvendtes 
den primært i forbindelse med religiøse aktivi-
teter, når der skulle bygges vediske altre med 
komplekse geometriske former, eller når der 
blev opført store templer.

Matematikken blev anvendt på samme måde 
indenfor astronomien. For at fastsætte det rigtige 
tidspunkt til de religiøse ritualer observerede 
præster nat efter nat månens, planeternes og 
stjernernes bevægelser og dag efter dag solens 
vekslende bane fra nord mod syd og tilbage 
igen. Præsterne var kun interesserede i mate-
matiske regler i det omfang, de havde praktisk 
anvendelse. Udførlige matematiske beviser blev 
sjældent udviklet.

Dette forhold til matematikken var en udbredt 
opfattelse overalt i Oldtiden. For mange havde 
lovene om tal dog ikke blot en praktisk betyd-
ning, når der skulle opføres templer og altre og 
beregnes sol- og måneformørkelser, men også 
en mere mystisk betydning. Dette finder man 
eksempelvis hos grækeren Pythagoras. Pythago-
ras er nu mest kendt for sin læresætning om en 
retvinklet trekant, men han var i virkeligheden 
en stor mystiker og hellig mand, der fik mange 
tilhængere, som han underviste i om sjælens 
udødelighed og lærte at leve et liv i forsagelse 
og nøjsomhed. Kernen i Pythagoras’ verdensbil-
lede var, at religiøse sandheder og matematiske 
principper er en del af samme højere åndelige 
virkelighed. Pythagoras siges af nogle at have 
levet i Indien i en periode, men dette kan til-
syneladende ikke fastslås med nogen absolut 
sikkerhed. Faktum er dog, at både hans religiøse 
opfattelser, hans matematiske viden og hans 
indstilling til matematikken har lighedspunkter 
med den vediske viden.

Arkimedes fra det tredje århundrede var en 
anden stor græsk matematiker. Han skal have 
sagt: ”Der er ting, der virker utrolige for de fleste 
mennesker, der ikke har studeret matematik.” 
Ikke desto mindre mente Arkimedes ifølge 
Plutark, at ”…mekanisk arbejde og enhver 
færdighed, der handler om livets nødvendighe-
der, er en gemen og lavere form for arbejde, og 

gjorde derfor sit bedste for kun at søge kundskab 
om de ting, hvori det gode og det smukke ikke 
var blandet sammen med det nødvendige.” 
Ligesom Platon foragtede Arkimedes praktisk 
matematik, selv om han var meget dygtig til det.

Vedisk matematik i Oldtiden
Selv om matematik var en sekundær viden 

for de vediske rsier, er de vediske matematikere 
alligevel kendte for deres genialitet inden for 
aritmetik og algebra, selv om grundlaget for 
vedisk matematik egentlig var geometri. Man 
har således fundet geometriske tegneinstrumen-
ter fra så tidligt som 2500 f.Kr. i Indusdalen.2  
Begyndelsen på algebra kan spores tilbage til de 
vediske præsters bygningsgeometri, der er be-
varet i Sulbasutra’erne. Præcise mål, hældning 
og forskellige geometriske former for altrene og 
ildarenaerne, der blev brugt i de religiøse funk-
tioner (yajnaer), beskrives i Sulbasutra’erne.

Mange af disse beregninger anvender den 
geometriske formel, der er kendt som Pytha-
goras’ sætning. Ifølge denne læresætning, der 
er kendt fra Grækenland fra ca. 540 f.Kr., er 
kvadratet på hypotenusen i en retvinklet trekant 
lig med summen af kvadraterne på de to andre 
sider (kateterne). Denne læresætning findes 
også i Baudhayana, der regnes for den ældste 
del af Sulbasutra. Anvendelsen i Indien af 
denne berømte matematiske formel kan således 
have foregået flere årtusinder før Pythagoras. 
Læresætningen udtrykkes sådan i Sulba-sutra: 
”Trekantens diagonale streng er lig med det 
samlede kvadrat, som både den vandrette og 
den lodrette side giver hver for sig.”3 

Ifølge nogle autoriteter beskrives matematik 
i Atharva Veda, om end det er i en sutra-form, 
der kun er forståelig for de allerede indviede.4 
Men ellers er det specielt i Sulbasutra’erne, 
nogle vediske tillæg, at vi finder den vediske 
matematik beskrevet. Generelt mener sekulære 
historikere, at Sulbasutra’erne stammer fra 
omkring 800 f.Kr. og fremefter. Denne datering 
er baseret på sproglige sammenligninger med 
andre vediske tekster, men som vi har set tidli-
gere, er sådanne sprogbaserede dateringer upå-
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lidelige og bruges ofte til at undgå uuønskede 
høje aldre for de vediske tekster. Sandsynligvis 
kan vi derfor have at gøre med en meget ældre 
viden, ligesom tilfældet er det med den øvrige 
vediske kundskab. Uden her at komme ind på 
argumentationen for en væsentlig højere alder 
for den vediske viden generelt vil vi her gå ud 
fra, at kundskaben i Sulbasutra’erne også er en 
del af den oprindelige vediske viden (for videre 
argumentation, se Den ariske invasionsmyte, 
Nyt fra Hare Krishna 4.2010).

Det er under alle omstændigheder ubestri-
deligt, at man på vedisk tid havde viden om 
geometri, algebra og matematik, længe før vi 
støder på disse i for eksempel Grækenland. An-
dre civilisationer som babylonierne, egypterne 
og kineserne havde ligeledes matematik længe 
før grækerne. Spørgsmålet er, om matematik-
ken spredte sig fra én civilisation til de andre, 
eller om den opstod uafhængigt flere steder på 
kloden. Er den vediske viden lige så gammel, 
som vi hævder det, er det sandsynligt, at den 
matematiske viden op igennem tiderne har bredt 
sig til andre kulturer – eller de andre kulturer er 
udløbere af den vediske verden og har haft den 
matematiske viden med sig.

Arabertallene kom fra Indien
 Historikeren Joseph Needham bemærkede: 

”Yderligere forskning i videnskaben og teknolo-
giens historie i Asien vil i virkeligheden afsløre, 
at disse folkeslags præstationer bidrager langt 
mere i perioderne før Renæssancen til udvik-
lingen af verdens videnskaber, end det hidtil er 
blevet anerkendt.”5

Den vediske matematik var mere avanceret 
end de matematiske systemer i civilisationerne 
ved f.eks. Nilen, Eufrat og Tigris. Det er fra de 
vediske matematikere, at vi har decimalsyste-
met med ti, hundrede, tusinde osv., hvor mente 
og restbeløb fra den ene kolonne overføres til 
den næste. Dette system med ni tal plus et nul 
gør udregninger meget lette. Hvad mere er, 
må den vediske indførelse af nullet som en del 
af talsystemet siges at være en af de vigtigste 
udviklinger i hele matematikkens historie. De 

tidligst bevarede eksempler på anvendelsen af 
det talsystem, som vi stadig bruger i dag, findes 
på nogle stensøjler, der blev opført i Indien af 
Kong Ashoka omkring 250 f.Kr.6 Tilsvarende 
inskriptioner findes i nogle huler nær Poona 
(100 f.Kr.) og Nasik (200 e.Kr.).7

Disse tidligste indiske talsymboler findes 
her på et skrift, der kaldes brahmi. Efter år 700 
blev et andet tegnsystem, der kaldes ”indiske 
taltegn”, og som var en udvikling fra brahmi-
taltegnene, almindeligt udbredte. De udbredte 
sig videre til Arabien og derfra til resten af ver-
den. Araberne spredte dem til hele det arabiske 
imperium, der strakte sig fra Indien til Spanien. 
Europæerne kaldte dem arabertal, men araberne 
selv kaldte dem for indiske tal (Al-Arqan-Al-
Hindu), og matematik kaldte de ”den indiske 
kunst” (hindisat).

Carl Friedrich Gauss (1777-1855), ”matema-
tikkens prins”, siges at have beklaget, at Arkime-
des i det 3. århundrede ikke havde haft kendskab 
til eller opfundet det indiske talsystem, for hvor 
meget mere avanceret videnskaben da ville have 
været. Beherskelse af denne nye matematik gav 
således Baghdads muslimske matematikere 
mulighed for til fulde at drage fordel af Euklid 
og Arkimedes’ matematiske studier, og under 
dem blomstrede trigonometrien sammen med 
astronomi og geografi.

Tidligere brugte andre verdenscivilisationer 
som egypterne, babylonierne, romerne og 
kineserne kuglerammer, hvor hver tællerække 
krævede sit eget sæt af multiplikations- og 
additionsudregninger. Så besværlige var disse 
systemer, at matematikken praktisk taget stod 
stille. Det nye talsystem fra Indien revolutione-
rede matematikken, og inderne var selv førende 
i denne revolution. Omkring år 500 havde 
Indiens matematikere løst problemer, der hidtil 
havde trodset verdens største lærde. Astrono-
men og matematikeren Aryabhatta (476-550) 
introducerede sinus og cosinus. Historikeren og 
indologen A.L. Basham skriver i The Wonder 
That Was India:

”Middelalderens indiske matematikere såsom 
Brahmagupta (7. århundrede), Mahavira (9. 
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århundrede) og Bhaskara (12. århundrede) 
gjorde flere opdagelser, der først blev kendte 
i Europa i Renæssancen eller senere. De 
forstod vigtigheden af positive og negative 
tal, udviklede solide systemer til udregning 
af kvadrat- og kubikrødder og kunne løse 
kvadratiske ligninger og visse former for 
ubestemte ligninger.”8 Mahaviras mest be-
mærkelsesværdige bidrag er hans behandling 
af brøker og hans regler for dividering af en 
brøk med en anden, hvilket ikke blev udviklet 
i Europa før i det 16. århundrede.

Ligninger og symboler
B.B. Dutta skriver: ”Brugen af bogstavsym-

boler til at angive ubekendte og ligninger er 
grundlaget i den algebraiske videnskab. Hin-
duerne var de første, der systematisk anvendte 
alfabetets bogstaver til at angive ubekendte. De 
var også de første, der klassificerede og lavede 
et detaljeret studie af ligninger. Således kan 
de siges at have givet fødsel til den moderne 
videnskab om algebra.”9 

Den store indiske matematiker Bhaskara-
charya (år 1150) skrev lange afhandlinger om 
trigonometri og algebra for både planer og 
sfærer, og hans bøger indeholder forbløffende 
løsninger på problemer, der ikke blev løst i 
Europa indtil det 17. og 18. århundrede. Han 
kom Newton 500 år i forvejen med opdagelsen 
af principperne for infinitesimalregning. A.L. 
Basham skriver: ”De matematiske implikatio-
ner af nul (sunya) og uendelig, som aldrig blev 
mere end vagt forstået af Oldtidens autoriteter, 
blev til fulde forstået af Middelalderens Indien. 
Tidligere matematikere havde lært, at X:0 = 
X, men Bhaskara beviste det modsatte. Han 
demonstrerede også matematisk, hvad der 
var blevet anerkendt i indisk teologi mindst 
et årtusinde tidligere: at uendelig forbliver 
uendelig, uanset hvor meget det bliver delt, 
hvilket repræsenteres af ligningen oo:X = oo.” 
I det 14. århundrede udviklede Madhava, der 
levede isoleret i Sydindien, en potensrække for 
invers tangens-funktionen, tilsyneladende uden 
anvendelse af infinitesimalregning, og var med 

den i stand til at beregne pi med et hvilket som 
helst antal decimaler (arctan(1) = pi/4). Uanset 
om han udrettede dette ved at udvikle et system, 
der var lige så godt som infinitesimalregning, 
eller uden anvendelse af infinitesimalregning, 
er det i alle tilfælde forbløffende.

Omkring det 15. århundrede havde anvendelsen 
af de nye matematiske begreber fra Indien spredt 
sig over hele Europa til bl.a. England, Frankrig, 
Tyskland og Italien. A.L. Basham skriver:

”Den vestlige verdens gæld til Indien kan i 
denne henseende ikke overvurderes. De fleste af 
de store opdagelser og opfindelser, som Europa 
er så stolt af, ville have været umulige uden et 
udviklet system af matematik, og dette ville 
igen have været umuligt, hvis Europa havde 
været hæmmet af det klodsede system med 
romertal. Den ukendte mand, der udtænkte det 
nye system, var fra verdens perspektiv Indiens 
vigtigste søn næst efter Buddha. Hans bedrift 
var, selv om den let tages for givet, værket af en 
analytisk forstand af første rang, og han fortjener 
langt mere ære, end han hidtil har fået.”

Er det den Europafikserede historieskrivning, 
der hidtil har hindret os i at give den vediske 
matematik og dens indiske efterkommere den 
ære, som de virkelig fortjener? Eller er det 
en ubevidst frygt, at dette faktum kan fratage 
matematikken som kundskabsfelt den position, 
som den har i dagens materialistiske verden, 
hvor matematikken sidder på den trone, som 
i tidligere tider var forbeholdt de åndelige vi-
denskaber med matematik som ydmyg tjener af 
disse? Faktum er i hvert fald, at selv om rsierne 
(de store vismænd) ikke manglede praktisk vi-
den om verden inklusive matematik, brugte de 
alligevel denne viden i det omfang, de fandt det 
nødvendigt inden for et livssyn, hvor bevidsthed 
og ikke materie blev set som det primære. Må-
ske vil det være resultatet, at vi også får øje for 
dette, hvis vi anerkender det bidrag, vi skylder 
den vediske matematik.

(Endnotes)
1  http://www.vedicsciences.net/articles/

vedic-mathematics.html
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2  E.J.H. Mackay, Further Excavations 
at Mohenjo-daro, 1938, s. 222.

3  Saraswati Amma, Geometry in An-
cient and Medieval India, Motilal Banarsidas, 
1979, p. 18.

4  Se http://en.wikipedia.org/wiki/
Swami_Bharati_Krishna_Tirtha’s_Vedic_ma-
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matics, Preface.

I marts havde vi besøg i Danmark af Dr. 
Sanjay Pisharodi (alias Syama Vallabha 
Prabhu), der igennem sin brede medicinske 
viden inklusive ayurveda hjalp adskillige med 
sygdomme, de ellers ikke havde kunnet finde 
nogen helbredelse for.

På opfordring besøger han os nu igen fra den 
29. juli til den 15. august,denne gang sammen 
med sin kone, der også er læge. Programmet 
for deres besøger som følger:

28.7: ankomst
29-30-31. juli og 1. august: seminar i Van-

løse-templet, Skjulhøj Alle 44, 2720 Vanløse. 
Kontakt Kesva Priya på tlf. 2067 1106 eller 
email kamsari2000@yahoo.dk for tilmelding 
og nærmere detaljer.

2-6. august: konsultationer hos familien 
Matu, Gruts Alle 14A, 2900 Hellerup. Kontakt 
Hr. Jain på tlf. 3583 4710 eller 3116 8263 eller 
email jainkusum@hotmail.com.

7-9. august: konsultationer i Århus. Kontakt 
Danesha Prabhu på tlf. 2888 0377 eller email 
laflor@kaospilot.dk. 10-12. august: individu-
elle møder for hengivne hos familien Matu 
(Gruts Alle 14A, 2900 Hellerup). Kontakt 
Nalini Matu på tlf. 3961 0971 eller 2010 3782, 
email krishnamyinspiration@gmail.com.

Nyt besøg af Dr. Sanjay Pisharodi

Hjælp med register
Har du lyst til at gøre Nyt fra Hare Krishna en tjeneste? Vi har brug for at få lavet et detal-

jeret og opdateret register af alle de mange artikler, vi har bragt i Nyt fra Hare Krishna over 
de sidste ti år. Vi søger derfor efter en person, der vil bruge nogle dage på at gennemgå alle 
bladenes artikler og sætte dem i et emneregister. Vi har bladene på elektronisk form, så udover 
lysten og tiden kræver det, at du har en computer (PC) til rådighed. Skriv til lalitanatha@
krishna.dk, hvis dette er en tjeneste for dig.
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Behovet for at tage sig af de hengivne er 
blevet et populært diskussionsemne i ISKCON. 
Under de sidste GBC-møder i Mayapur [2007] 
blev jeg indbudt til at tage del i en af GBC’s 
underkomiteer, der arbejder med beskyttelse 
af hengivne. På vores sidste møde blev HH 
Radhanatha Maharaja bedt om at give en præ-
sentation af principperne fra Chowpatty-templet 
[Mumbai, Indien], der mere og mere bliver set 
som et eksempel på en ideel udvikling af et 
vaisnava-fællesskab. Her har de bygget deres 
samfund op omkring en beskyttelse af de hen-
givne med, hvad de kalder mentorsystemet, 
og  Maharajas afsluttende bemærkning var: 
”Hvorfor genopfinde hjulet? Hvorfor ikke blot 
anvende de samme principper overalt?”

Imidlertid er det somme tider ikke nemt at 
overbevise specielt ældre hengivne om værdien 
af det meget diskuterede og roste mentorsystem, 
og uden den fuldstændige og aktive støtte fra 
ældre hengivne er det ret vanskeligt at få det 
gennemført i praksis. Ofte hører vi: ”Bhakti-
vrksa-programmet udretter den samme ting.” 
Nogle hengivne konkluderer derfor: ”Der er 
ikke brug for nye systemer!”

Der er dog fundamentale forskelle imellem 
de to programmer, og man kan ikke sige, at det 
ene er bedre end det andet. Hvis vi ser nærmere 
på dem, opdager vi, at de har grundlæggende 
forskellige mål, og at der er masser af plads til 
at have begge programmer kørende side om 
side i en yatra.

Overfladisk set kan de ligne hinanden, siden 
det fælles mål med alle programmer i Krishna-
bevidsthed er at opbygge forhold imellem 

hengivne på basis af sravanam og kirtanam. Så 
længe vi ikke har spontan tiltrækning og smag 
for at mødes og være sammen omkring at høre 
og lytte, er vi nødt til at skabe forummer, hvor 
vi kan kultivere og gradvist udvikle den smag.

Imidlertid er dette kun det brede formål for 
begge programmer. Hovedforskellen er, at 
bhakti-vrksa har ekspansion og spredning af 
Krishna-bevidsthed som sit mål, imens mentor-
systemet er et forsøg på at ”indkoge mælken” 
og ”give substans”.

Bhakti-vrksa-programmet ledsager personer 
igennem deres første atten måneder i Krishna-
bevidsthed og leder dem frem til at blive initieret 
for første gang. Derefter deler gruppen sig ideelt 
i nye celler, og de nu initierede hengivne kan 
blive ledere af nye bhakti-vrksa-grupper. På 
denne måde ligger fokussen på udbredelse og 
ekspansion og på at bringe flere og flere til Srila 
Prabhupadas lotusfødder. Men hvad sker der 
med folk efter initieringen? Systemet tilbyder 
ikke megen yderligere støtte og vejledning.

Mentorsystemet følger derimod hengivne 
igennem hele deres hengivne liv. Det retter sig 
imod hver eneste hengivnes behov for at have 
fortrolige og nære forhold til ældre vaisnavaer, 
hvor de kan finde inspiration, støtte og vejled-
ning. Så længe vi er i den materielle verden, 
vil vi altid have brug for sådanne forhold for 
at få næring til vores bhakti-lata-bija [den hen-
givne tjenestes plante]. Det er et grundlæggende 
princip i vaisnava-forhold, at man accepterer 
sin afhængighed af andre, der har tilsvarende 
mål og smag. Caitanya Mahaprabhu satte Selv 
flere af Sine hengivne under andre hengivnes 

Bhakti-vriksa eller mentor-
systemet - hvad er bedst?

Af Devaki Devi Dasi

Det følgende er et indlæg i en debat fra www.namahatta.org, ISKCON’s hjemmeside for nama-
hatta og bhakti-vrksa. Devaki Devi Dasi skriver om forholdet imellem to forskellige programmer, 
bhakti-vrksa eller cellesystemet og mentorsystemet, sådan som det specielt er kendt fra Chowpatty 
i Mumbai.
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beskyttelse.
Mentorsystemet anerkender, at man kan kun 

give andre beskyttelse, hvis man selv har beskyt-
telse. Derfor rådes en mentor til selv at have en 
mentor. Det lægger også stor vægt på omgangen 
med ligemænd. Mentorer mødes regelmæssigt 
og udvikler varme og nære forhold til hinanden 
ud fra de samme principper om sravanam og 
kirtanam. Omgang med ligemænd får subtile an-
arthaer [urenheder] såsom misundelse frem til 
overfladen. På denne måde kan mentorsystemet 
siges at ”give substans” og ”indkoge mælken”.

Srila Prabhupada skrev i et nu berømt brev til 
Rupanuga i 1972:

”Nu vil jeg have, at vi koncentrerer os om 
at gøre vores hengivne Krishna-bevidste og 
selv blive Krishna-bevidste og ikke bekymrer 
os så meget om at ekspandere vidt og bredt 
uden noget åndeligt indhold. Ligesom når man 
indkoger mælk, bliver den tykkere og tykkere. 
Det er, hvad I nu bør gøre – indkog mælken.” 
[72-05-09]

Ekspansion giver kun mening, hvis den mod-
svares af en tilsvarende forøgelse i substans. 
Imidlertid er det altid vanskeligere at give sub-
stans end at ekspandere. Masserne tiltrækkes 
altid mere af en ydre udvikling og hurtige og 
store resultater, der behager sanserne og egoet. 
Indre udvikling glæder imidlertid hjertet og sjæ-
len mere. Det kræver dog, at man også arbejder 
indadtil, og da resultaterne af indre udvikling 
er mere langsigtede og vanskeligere at måle, 
kvæler begejstringen for ekspansion i det ydre 
ofte behovet for at give substans indadtil.

Somme tider ser vi, at hengivne er overor-
dentligt entusiastiske, for ikke at sige fanatiske, 
omkring et bestemt program på bekostning af 
alle andre. I en forelæsning gav Radhanatha 
Maharaja en god definition på fanatisme: 
”Hvor vores entusiasme ikke vejledes af en 
højere intelligens end vores egen, bliver det til 
fanatisme.”

Ofte gemmer der sig dog en form for materiel 
motivation bag en sådan lidenskabelig entu-
siasme for et bestemt program eller system, en 
stræben efter magt og kontrol. Hvis man er ho-

vedmanden bag et bestemt system, vil ens magt 
og indflydelse naturligt vokse, jo flere hengivne 
man kan overbevise om ”sit” system. Da vil man 
ikke være åben overfor andre programmer, men 
blot forsøge at bringe så mange folk som muligt 
under sin kontrol. 

En prædikant, der ikke har noget andet mo-
tiv end at tjene andre og hjælpe dem fremad, 
vil på den anden side altid være åben over 
for andre programmer. Han vil kunne se og 
værdsætte deres værdier og mål og have plads 
til dem alle samtidigt i henhold til tid, sted og 
omstændighed.

Lad os skubbe vores personlige ambitioner 
til side og acceptere vores virkelige identitet 
som ydmyge tjenere af vaisnavaerne. Kun med 
en sådan indstilling kan vi handle til gavn og 
ophøjnelse for de hengivne og levende væsener 
generelt, og kun med en sådan mentalitet vil vi 
kunne gøre ISKCON til det, som Srila Prabhu-
pada ønskede det skulle være: Vaikuntha.

Om Devaki Devi Dasi
Fra http://namahatta.org/en/node/8238 den 

25. juli 2008. Devaki Devi Dasi er tysk af 
fødsel, men mødte først og blev medlem af 
Hare Krishna i Australien i 1984. Gift i 1988 
med Guruttama Dasa, med hvem hun dengang 
rejste til Riga i Letland for at prædike Krishna-
bevidsthed. Siden da har hun 
været på farten det meste af 
tiden og tilbragt megen tid 
i Letland, Ukraine, Indien, 
Nepal og Bangladesh. De 
sidste ti år har hun specielt 
været involveret i Bangla-
desh med at træne hengivne 
og bygge og konsolidere det 
hengivne samfund i Dha-
ka. Hendes grundlæggende 
Krishna-bevidste livsfilosofi 
er, at vi må erkende, at vi er 
åndeligt afhængige af andre 
ligesindede individer og af 
hengivne fællesskaber lige-
som i en åndelig familie.
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Srila Bhaktivinoda Thakura
Af Dandaniti Devi Dasi

Søndag den 11.7.2010 er det Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgangsdag. Selv om vi har skrevet 
om ham mange gange tidligere op igennem årene, fejrer vi ham endnu engang med nogle sider 
om hans liv.

Srila Bhaktivinoda 
Thakura er en af de mest 
betydelige åndelige mes-
tre i vor discipelrække. 
Han er Hare Krishna-
bevægelsens bedstefader 
og forfatter til godt og vel 
et hundrede uforlignelige 
vaisnava-bøger.

Da Sri Krishna nedsteg 
som Caitanya Mahaprab-
hu i det 16. århundrede, 
bevirkede Han en flod-
bølge af Krishna-bhakti 
over hele det indiske sub-
kontinent. Men blot 300 
år efter Hans tid var Hans 
sankirtana-bevægelse 
næsten gået i glemmebo-
gen og blev almindeligvis 
regnet for en religion for umoralske tiggere. 
Srila Bhaktivinoda Thakura genetablerede prak-
tisk taget egenhændigt Caitanyas bevægelse til 
dens rette, centrale plads i de kultiverede inderes 
liv. Han såede også frøet til dens udbredelse til 
hele verden. 

Bhaktivinoda Thakura fødtes som Kedarnatha 
Datta den 2. september 1838 i landsbyen Birna-
gar i Nadia-distriktet i Vestbengalen. Han var 
Ananda-candra Datta og Jagat-mohini Devis 
tredje søn og tilhørte en hæderkronet familie, 
hvor specielt hans morfar var uhyre velhavende. 
Hans familie var from, og Kedarnatha kom 
i kontakt med mange sider af religion fra en 
tidlig alder. Han nød specielt den regelmæssige 
læsning af Ramayana og Mahabharata, som den 
fandt sted i hans hjem.

På trods af sin velhavende familie fik Ke-

darnatha en vanskelig 
barndom. Hans familie 
mistede gradvist al rig-
dom og blev gældsat. 
Han mistede sin far og 
de fleste af sine søskende 
på grund af forskellige 
sygdomme og epidemier 
og kom som 12-årig til 
at stå med ansvaret for 
at forsørge sin moder 
og sin unge hustru og 
tilbagebetale den store 
gæld.

Kedarnatha endte med 
at blive skolelærer. Han 
var højt begavet, lærd 
og hårdt arbejdende og 
arbejdede sig gradvist 
op inden for det engelske 

kolonistyre. I marts 1868 blev han udnævnt 
som ’Deputy Magistrate’ [underretsdommer], 
den højeste post, en inder kunne have i den 
tids britisk styrede Indien. Kedarnatha blev 
hurtigt berømt for sin dømmekraft, intellekt og 
ærlighed. Hans karriere som dommer medførte 
hyppige flytninger, for mange britiske em-
bedsmænd kappedes og somme tider skændtes 
for at få ham til deres område.

Skønt han ud ad til var begravet i en overor-
dnet regeringsembedsmands verdslige pligter, 
var Bhaktivinodas eneste og virkelige an-
liggende at prædike. Dette gjorde han bl.a. med 
sin kraftfulde pen. Tidligere var det lykkedes 
ham med stort besvær at tilegne sig en kopi 
af Caitanya-caritamrta, og efter at have læst 
den nogle gange, opgav han enhver form for 
upersonalisme. Han kastede sig med hele sit 
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hjerte ind i videnskaben om bhakti, som den 
blev forklaret af de seks Goswamier, og skrev 
fyldigt i mange bøger om sine erkendelser, 
holdt mange foredrag og etablerede hundred-
vis af nama hatta-grupper over hele landet. I 
1868 skrev han Sac-cid-ananda-premalata, der 
blev så vel modtaget, at han blev tildelt titlen 
sac-cid-ananda. Senere tildelte tidens førende 
vaisnavaer, der var imponerede over hans lær-
dom og hengivenhed, ham titlen ‘Bhaktivinoda’, 
(’en, der får ekstase igennem bhakti). På denne 
måde kom Kedarnatha Datta til at hedde Sac-
cid-ananda Bhaktivinoda Thakura.

Ud af sine mange store præstationer huskes 
Bhaktivinoda Thakura specielt for at have op-
daget Caitanya Mahaprabhus fødested. Dette 
skete i 1887 efter mange inspirerede visioner, 
års forskning og hårdt arbejde og markerede et 
historisk vendepunkt for vaisnavaerne. Senere 
rejste han vidt og bredt, spredte Caitanya Ma-
haprabhus ord, besejrede upersonalister med 
logik og skrifter og påpegede vildfarelsen hos 
den nye generation af engelsk uddannede indere, 
der var redskaber i hænderne på en bevidst plan-
lagt engelsk mission, hvis mål var at skubbe den 
vediske kundskab ud som overtro og ritualisme.

Srila Bhaktivinoda Thakura var indbegrebet 
af en Krishna-bevidst familiefar. Som en højt-
placeret embedsmand gjorde han sit arbejde 
oprigtigt og effektivt. Som overhoved for en 
stor familie (han fik 13 børn) sørgede han for 

En sen decembernat i 1887 sad Srila Bhakti-
vinoda Thakura på taget af Rani Dharmasala i 
Navadvipa og koncentrerede sig om at chante 
Hare Krishna på sin japa-kæde. Pludselig blev 
hans meditation brudt af en guddommelig vi-
sion, der viste sig mod nord på den modsatte side 
af Ganges. Han så op og så et usædvanligt lys, i 
hvilket han bemærkede en meget høj palme. Tæt 
ved palmen så han et lille hus, der frembragte 
dette strålende lys. Srila Bhaktivinoda forstod 

alle medlemmerne og sikrede dem den rette 
åndelige opdragelse. Tre af hans sønner blev 
berømte som åndelige filosoffer og forsagere. 
En af hans sønner, Bimal Prasad, blev sin tids 
største vaisnava-leder og guru under navnet 
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, Srila 
Prabhupadas åndelige mester. På trods af ar-
bejdspresset i hjemmet og på arbejde fulgte 
Bhaktivinoda Thakura stadigt et fuldstændigt 
og strengt skema, når det kom til at chante, 
læse og skrive.

I 1896 lykkedes det Bhaktivinoda at sprede 
Caitanya Mahaprabhus ord udover Indiens 
grænser. Hans bog Sri Gauranga-lila-smarana-
stotram blev sendt ud til og godt modtaget af 
store universiteter og biblioteker over hele 
verden. I dette år kom Bhaktivinoda Thakura 
også med en dristig forudsigelse: ”En person, 
der vil prædike Herren Caitanyas lære og bev-
æge sig uhindret over hele verden, vil snart 
komme.” Dette år var året, da Srila Prabhupada, 
der næsten en menneskealder senere opfyldte 
denne forudsigelse af Bhaktivinoda Thakura, 
blev født.

Præcis ved middagstid den 23. juni 1914 for-
lod Srila Sac-cid-ananda Bhaktivinoda Thakura 
denne verden og trådte ind i Herrens evige lege 
i den åndelige verden. Trods det lever han fort-
sat i denne verden og vil gøre det til alle tider 
igennem sine ord, bøger og tusinder af følgere 
i discipelrækken.

med det samme, at hans lange søgen efter Sri 
Caitanya Mahaprabhus virkelige fødested var 
ved at komme til en ende.

I århundreder havde Herren Caitanyas føl-
gere været usikre på det præcise sted, hvor Sri 
Caitanya blev født, da Hans fødested var blevet 
oversvømmet af Ganges kort tid efter Hans bort-
gang. Srila Bhaktivinoda havde længe næret en 
drøm om at genetablere det virkelige fødested 
og opføre et flot tempel for Herren Caitanya. 

Opdagelsen af Caitanya Mahaprabhus fødested
Denne artikel blev først bragt i Sri Mayapur Magazine, Nr. 1. 
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Han havde studeret 
gamle manuskripter 
af Caitanya Bhaga-
vata, Narahari Sara-
kara Thakuras Na-
vadwip Dham Pari-
krama, 1700-tals kort 
af britiske landmålere 
og gamle regering-
soptegnelser og havde 
fastslået, at det gamle 
Nadia lå på Ganges’ 
østbred, hvorfra det 
vidunderlige lys nu 
kom.

I dagene derefter 
fandt han ud af, at 
stedet, hvor lyset var 
kommet fra, havde 
mange rygter og historier knyttet til sig. Om-
rådet havde syv store mudderhøje, hvor intet 
ville vokse udover tulasi-planter. På forskellige 
nætter hørtes underlige lyde, og lys kom derfra. 
De overtroiske muslimske landsbybeboere holdt 
sig på respektfuld afstand.

Efter at have talt med mange respekterede 
hellige personer besluttede Srila Bhaktivinoda 
sig til at bringe sin åndelige mester, Srila Jagan-
natha Dasa Babaji, til stedet. Srila Jagannatha 
Dasa Babaji var på det tidspunkt meget gammel 
og invalid. Han kunne ikke gå og måtte bæres i 
en kurv. Hans syn var hindret, for hans øjenlåg 
var så slappe, at han ikke kunne åbne dem.

De krydsede over Jalangi-floden i en lille 
træbåd og banede sig gradvist vej til stedet. 
Jagannatha Dasa Babaji Maharaja løftede sine 
øjenlåg med fingrene og så med det samme, at 
dette faktisk var Herren Caitanyas fødested. 
I stor transcendental jubel hoppede han ud af 
kurven og sprang højt i luften, imens han råbte 

Herrens navne, selv om han minutter før var 
ude af stand til overhovedet at stå på sine gamle 
og svage ben. Både Srila Bhaktivinoda og Srila 
Jagannatha Dasa Babaji græd tårer af ekstase. 
Herren Caitanyas fødested var blevet fundet.

Snart blev et smukt tempel opført på stedet 
ved Srila Bhaktivinoda Thakuras indsats, 
og Srila Bhaktivinodas vision voksede. Han 
forudså i Sri Chaitanya Sikshamrita en dag, hvor 
mennesker fra fremmede lande ville slutte sig 
til deres indiske brødre i Sri Mayapurs hellige 
land og sammen synge ”Jaya Sacinandana, 
Jaya Sacinandana” og danse i ekstase af Sri 
Krishna-sankirtana. Og han skrev om en stor 
personlighed, der snart ville komme og opfylde 
denne forudsigelse. I sin Sajjana-tosani skrev 
Srila Thakura Bhaktivinoda: ”Herren Caitanya 
åbenbarede ikke Sig Selv blot for at befri nogle 
få mennesker i Indien. Snarere var Hans mål at 
befri alle levende væsener i alle lande og over 
hele universet og prædike den evige religion.” 

Hvem kan forstå Thakura Bhaktivinoda?
Af Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura 

Srila Bhaktivinoda Thakura startede i 1902 det engelsksprogede vaisnava-blad The Harmonist, 
der blev videreført af hans søn Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. The Harmonist bragte i december 
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”…Vi benytter os af lejligheden, der gives 
af den årlige fejring af Thakura Bhaktivinodas 
komme, til at reflektere over den rette metode til 
at tilegne sig de fordele, der er blevet menneske-
heden til del igennem denne store Krishna-hen-
givnes barmhjertighed. Thakura Bhaktivinoda 
var specielt venlig imod de uheldige personer, 
der er fordybet i intellektuel spekulation af alle 
slags. Dette er den almindeligt udbredte sygdom 
i den nuværende tidsalder. De andre acaryaer, 
der kom før Thakura Bhaktivinoda, rettede ikke 
deres tale så direkte til de empiriske tænkere. De 
var mere barmhjertige imod dem, der naturligt er 
tilbøjelige til at lytte til taler om den Absolutte 
uden at blive afledt af besnærende argumenter 
fra svorne modstandere af Guddommen. Srila 
Thakura Bhaktivinoda påtog sig besværet med 
at møde intellektuelle spekulatørers fordrejede 
argumenter med den Absolutte Sandheds bedre 
transcendentale logik. Det er således muligt for 
de gennemsnitlige moderne læsere at have fordel 
af grundigt at gennemlæse hans skrevne ord. Den 
dag er ikke fjern, hvor de uvurderlige bøger, der 
er skrevet af Thakura Bhaktivinoda, vil blive 
oversat med største respekt til alle verdens sprog 
af modtagerne af hans nåde.

Thakura Bhaktivinodas skriverier tilvejebring-
er os den gyldne bro, over hvilken de intellektu-
elle spekulatører kan gå sikkert over de frådende 
vande af frugtesløse empiriske kontroverser, der 
forstyrrer freden hos dem, der vælger at stole på 
dem i deres ledelse i søgningen efter Sandheden. 
Så snart den sympatiske læser er i en position til 
at værdsætte Thakura Bhaktivinodas filosofi, vil 
hele opbudet af åbenbarede skrifter automatisk 
åbne sig for hans omvendte øjne.

Der er imidlertid allerede opstået seriøse mis-
forståelser angående den rette fortolkning af Srila 
Thakura Bhaktivinodas liv og lære. De, der tror, 
de forstår betydningen af hans budskab uden at 
sikre sig acaryaens vejledende barmhjertighed, 
hælder til urimeligt at favorisere det empiriske 
studie af hans bøger. Der er personer, der kan 

næsten alt, han skrev, udenad uden at være i stand 
til begribe den mindste partikel af hans hensigt. 
Sådanne studier kan ikke gavne dem, der ikke er 
rede til at handle på de instruktioner, der lysende 
klart bibringes af hans ord.

Der er ingen ærlig mulighed for at overse 
Thakura Bhaktivinodas advarsler. De, der vil-
dledes af en grundig gennemlæsning af hans 
skriverier, ledes på afveje af deres egen stædige 
trodsighed til at klamre sig til den empiriske 
vej, som de foretrækker at værne om på trods af 
hans udtrykkelige advarsler. Lad disse uheldige 
personer se dybere ind i deres egne hjerter for at 
finde årsagen til deres ilde skæbne. Den person-
lige tjeneste til den rene hengivne er altafgørende 
for at forstå den åndelige betydning af Thakura 
Bhaktivinodas ord…

… De, der foregiver at forstå Thakura Bhak-
tivinodas guddommelige mission uden at tragte 
efter den ubetingede tjeneste til de rene sjæle, 
der virkeligt følger Thakuras lære igennem 
den metode, der påbydes i skrifterne og blev 
forklaret af Thakura Bhaktivinoda på en måde, 
der er så eminent tilpasset til behovene for den 
sofistikerede mentalitet i den nuværende tid, 
bedrager kun sig selv og deres villige ofre med 
deres hykleriske professioner og optræden. Disse 
personer må ikke forveksles med de ægte med-
lemmer af flokken. Thakura Bhaktivinoda har 
forudsagt fuldbyrdelsen af religiøs enhed over 
hele verden ved fremkomsten af den eneste uni-
verselle kirke, der bærer Brahma-sampradayaens 
evige betegnelse. Han har givet menneskeheden 
den velsignede garanti for, at alle teistiske kirker 
snart vil forenes i ét evigt åndeligt samfund ved 
den Højeste Herre Sri Krishna Caitanyas nåde. 
Det åndelige samfund er ikke afgrænset af tid og 
rum, race og nationalitet. Menneskeheden har 
set frem til denne fjerntliggende guddommelige 
begivenhed i lange tider. Thakura Bhaktivinoda 
har gjort ideen tilgængelig i sin praktiske åndelige 
form for den åbne empiriker, der er rede til at 
gennemgå oplysningsprocessen.”

1931 en artikel, som Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura havde skrevet i anledning af Srila 
Bhaktivinodas fremkomstdag, hvorfra det følgende  uddrag er hentet.
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Når vi tænker på de konkrete videnskaber, 
står fysik som regel øverst på listen. Men et 
nærmere kig på, hvad fysikere mener, universet 
består af, får ikke fysik til at ligne noget særligt 
konkret. Den 16. juni stod en artikel i PhysOrg, 
“Study finds there may be multiple ‘God par-
ticles’”: [“Studie viser, at der kan være mange 
”Gudspartikler”].1 Titlen sigter til den berømte 
Higgs-boson og ikke til et overnaturligt væsen. 
Det var håbet, at den store CERN-accellerator 
skulle finde spor af, hvad Nobelprismodtager 
Leon Lederman kaldte “Gudspartiklen”, hvis 
opdagelse kunne hjælpe os med at samle vores 
forståelse af universet og ”forstå Guds tanke.” 
Nu kan der imidlertid ifølge forskere fra Fermi-
lab måske være hele fem Higgs-bosoner (som 
ikke er blevet fundet endnu).

Frank Close skrev i en boganmeldelse i 
Nature om emnet.2 Den anmeldte bog var af 
Ian Sample og hedder Massive: The Hunt for 
the God Particle. Han gør opmærksom på, at 
partikelfysikere hader etiketten ”Gudspartikel”, 
som medierne fortsætter med at kalde den, 
og bemærker, at ”mange hævder, at den ikke 
skulle kaldes Higgs-bosonen, for teorien har 
en længere historie.” Det viser sig, at der er lige 
så meget sociologi, teori og nomenklatur som 
fysik på spil i opfattelsen af, hvad der ligger til 
grund for materie eller stof. Her er et uddrag 
fra Nature:

”Alt imens W og Z bosoner, der bærer den 
svage kraft, anvender denne mekanisme, gør 
fotonen, der bærer den elektromagnetiske kraft, 
det ikke. Den forbliver masseløs. Hvorfor dette 
sker, har ingen fundet svar på…

Bag hele denne teori ligger en anden engelsk 
fysiker, Jeffrey Goldstones, arbejde. I sin 
udforskning af spontant symmetribrud i 1961 
identificerede Goldstone to bosoner, der spil-
lede en rolle: den ene var massiv, den anden 
var masseløs. Begge var forskellige fra fotoner 
eller W-bosoner i den forstand, at de manglede 

den indefra virkende egenskab af kvantespin. 
Empiriske observationer tydede på, at den mas-
seløse Goldstone-boson ikke eksisterer, hvilket 
affødte et teoretisk dilemma, der fik megen 
opmærksomhed på den tid fra dem, der håbede 
at bruge teorien som basis for en forening af 
den svage og den elektromagnetiske vekselvirk-
ning. Mekanismen, der blev opdaget af de tre 
grupper af fysikere i 1964, forklarede, hvordan 
Goldsstones masseløse boson kunne forsvinde, 
en proces, under hvilken den gav masse til 
W-bosoner, der overfører den svage kraft. Det 
løste således to problemer ved at skabe ét nyt 
og banede vejen for den moderne teori om den 
”elektrosvage” kraft.

Sample vedkender sig dette arbejde, men 
overser dets massive kontrast, hvor spændingen 
ligger i dag. Ironien er, at det også i det store 
hele blev ignoreret i 1964. Brout og Englert 
omtaler det ikke i deres afhandling, selv om de 
har kendskab til dets manifestation i kondens-
materiefysikken. Guralnik, Hagen og Kibble 
udelod det i deres analyse, der blev simplificeret 
for at fokusere på fjernelsen af dens masseløse 
ledsager. Higgs alene forfulgte det. Det, der i 
dag kaldes for Higgs’ boson er i virkeligheden 
Goldstones massive boson.  Selv om mindst seks 
fysikere kan gøre fordring på denne særlige me-
kanisme til frembringelse af masse, var det kun 
Higgs, der forstod vigtigheden af den massive 
boson som et kriterium for teorien.”

Her er en forståelse af fagudtrykkene ikke 
så vigtig som konstateringen af, at forskellige 
konkurrende grupper af fysikere mest af alt ser 
ud til at lege med skygger i mørket og opfinder 
begreber i takt med, at de famler sig frem. Kan 
en partikel virkelig være en bærer af kraft? Kan 
mekanismer generere masse, blot fordi en teori 
har brug for det? Hvor kommer denne masse fra? 
Uanset hvor nyttige udtrykkene og nomenkla-
turen er for teorien, er naturen så forpligtiget til 
at indrette sig efter menneskers forestillinger? 

Hvor godt forstår vi stof?
Af Lalitanatha Dasa
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Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare 
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Ændrede naturen pludselig egenskaber det år, 
da den ene Higgs-boson pludselig blev til fem?

Det intuitive svar på det sidste spørgsmål er 
selvfølgelig, at det gjorde naturen ikke. Vores 
videnskabelige forståelse ændrede sig blot. 
Men kan vi da gå ud fra, at vores forståelse 
nu er bedre? Udvikler den sig? Ændrer vores 
forståelse sig løbende, og hvis den gør det, er 
der da noget tidspunkt, hvor vi kan sige, at vi 
forstår noget med blot en vis grad af sikkerhed? 
Kan vi gå ud fra, at vi har den rigtige historie 
lige nu? Hvilke uforudsete opdagelser i løbet 
af de næste år vil få os til at smide alt, vi lærte 
i 2010, i papirkurven?

Dette er seriøse spørgsmål, hvilket understreges 
af et andet nyligt eksempel i New Scientist: “Anti-
neutrino’s odd behaviour points to new physics” 
[”Anti-neutrinoens underlige opførsel peger på en 
ny fysik”].3  Reporter Anil Ananthaswamy skrev: 
”Den forbløffende egenskab ved disse subatomare 
partikler til at ændre sig fra en slags til en anden 
kan have slået endnu en revne i vores forståelse 
af naturen.” Denne revne, skrev han, ”kan ikke 
forklares af den normale fysikmodel.” Fysikeren 
Jenny Thomas fra University College i London 
forsøgte at slå en munter tone an: ”Hvis effekten 
er virkelig, er der noget fysik, der ikke er ventet. 
Da er der noget nyt, som vi ikke forstår, og det er 
helt fantastisk!” Det er selvfølgelig også en måde 
at tage det på, når man opdager, at man står på 
bar bund. 

Husk under alle omstændigheder dette, næste 
gang du læser i Illustreret Videnskab, at nu er det 
lige før, videnskaben har en teori, der forklarer 
alting. Bemærk også, at blot fordi nogle teorier 
har praktisk anvendelse, betyder det ikke, at 
de er sande. Søfolk kunne også navigere sig 
frem ved hjælp af observationer af planeter og 
stjerner dengang man mente, at jorden var cen-
trum i universet. Nu laver man mobiltelefoner, 
GPS’er, laserer og mange andre sindrige påfund 
ved hjælp af kvantefysik uden at have en anelse 
om, hvorfor naturen opfører sig, som kvante-
mekanikken beskriver det. Hvordan kan noget 
både være en bølge og en partikel? Hvordan kan 
en foton gå igennem to spalter på samme tid? 
Hvordan kan to partikler påvirker hinanden på 
stor afstand? Hvordan kan en iagttager spille en 
rolle i udfaldet af en kvantehændelse? Svaret er, 
at fysikerne har ingen anelse om dette.

http://creationsafaris.com/crev201006.
htm#20100617a

(Endnotes)
1  h t t p : / / w w w. p h y s o r g . c o m /

news195885620.html
2  Frank Close, “How the boson got 

Higgs’s name,” Nature 465, pp. 873–874, 17 
June 2010, doi:10.1038/465873a

3  http://www.newscientist.com/article/
dn19051-antineutrinos-odd-behaviour-points-
to-new-physics.html
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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 materia-
listiske tidsalder.

Sri-Sri Gaura-Nitais 
ønskeliste for juli 2010

Fra pujari- og køkkenafdelingen i Sri-
Sri Gaura-Nitais tempel i Vanløse har vi 
modtaget følgende ønskeliste.

Bhoga-ingredienser 
(helst økologisk):

Koldpressede olier (oliven, raps)
Nødder og mandler
Tørrede frugter (rosiner, dadler, 
figner, abrikoser)
 Frisk frugt og grønt
Hvedemel og speltmel
Rørsukker
Honning

Diverse
Kontante tilskud til nye forhæng til 
alteret*

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 il-
lusoriske 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 sankirtana-
bevægelsen. 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, in-
stitution eller menighed. Også festival, samling.
yogi: en, der praktiserer yoga, at forbinde sig med 
den Højeste

Køkkenvægt (helst op til 5 kg) 
Viskestykker

*Donationer kan indsættes på konto nr. 2128-
6881118945 (Nordea)

IBAN: DK5120006881118945, SWIFT: 
NDEADKKK

Ordliste
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Ved 
Dandaniti 
Devi DasiHerren Jagannathas vogn

Her gemmer sig en flot tegning af den vogn, 
der plejer at bære Herren Jagannatha, når Han 
bliver trukket gennem byen  af Sine hengivne, 
der synger, danser og spiller musikinstrumen-
ter. På indisk hedder vogn ”ratha”, hvorfra 
navnet Ratha-yatra kommer. ”Yatra” betyder 
optog eller rejse.

Først skal du lave vognen færdig ved at 
tegne fra prik til prik (du begynder med punkt 
1). Når du er færdig med det, kan du farve-
lægge vognen. Teltet på Jagannathas vogn er 
almindeligvis rødt og gult, Herren Balaramas 
vogn er blå og rød, og Srimati Subhadra Devis 
vogn er rød og sort.

En Krishnabevidst leg
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Det Krishna-bevidste køkken
  

Transcendental madlavning og kogekunst
Ved Dandaniti Devi Dasi

Kichari

Vi har før bragt opskrifter på kichari, men jeg synes, det er godt at have en igen, både for jer, der 
ikke har fået opskriften før, og for os andre, så vi bliver mindet om, hvor velsmagende og dejlig 
en ret det er.

Kichari er en sund og nærende gryderet, der altid plejer at være populær. Det grundlæggende 
princip er at koge ris, dal og grønsager i en samlet ret tilsat krydderier. Meget enkel og let at lave. 

Kichari kan spises for sig selv eller med salat, lidt yoghurt eller chapatier 
til. En populær kombination til festivaler og større forsamlinger er kichari, 
chutney, papadam og halava.

Denne kichari er meget skånsom og stimulerende for fordøjelsen. I 
den oprindelige opskrift, som jeg har fået af en ayurvedisk læge, frarådes 
brugen af grønsager fra natskyggefamilien (tomater, kartofler, auberginer 
og peberfrugter), især hvis man har problemer med fordøjelsen.

Fremgangsmåde:
Ris og mungbønner skylles og afdryppes i en si. Varm gheen i en gryde. 

Steg spidskommenfrø, laurbærblade og koriander, til spidskommenfrøene 
er let brune (ca. 30 sekunder). Kom ris, mungbønner og gurkemeje i og 
rør rundt. Hæld vandet i og kom ingefær i. Derefter tilsættes grønsagerne, 
og  retten koges, til det hele er gennemkogt (cirka ½ time).

Ingredienser:
450 2 dl basmatiris
2 dl mungbønner (helst 
flækket mung-dal)
10-12 dl vand
4 spsk. ghee
1 tsk. spidskommenfrø
2 tsk. stødt koriander
5-6 laurbærblade
1 tsk. gurkemeje
2 tsk. friskrevet ingefær 
10-12 dl vand
6 dl skårede grønsager 
efter sæsonen
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www.krishna.dk  www.harekrishna.dk  www.iskcon.dk

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

Ny Govindas under forberedelse
Der er gode nyheder på vej til os, der har sav-

net Govindas i København, siden restauranten 
lukkede i 2008. Jagadwala og Pundarika Dasa 
har lejet sig ind i restaurantlokaler på Åboule-
varden 7, der ligger i begyndelsen af Nørrebro, 
for at åbne en ny Govindas. Efter en renovering i 
løbet af sommeren er det planen at åbne omkring 
september 2010. Til at begynde med bliver det 
dog kun med mad ud af huset og catering, men 
når forretningen først er oppe at køre, kan der 
også blive tale om siddepladser og decideret 
restaurant.

Nyt center på vej i Århus
Der er et nyt center eller tempel på vej i Århus. 

Caitanya Candra Dasa, der var tempelpræsident 
i København indtil efteråret 2009, hvor Tejasvi 
Krishna tog over, har sammen med Bhakta Jacob 
Holck opholdt sig i Århus de sidste par måneder 
for at udforske muligheden for at starte et tempel 
eller center. I skrivende stund opholder de sig 
i en fremlejet lejlighed og leder efter et mere 
permanent egnet sted. Mere derom i Nyt fra Hare 
Krishna, når de har fundet noget. Hvis nogle i 
Århus har lyst til at bakke op omkring initiativet, 
er de velkomne til at kontakte Caitanya Candra 
Dasa (tlf. 23904108, email rnscaitanya@gmail.
com).

Daglig træningsklasse 
Siden begyndelsen af juni har der i templet i 

Vanløse været afholdt en daglig træningsklasse 
på hverdage om formiddagen fra kl. 11-12 ved 
siden af de sædvanlige forelæsninger morgen og 
aften. Tanken med træningstimen er specielt at 
undervise i vores levestil, filosofisk såvel som 

praktisk. Formatet er en blanding af oplæsning 
og diskussion imellem deltagerne, en såkaldt 
istha-gosthi.

De første tre uger gik med en interessant gen-
nemgang af vaisnava-etikette, et kursus baseret 
på en bog fra 1980’erne af Bhakti-caru Swami, 
hvor deltagerne så på ting som vigtigheden af at 
kende og følge vaisnava-etikette (Srila Prabhu-
pada sagde, at alle hengivne skulle være perfekt 
kultiverede damer og herrer), omgang imellem 
kønnene, påklædning, hvordan man korrigerer 
andre på en korrekt måde, den rigtige opførsel 
i et tempel, etikette i kirtana, hvordan man ser-
verer og indtager prasadam mm.

Det næste emne for klasserne bliver en gen-
nemgang af Srila Prabhupadas Nectar of In-
struction. Udover tilsvarende filosofisk/praktisk 
litteratur er det tanken f.eks. gradvist at lære de 
traditionelle vaisnava-sange fra vores tidligere 
mestre, give undervisning i, hvordan man spiller 
på de forskellige instrumenter, have madlav-
ningsklasser, undervisning i retorik og logik og 
meget andet.

De første par uger var et eksperiment for at 
finde ud af, om det overhovedet er en god ide 
at have en sådan time. Da deltagerne samstem-
mende alle bekræftede, at det er det, har Tejasvi 
Krishna således nu indført denne time som en 
fast del af templets program. Derfor er alle, der 
har lyst og mulighed for at deltage, velkomne 
til at møde op og være med. Kan man være der 
hver dag, er det selvfølgelig det mest optimale, 
men kan man kun komme lejlighedsvis, skal 
man ikke lade sig afskrække af det. Formatet 
er sådan, at man kan få udbytte af og følge med 
i alle undervisningstimerne, selv om man ikke 
skulle være i stand til at deltage hver gang.

Lokale nyheder
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Sådan snyder man en konge

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
Søndag 11.7 Sri Gadadhara Panditas bortgang
                      Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgang
Mandag 12.7 Gundica Marjana
Tirsdag 13.7 Ratha-yatra
                  Sri Svarupa Damodara Goswamis bortgang
                  Sri Sivananda Senas bortgang
Lørdag 17.7 Hera Pancami (fire dage efter Ratha-yatra)
                      Sri Vakresvara Panditas bortgang
Onsdag 21.7 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Sayana Ekadasi)

Kong Bhoja var en kløgtig, men nærig konge, der engang udlovede en pris på 
hundrede guldmønter til en digter, der kunne recitere et helt nyt sloka eller vers, som 
aldrig nogensinde før var blevet hørt i hans forsamling. Nu havde kongen i sit hof 
tre pandita’er¸ der alle havde en forbløffende hukommelse. Den første behøvede 
kun at høre et sloka én gang for fuldstændigt at kunne huske og aldrig glemme det 
igen. Den anden pandita kunne huske ethvert sloka udenad, når han havde hørt det 
to gange, og den tredje kunne huske alting, når han havde hørt det tre gange.

Således var det umuligt for nogen digter at hævde foran kongen og hans tre pandita’er, at han 
reciterede et nyt digt, for så snart en digter reciterede et sloka¸ gentog den første pandita verset 
korrekt ned til den sidste stavelse og hævdede, at det kendte han allerede i forvejen. Herefter ville 
pandita nummer to recitere verset og sige, at det havde han også hørt før, og pandita nummer tre 
ville følge trop.

Da Kalidasa, hans hofdigter, havde set dette gå for sig en tid, besluttede han sig til at snyde 
kongen. Han allierede sig med en omvandrende digter og forfattede et digt sammen med ham. En 
dag stod denne digter foran kongen og reciterede på sanskrit, hvad der lyder i dansk oversættelse:

”Vid, O lærde mænd, at denne konge, Maharaja Bhojas, fader, den tidligere konge, lånte en 
million guldmønter af min bedstefader, guldmønter, som endnu aldrig er blevet betalt tilbage.”

De tre panditaer var mundlamme. Hvis de indrømmede, at de allerede kendte verset, indrøm-
mede de også, at Kong Bhoja skyldte digteren en million guldmønter, som han så ville være nødt 
til at betale til digteren. Pandita’erne måtte indrømme, at dette var i sandhed et nyt digt, de aldrig 
havde hørt før. Digteren fik sine hundrede guldmønter.

 (En traditionel historie om Kong Bhoja og Kalidasa)

                      Ratha’ens tilbagevenden (otte dage   
  efter Ratha-yatra)
Torsdag 22.7 Bryd fasten imellem 4:57 – 10:29 
Søndag 25.7 Guru (Vyasa) Purnima
                      Srila Sanatana Goswamis bortgang
                      Caturmasyas første måned begynder  
  (faste fra bladgrønt i en måned)
Lørdag 31.7 Srila Gopala Bhatta Goswamis   
  bortgang
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

Alle henvendelser til: 
Nyt fra Hare Krishna

Holsteinborgvej 20, 1th, 2720 Vanløse, Tlf.: 5927 1930 
Girokonto 1-688-3204,  E-mail: lalitanatha@krishna.dk


