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Birbal fanger tyve
Der går mange historier om Kejser Akbars berømte minister Birbal for hans klog-

skab. Flere gange afslørede han tyve med sin intelligens. Således var en minister en 
nat blevet bestjålet for alle sine værdier i kongens palads. Kongen var chokeret og 
tilkaldte Birbal. Akbar sagde: ”Det er helt umuligt for en udefra at være kommet 
ind i ministerens gemakker. Tyven må tilhøre hoffet.” 

Birbal bandt derfor et æsel til en søjle i paladset og bad alle hoffolkene én efter 
én komme frem, løfte æslets hale og sige: ”Jeg har ikke stjålet noget.” ”Kun da kan 
vi vide, hvem tyven er,” tilføjede Birbal.

Da alle var færdige, bad Birbal dem række deres håndflader frem. Alle undtagen én havde en plet sort 
maling i hånden. ”Han er tyven,” udtalte Birbal med det samme, og det viste sig at være rigtigt. Birbal 
havde nemlig dyppet æslets hale i sort maling, så man ville få maling på hånden, når man løftede æslets 
hale. Men tyven turde ikke røre ved æslets hale af frygt for at blive afsløret, hvorved han blev afsløret.

Ved en anden lejlighed blev der stjålet en værdifuld ring fra kongen. Igen forstod kongen, at kun 
hans nærmeste otte tjenere kunne have gjort det, så han bad Birbal finde ud af, hvem den skyldige 
var. Birbal kaldte på de otte tjenere og gav dem hver en pind af samme længde. Han bad dem komme 
tilbage og vise ham pinden næste dag, og han fortalte dem, at tyvens pind ville være vokset med en 
tomme i løbet af natten. 

Den næste dag kom alle otte tjenere tilbage og viste deres pinde. Birbal greb med det samme en af dem 
og sagde til kongen: ”Her er tyven.” Til alles overraskelse indrømmede tjeneren at have stjålet kongens ring.

”Hvordan kunne du vide det?” spurgte kongen Birbal.
”Det var let nok,” svarede Birbal. ”Denne tjeners pind var kortere end de andres. Han havde skåret en 

tomme af sin pind, fordi han var bange for, at den skulle vokse om natten, så da jeg så den korte pind, 
vidste jeg med det samme, at her var tyven.”

(Er intelligens ikke bare en dejlig ting? I Bhagavad-gita siger Krishna, at Han er intelligensen hos 
den intelligente.)

  Juni 2012
Fredag 1.6 Ekadasi (maha-dvadasi, faste fra korn   
  og bønner for Pandava Nirjala Ekadasi.   
  Ved at faste fuldstændigt,  selv fra vand,   
  får man samme gavn som ved at faste på  
  samtlige ekadasier hele året)
Lørdag 2.6 Bryd fasten mellem 4:32–10:16
                    Panihati Cida Dahi Utsava
Mandag 4.6 Snana Yatra
                     Sri Mukunda Dattas bortgang
                     Sri Sridhara Panditas bortgang
Tirsdag 5.6 Sri Syamananda Prabhus bortgang
Fredag 8.6 Sri Vakresvara Panditas fremkomst
Onsdag 13.6 Sri Srivasa Panditas bortgang
Fredag 15.6 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Yogini Ekadasi)
Lørdag 16.6 Bryd fasten mellem 4:25–10:14 

Tirsdag 19.6 Sri Gadadhara Panditas bortgang
                      Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgang  
  (faste til middag)
Onsdag 20.6 Gundica Marjana
Torsdag 21.6 Ratha Yatra
                       Sri Svarupa Damodara Goswamis bortgang
                       Sri Sivananda Senas bortgang
Mandag	 25.6	 Hera	Pancami	(fire	dage	efter	Ratha Yatra)
                       Sri Vakresvara Panditas bortgang
Fredag 29.6 Ratha Yatra retur
Lørdag 30.6 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Sayana Ekadasi)
Søndag 1.7 Bryd fasten mellem 4:30–6:09 
Tirsdag 3.7 Guru (Vyasa) Purnima
                    Srila Sanatana Goswamis bortgang
                    Caturmasyas første måned begynder  
  (faste fra bladgrønt)
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Velkommen til det andet nummer af Nyt fra 
Hare Krishna med farveomslag. Selv om det er 
en forholdsvis lille ting, kommer det alligevel 
til at være årsag til nogle ændringer i bladets 
layout for at lade farveomslaget komme til sin 
fulde ret. Da vi synes, at kalenderen og den lille 
historie, som vi plejer at have på bagsiden, op-
tisk set er lidt farveløse, giver det mere mening 
fremover at have noget andet, der lægger op til 
nogle flotte billeder, der kan fortælle mere end 
tusinde ord. Således bruger vi i dette nummer 
bagsiden til at gøre opmærksom på, at der igen 
afholdes Ratha-Yatra-festivaler i juli måned i 
København og Århus.

Det, der hidtil har været på bagsiden, kan man 
fremover finde på side 2. Det skubber derved 
den redaktionelle bemærkning og kolofonen 
frem til side 3, og Srila Prabhupadas side starter 
på side 4. Deri består de grafiske ændringer. 
Måske vil vi også hen ad vejen lave om på 
forsidens layout.

Angående dette nummers indhold giver det 
meste sig selv. Vi prøver som altid at lave et 
blad, der kan give stof til Krishna-bevidst efter-
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tanke. Det skal således bemærkes, at det ikke 
er fordi vi er særligt besat af Breivik-affæren i 
Norge, at vi igen har noget om mandens bagved-
liggende livssyn (se side 17). Men vi så det som 
en god anledning til at bore i, hvad den Krishna-
bevidste vinkel er på de disse farlige tanker, som 
gennemsyrer vores 
verden mere, end 
mange er klar over.

Det skal næv-
nes, at vi har pla-
ner om at lave et 
særnummer  t i l 
næste nummer. 
Nogle hengivne 
har spurgt, om vi 
ikke kunne lave 
et blad, som de 
kan sælge på ga-
den til folk gene-
relt, altså et blad 
med nogle brede 
Krishna-bevidste 
artikler, der kan 
læses af alle, der 
ikke kender noget 
til Hare Krishna. 
Det har vi sagt 
ja til at gøre, så 
resultatet bliver 
sandsynligvis et 
særnummer af Nyt 
fra Hare Krishna 
i juli.
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Når den opblæste ide om at blive ét med Her-
ren bliver opgivet, er man sikker på at blive en 
ydmyg og sagtmodig person foran Herren, og 
denne underdanige attitude gør én kvalificeret 
til at komme til Guds rige. Igennem ydmygt at 
lytte til det kraftfulde budskab fra Herren eller 
Hans ægte repræsentant, acaryaen, der er en 
selvrealiseret sjæl, er man sikker på at blive 
vækket til sin oprindelige åndelige bevidsthed, 
der er den medfødte kvalitet hos hvert eneste 
levende væsen, og som ligger i en slumrende 
tilstand, selv blandt primitive former af men-
nesker. Selv de vilde og uciviliserede grupper 
af mennesker bukker sig ned for den Højeste 
Kraftfuldes ordre. Som så tilbeder de symboler 
på teisme i form af tordenkilen, det store hav, 
det store bjerg eller et hvilket som helst andet 
gigantisk naturligt fænomen. At den slumrende 
medfødte kvalitet af lydighed imod den Højeste 
er til stede i den primitive tilstand, betyder, at 
den er helt naturlig for mennesket, men med 
fremskridtet af den såkaldte civiliserede form 
dræbes denne slumrende kvalitet igennem dår-
ligt selskab og kunstige standarder af regler for 
det såkaldte civiliserede menneske. Dette sker 
specielt på grund af Avidyananda-sannyasierne, 
hvis antal nu er uforholdsmæssigt tiltaget ved 
Kalis nåde. Sådanne sannyasiers ensidige 
prædiken om enhed med den Absolutte gør det 
almindelige menneske til et opblæst væsen, og 
selv om Sripada Sankaracarya anvendte meto-
den for at tjene et bestemt formål, sådan som det 
blev beordret af Herren blot for at bringe de mest 
materialistiske personer til stadiet af forsagelse 
og bevise det uvæsentlige ved den materielle 
natur, er hele proceduren for nærværende slået 
fejl, og de prædikende sannyasier nyder selv 
den højeste standard af materiel komfort, 

imens de prædiker om meningsløsheden af 
den samme. Imens bliver alle guderne mere og 
mere pressede af naturens love af en sådan falsk 
propaganda. Denne rabiate vane med at give sig 
ud for at være Gud har gjort enorm skade mod 
folk generelt, og resultatet er, at de nu er mere 
lidenskabelige end nogensinde tidligere. Denne 
attitude er ikke blot skadelig, men også risikabel 
med henblik på det næste liv for slet ikke at tale 
om den frelse, som disse vildledte mennesker 
drømmer om. Hvordan disse uansvarlige men-
nesker bliver slynget ud i havet af materielle 
lidelser skildres korrekt i Bhagavad-gita [Bg. 
16.19-20] som følger:

tan aham dvisatah kruran
  samsaresu naradhaman
ksipamy ajasram asubhan 

  asurisv eva yonisu

asurim yonim apanna 
  mudha janmani janmani
mam aprapyaiva kaunteya

  tato yanty adhamam gatim

De ulydige asuraer, der er misundelige på 
den Højeste Herres ophøjede position, kaldes 
naradhamaer (de laveste blandt mennesker) 
og mudhaer (de, der ingen viden har om den 
åndelige dimension). Vi har allerede diskuteret 
naradhamaerne og mudhaerne i vores artikel 
’The Lowest of Mankind’ [’Menneskehedens 
laveste’. Srila Prabhupada refererer her til en 
artikel i Back to Godhead). Vi ønsker derfor 
ikke at kaste os ud i en yderligere beskrivelse 
af disse berygtede skabninger.

Man kan her kun bemærke, hvordan narad-
hamaerne og mudhaerne behandles af Naturens 
love. Naradhamaerne og mudhaerne, der ikke 

 Srila Prabhupadas side
Dette er anden og sidste del af et essay af Srila Prabhupada fra hans tid i Indien, 

før han kom til Vesten, dvs. engang i 1940’erne eller 1950’erne. Første del blev 
bragt i sidste nummer af Nyt fra Hare Krishna.

Fuldkommenhed derhjemme – et nyt bidrag til den faldne menneskehed, del2
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overgiver sig til Herrens Lotusfødder og stadig 
ønsker frelse, sendes i virkeligheden til helvedes 
laveste regioner i stedet for blive frelst fra den 
materielle tilværelse.

Mange sannyasier, der er kendt som meget 
lærde mænd, ses somme tider tage del i rådden 
politik, som er skurkenes sidste tilflugtssted, 
for på trods af deres lærdom og hårde askeser 
har de ingen tro på den Højeste Herres Person. 
På grund af en upersonlig opfattelse af deres 
åndelige kultur kan de ingen position have i 
den transcendentale tjenestes atmosfære. Der-
for trækkes de selv fra deres ophøjede position 
ned af naturens love, og somme tider søger de 
tilflugt i det rådne politiske livs fuskerier. Som 
resultat ender de i cellerne bag fængselsmurene, 
og i stedet for at blive ét med den upersonlige 
Brahman bliver de én ud af nok så mange kri-
minelle fanger. 

På den måde får mudhaerne og naradha-
maerne ikke den Højeste Herres lotusfødders 
beskyttelse og tvinges til at tage fødsel i dæmo-
nernes arter eller blandt laverestående levende 
væsener. Dette er livets fremskridt i den forkerte 
retning, som det opnås af klasserne af mudhaer 
og naradhamaer. 

Sri Caitanya Mahaprabhu ønsker kun, at 
vi ikke bliver én af mudhaerne eller narad-
hamaerne. Der er lige så mange mudhaer og 
naradhamaer blandt sannyasierne, som der er 
blandt såkaldte husholdere. På samme måde er 
der ifølge Herrens mening lige så mange ma-
hatmaer blandt husholderne, som der er blandt 
den forsagende livsorden. Han er ikke særlig 
opsat på at få alle til at opgive husholderlivet og 
gøre dem til sannyasier, og Han er heller ikke 
ivrig efter at hente spiritualister fra en bestemt 
klasse, samfund, nation eller gruppe af menne-
sker. Han er i virkeligheden for alle og enhver, 
selv for fuglene og dyrene i junglen. Nogle 
mudha-klasser af mennesker anser Caitanya 
Mahaprabhu for at have reddet hindureligionen 
fra muhamedanernes voldsomme fremstød, og 
Hans fremkomst på et passende tidspunkt for 
tilfredsstillelsen af de hindu-betegnede men-
nesker kom helt belejligt. Men Sri Caitanya 

Mahaprabhu kom ikke for at tjene hverken 
hindusamfundet eller erklære krig mod det 
muhamedanske samfund. Selv Bengalens og 
andre dele af Indiens konger og nawab’er var så 
velvilligt indstillede over for Ham, at de intuitivt 
genkendte Ham som den Højeste Herre. Så Han 
var aldrig imod noget samfund, men var for 
hele menneskeheden. Han kom for at give den 
Største gavn til den samlede mængde af levende 
væsener, uanset hvilken form af kvalitet de er 
i. Han ønskede at give den virkelige videnskab 
om åndeligt liv, og Han kom for at udbrede den 
VIRKELIGE RELIGION, der er den medfødte 
kvalitet hos det levende væsen. Han gjorde 
gældende, at hvert eneste levende væsen for 
evigt er en transcendental tjener af den Højeste 
Herre, og som så skal hele det levende væsens 
energi engageres et hundrede procent i Herrens 
tjeneste og intet andet. Den mindste smule afvi-
gelse fra dette universelle princip om det evige 
forhold til den Højeste Herre øger proportionalt 
tildækningen af uvidenhed, og et levende væsen 
bliver fuldstændigt befriet for alle betegnelser, 
når han er tilstrækkeligt renset til at yde Herren 
transcendental tjeneste.

Ifølge Sri Caitanya Mahaprabhu kan den, der 
er tilstrækkeligt bevandret i videnskaben om 
Krishna eller den alttiltrækkende side af Gud-
dommens Højeste Personlighed, uanset om han 
er brahmana, sudra¸ sanyasi eller husholder, 
agere som den ægte åndelige mester for at udfri 
de faldne sjæle. Så ifølge Sri Caitanya Maha-
prabhu kan man fuldkommengøre sig selv i en 
hvilken som helst position og på et hvilket som 
helst sted forudsat, at man lærer videnskaben 
om Krishna fra Herren ved navn Sri Krishna 
Caitanya Mahaprabhu. Under sin prædikepro-
paganda demonstrerede Han denne sandhed i 
praksis på følgende måde:

Han bemyndigede Srila Rupa Goswami og 
Srila Sanatana Goswami til at udvide viden-
skaben om hengiven tjeneste, selv om de var 
husholdere og regeringsembedsmænd. Disse 
goswamier var ikke kunstigt fremstillede eller 
opblæste goswamier eller kaste-goswamier, 
men de var goswamier af gavn, selv om de ikke 
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gennemgik nogen ceremoniel funktion eller for-
andring. De var goswamier, selv om de spillede 
rollen som husholdere. De havde ikke brug for 
at blive sannyasier i den forsagende livsorden.

Når man ser på alle de forskellige sider af 
Herren Sri Caitanya Mahaprabhus prædikeak-
tiviteter, er det åbenlyst, at man skal lære den 
anerkendte metodes kunst, og ingen behøver at 
ændre sin position i sit verdslige liv. Det er be-
tydningen af læren i Bhagavad-gita. Processen 
med at lytte underdanigt fra de selvrealiserede 
kilder vil hjælpe én i alle henseender. Det vil 
opfylde én og gøre én i stand til at modtage 
Guddommens budskab fra det allerinderste sted 
i ens eget selv.

Når det kommer til stykket, er [vores magasin] 
Back to Godhead et befordrende medium til at 
overbringe de selvrealiserede 
budskaber fra befriede sjæle. 
Dette essay opspinder ingen 
ide om prætentiøs religion 
igennem mental spekula-
tion i stil med Avidyananda-
sannyasierne. De, der føres 
med af processen af mental 
spekulation, kan aldrig ud-
vikle deres medfødte kvalitet, 
nemlig ægte kærlighed til 
Guddommen. Menneskets 
eneste opgave i livet er at 
vække den guddommelige 
natur af Kærligheden til 
Guddommen. Den guddom-
melige natur misbruges på 
det materielle plan igennem 
kærlighed til flygtige gen-
stande af materiel vinding, 
berømmelse og stabilitet.

Alle materielle overbe-
visninger under navn af 
socialisme, kommunisme, 
nationalisme, altruisme, bol-
sjevisme, leninisme, gand-
hisme, kristendom, hindu-
isme, muhamedanisme eller 
en hvilken som helst anden 

af hundreder og tusinder af ismer er forskellige 
manifestationer af den guddommelige natur op-
blandet med materialisme. Guddommelig natur 
er åndelighed og er fuldstændigt fri for alle de 
ovennævnte materialismer, og derfor er ånde-
lighed ren og enkel Kærlighed til Guddommen. 

Sri Caitanya Mahaprabhu ønsker at omdirige-
re de forkert anbragte strømme af Kærlighed til 
den oprindelige form, og vi vil gradvist udgive 
Hans særdeles instruktive lære på siderne i Back 
to Godhead. Der findes ingen bedre åndeligt 
realiseret sjæl end Sri Caitanya Mahaprabhu.

Vi skal derfor anmode folk i almindelighed, 
religiøse mennesker, moderne filosoffer og alle 
andre oplyste mænd og kvinder om at drage 
fordel af denne mulighed og forsøge at opnå fuld-
kommenhed i livet hjemme hos sig selv.
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Gaura Hari Dasa

Jeg kan ikke have været mere end 
tre-fire år gammel, da det skete, men 
alligevel husker jeg det tydeligt. Det 
var en sommerdag. Det var dejligt 
vejr, og mine forældre var hjemme 
fra arbejde, så det må nok have 
været i en weekend eller i som-
merferien. Kloakken fra vores hus 
var blevet stoppet, så min far måtte 
ned i kloakbrønden for at rense ud. 
Brønden befandt sig i forhaven, og 
da mor kaldte, at frokosten var klar, 
gik min far og søskende om i bagha-
ven for at spise. Jeg blev siddende 
lidt ved kanten af brønden. Jeg 
havde taget min lille barnestol med 
ud og sad på den og kiggede ned i 
brønden. Et eller andet fascinerede 
mig ved det dybe, mørke hul, som 
pludselig var blevet afsløret midt i 
haven, som jeg ellers kendte godt. 
Jeg flyttede stolen nærmere brønd-
hullet, så jeg kunne se ned.

Men jeg var uforvarende kommet 
for tæt på hullet. Stolens to forreste ben var 
kommet ud over kanten, og inden jeg vidste af 
det eller kunne gøre noget, faldt jeg hovedkuls 
ned i brønden med stol og det hele. Forslået 
og tilsmudset stod jeg dernede og kunne knapt 
fatte, hvad der var sket. Jeg kiggede op mod 
åbningen – den var alt for højt oppe til, at jeg 
kunne komme op ved egen hjælp, selv når jeg 
stillede mig på stolen. Jeg prøvede, men brøn-
den var bredere end hullet, så væggen skrånede 
indad øverst oppe, hvilket gjorde det endnu 
mere umuligt. Stigen, min far havde brugt til 
at komme ned, havde han selvfølgelig fjernet. 
Jeg prøvede at råbe på hjælp, men ingen hørte 
mig. De sad omme på den anden side af huset 
og spiste frokost, mens de undrede sig over, 
hvor jeg blev af.

Jeg følte mig hjælpeløs. Det eneste, jeg kunne 

gøre, var at sætte mig ned og vente på hjælp. 
Naturligvis kom min far tilbage efter et stykke 
tid og blev temmelig overrasket over at finde 
mig nede i kloakbrønden. Han hjalp mig op, og 
min mor gav mig et bad og rent tøj på, hvorefter 
jeg blev lagt ind i sengen ved siden af stuepigen, 
som lå med forkølelse. Jeg slap heldigvis med 
forskrækkelsen.

Når jeg tænker tilbage på denne lille tildra-
gelse, minder det mig om, hvordan vi alle sam-
men er faldet fra vores hjem hos Krishna i den 
åndelige verden ned til denne materielle verden. 
Den åndelige verden er som et evigt forår eller 
tidlig sommer – smukt og friskt – alle er i godt 
humør, lidt som på denne dejlige sommerdag 
for så mange år siden. Der har vi alt, vi kunne 
ønske os, men af en eller anden grund blev vi 
fristet til at ”spise syndens æble” for nu at bruge 
en bibelsk metafor. Vi troede, at der var noget at 

Et fald
Af Gaurahari Dasa
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hente her i denne mørke brønd af den materielle 
verden. Krishna opfyldte med det samme vores 
ønske, og før vi vidste af det, uden at vi forstod, 
hvad der var sket, fandt vi os selv midt i oceanet 
af fødsel og død.

Nu er vi her, og selv om det var vores egen be-
slutning, kan vi ikke komme 
tilbage ved egen hjælp. Vi 
er hjælpeløse, helt i den 
materielle naturs vold. Vores 
eneste chance er, at Krishna 
eller Hans hengivne vil for-
barme sig over os og række 
os en hjælpende hånd og 
løfte os op. Hvis vi kalder 
på Krishna, vil Han hjælpe 
os, for Han er vores evige 
velønsker. Han hjælper os 
ikke, når vi kræver det, 
men når Han beslutter det 
af egen fri vilje. Vi må med 
andre ord have lidt tålmo-
dighed. Og vi må tage imod 
Krishnas hjælpende hånd. 
Med andre ord må vi benytte 
os af den proces, Han har givet os til at komme 
ud. Processen består kort fortalt i at recitere det 
hellige navn – eller kalde på Krishna, om man 
vil – mens vi prøver at undgå forseelser. I Sri 
Upadesamrita opsummeres det i følgende sloka:

utsahan niscayat dhairyat 
  tat-tat-karma-pravartanat
sanga-tyagat sato vritteh

  sadbhir bhaktih prasidhyati
”De seks principper for hengiven tjeneste er: 

1) at være entusiastisk, 2) at være beslutsom, 3) 
at være tålmodig, 4) at følge principperne (så-
som at høre om Krishna, recitere Hare Krishna, 
huske Krishna osv.), 5) at undgå materialister, 
ikke-hengivne og 6) at følge i mestrenes fod-
spor.” (Upadesamrita 3)

Selv om Krishna har givet os en proces, er 
det i yderste instans ikke processen, der gør 
udslaget. Når alt kommer til alt, er det Krishna, 
der har givet os processen, og hvis Han ikke 

havde det, ville vi aldrig selv have fundet ud af 
det. Så i sidste ende er det Krishna, som løfter 
os op af den materielle verdens brønd, når Han 
ser, at vi forstår og angrer vores fejltagelse – at 
vi har vendt Ham ryggen. Det må vi altid huske. 
Det hele drejer sig om at blive oprigtige og vise 

Krishna, at vi er oprigtige.
Vi kan ikke narre Krish-

na. Han ved præcis, hvad 
der rører sig i vores hjerter. 
Samtidigt vil Han se, at vi 
er ærlige, at vi selv indrøm-
mer, hvordan vi føler, selv 
hvis vi ikke er parate til et 
hundrede procents over-
givelse eller endda noget, 
der ligner. Det er bedre at 
være en ærlig materialist, 
hvis det nu er det, man er, 
end at være en hykler. Nu 
er læserne af Nyt fra Hare 
Krishna jo ikke materia-
lister, for så ville de ikke 
læse det her blad. Men 
hvis vi er ærlige med os 

selv, må vi nok også indrømme, at vi ikke er 
frie for materielle ønsker. Det er, i en forstand, 
ikke nogen forbrydelse. I hvert fald kommer 
det helt sikkert ikke som nogen overraskelse 
for Krishna. Alligevel sætter Han pris på, at vi 
selv indrømmer det, og at vi accepterer, at det er 
forkert og derfor er parate til – hen ad vejen – at 
opgive vores tilknytninger.

Al mulig hjælp bliver givet. Vi må bare tage 
imod den. Når Krishna tager fat i vores anar-
tha’er, de ting, som står imellem os og Ham, og 
river til, må vi give slip, ikke forsøge at stritte 
imod. Vi må tage imod Krishnas hjælpende 
hånd, selv hvis Han bruger den til at grave ned 
i vores hjerter og rive til. Det gør Nrisimhadeva, 
Herren i Hans form som halvt løve, halvt men-
neske. Det gør nogle gange ondt, men det er en 
helbredende smerte. Alt, hvad der bringer os 
nærmere Krishna, er per definition godt, selv 
hvis det umiddelbart føles ubehageligt. Det bør 
være vores standard for bedømmelse.

Vi kan ikke narre Krishna. 
Han ved præcis, hvad der 
rører sig i vores hjerter. 
Samtidigt vil Han se, at vi 
er ærlige, at vi selv indrøm-
mer, hvordan vi føler, selv 
hvis vi ikke er parate til et 
hundrede procents overgi-
velse eller endda noget, der 
ligner.

”

”
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Srila Prabhupada i New Jersey

I foråret 1967 blev Srila Prabhupada meget 
syg, tilsyneladende med en hjerneblødning. Han 
kom på hospitalet og var der i nogle dage. Men 
han anså hospitalet for at være et usundt sted og 
udtrykte sit ønske om at komme ud til et sted 
ved havet i stedet for. Han fortalte ofte, hvordan 
hans Guru Mharaja boede ved havet i Puri, da 
han var syg, og han mente, at havet var et godt 
sted at komme sig. Srila Prabhupada plejede at 
sige: “Havluften er fuld af vitaminer. Den er rig 
på jern, den er meget næringsrig.” 

Et sted i Long Branch, New Jersey, blev lejet 
til hans rekonvalescens. Det var en toværelses 
lejlighed i en hytte på første sal lige ved stran-
den, og Gaurasundara og jeg blev sendt dertil 
for at gøre rent og gøre lejligheden klar til hans 
ankomst. Da Srila Prabhupada kom, så han ud 
til, selv om det var svært for ham at gå op ad 
trapperne, hurtigt at få styrke fra den sunde luft. 
I de tre uger, vi boede sammen med ham ved 
New Jerseys kyst, tiltog hans styrke dagligt, og 
vores åndelige glæde blev også større. At være 
i hans selskab var et dagligt mirakel. Der var 
hele tiden nye ting at lære og huske. 

Hver dag tog Gaurasundara, jeg og Kirta-
nananda ned til stranden, bredte tæpper ud på 
sandet og sad sammen med Srila Prabhupada. 
Det var en meget lyksalig oplevelse blot at sidde 
og recitere japa med ham på stranden. Han var 
svag, så han sagde ikke så meget, men som han 
blev stærkere, så han ud til at nyde at lære os 
forskellige ting om den verden, vi lever i. 

En dag kiggede han rundt på den vidt ud-
strakte Sandy Beach og bemærkede, at der var 
små insekter – krabber, myrer og andre – der 
kravlede her og der. Srila Prabhupada sagde: 
”Se bare, de siger, der intet liv er på andre pla-
neter, men vi kan se, at der er liv overalt, selv i 
dette golde sand. Der er små skabninger her og 

der. Hvordan kan der være nogen del af Guds 
skabelse uden liv? Der er liv overalt. Formen 
kan være en anden, men der er liv.” 

Sneglekærlighed
Sidst på eftermiddagen sad Srila Prabhupada 

ofte nedenunder i haven ved vores bungalow. 
New Jersey er kendt som havestaten, og byen 
Long Branch var helt sikkert et bevis på det. 
Der var haver overalt, roser blomstrede, og 
deres duft fyldte luften. En eftermiddag sad 
Srila Prabhupada bekvemt i en stol, og jeg sad 
på jorden ved siden af ham. Han reciterede japa 
stille, imens han nød den friske havluft, der var 
blandet med duften af roser og andre blomster. 
Af og til sagde han noget, men for det meste 
chantede han stille.

Pludselig så jeg ved siden af, hvor jeg sad, 
en stor brun snegl i al dens slimede grimhed. 
Med en følelse af væmmelse lænede jeg mig 
væk fra dyret. Srila Prabhupada så drillende på 
mig, og jeg sagde: ”Uf, se den,” og pegede på 
det slimede, krybende dyr. Srila Prabhupada 
lænede sig fremad og så på sneglen, hans ansigt 
blev fyldt med kærlighed og medfølelse, og han 
sagde til mig: ”Chant til det stakkels væsen.” 
Således sad jeg der og sagde Hare Krishna til 
den slimede, men alligevel velsignede snegl et 
stykke tid, indtil han gled væk. Srila Prabhupada 
havde en utrolig medfølelse med selv den mest 
afskyelige skabning. 

Brune ris er for dyr
I vores lille New Jersey-bungalow spiste Srila 

Prabhupada sine måltider i sofaen i stuen foran 
et lille kaffebord. Ved siden af ham til højre 
var hans båndoptager, og foran ham var det 
lange kaffebord, hvor vi stillede hans tallerken. 
Vi hangivne sad på gulvet foran ham. For det 

Af Govinda Dasi
Govinda Dasi var en Srila Prabhupadas tidlige disciple. Vi bringer her og i næste nummer et ud-

drag fra hendes erindringer, hvor hun fortæller om sin tid med Srila Prabhupada på det tidspunkt, 
hvor Srila Prabhupada rekonvalescerede fra en hjerneblødning i 1967.
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meste var der kun Gaurasundara, mig selv og 
Kirtanananda, men af og til kom andre hengivne 
på besøg fra New York. Kirtanananda lavede 
velsmagende middage af dal, ris, chapatier og 
tit også rosinchutney. Rosinchutneyen var hans 
speciale. Srila Prabhupada spiste prasadam og 
så også på os, mens vi spiste, 
og så ud til at nyde at se os 
tage prasadam. Nogle gange 
blev der talt under midda-
gen, og på et tidspunkt dis-
kuterede vi ris. Kirtanananda 
drillede mig altid, så han 
sagde: ”Hvide ris er bedst, 
og brune ris er for dyr.” Jeg 
så på de grødagtige hvide ris 
på min tallerken. Vi havde 
endnu ikke lært bhasmati-ris 
af kende, så jeg så ned på de 
grødede, hvide ris på min tallerken og sagde 
til ham: ”Jeg må være et dyr, for jeg kan bedre 
lide brune ris.” Srila Prabhupada begyndte at le 
og le og le. Han nød vittigheden og fandt min 
ærlighed forfriskende morsom. Han slog sig på 
knæet og lo af hele hjertet. Hans sorgløshed var 
meget inspirerende. 

Vilde kirtanaer
En dag fik vi et bånd fra San Francisco-

templet. Nogle hengivne fra New York kom 
med det, og Srila Prabhupada sad og lyttede til 
båndoptagelsen af ’San Francisco-kirtanaen’. 

Lidt baggrundsinformation. Gaurasundara 
og jeg havde mødt Srila Prabhupada i San 
Francisco, da han første gang var der, og var 
blevet initieret i San Francisco-templet i bu-
tikslokalet på Haight Ashbury Frederick Street. 
Derefter var vi taget med ham til New York, da 
han returnerede i marts 1967. San Franciscos 
Haight Ashbury-distrikt var temmelig vildt. 
Det var et hippiemiljø. Gaurasundara og jeg var 
studerende, lige før vi mødte Srila Prabhupada, 
på vores sidste år på University of Texas. Vi 
kunne bedst lide det mere lærde og rolige New 
York-tempel. I New York læste de hengivne 
Srila Prabhupadas bøger, chantede fast og fulgte 

temmelig strengt. I San Francisco var tingene 
generelt vildere med masser af festlige kirta-
naer og dårligt nok nogen læsning eller streng 
følgen. På grund af denne store forskel var det 
naturligt for de hengivne i New York at se ned på 
templet i San Francisco og kritisere og rulle med 

øjnene, når de talte om de 
hengivne i San Francisco. 
De hengivne i New York 
kunne ikke rigtigt tage 
San Franciscos hengivne 
alvorligt. 

I lys af alt dette var 
jeg ivrig efter at se Srila 
Prabhupadas reaktion på 
kirtana-optagelsen fra 
San Francisco. Da den 
gamle spolebåndoptager 
spillede den nye Hare 

Krishna-sang, begyndte Srila Prabhupada at 
bevæge hovedet i takt med musikken: Hare 
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 
Hare. Det var en ny form for monoton messen 
og slet ikke som de morgen- og aften-ragaer, 
som Srila Prabhupada havde introduceret. 
Det var helt sikkert en amerikansk version: 
larmenende blæseinstrumenter, trommer, der 
rungede, og bækkener, der blev slået mod 
hinanden. Nogle af de hengivne fra New York 
var forargede. 

Efter at have gennemlyttet båndet smilede 
Srila Prabhupada imidlertid og udtrykte sin 
værdsættelse: ”Ih, hvor er dette godt. Rigtigt 
flot. De synger så entusiastisk.” En af de hen-
givne, der var kommet med båndet, proteste-
rede over den moderne uautentiske lyd. Srila 
Prabhupada afviste ham. Det var efter hans 
mening fantastisk. Hans sendte en besked til 
San Francisco for at lade dem vide, at han 
elskede deres kirtana-bånd, og bad fortsætte 
med at synge. Srila Prabhupada sagde da: ”De 
synger Hare Krishna, det er det vigtigste. Det 
kan være til den ene melodi eller den anden 
melodi, det er lige meget. På den ene eller den 
anden måde, men de synger oprigtigt. Det er 
det, Krishna vil have.”

De synger Hare Krishna, 
det er det vigtigste. Det kan 
være til den ene melodi el-
ler den anden melodi, det er 
lige meget.

”

”
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Den skriftlige basis for 
det største af alle mantraer

Hare Krishna-bevægelsens hovedbøn – Hare 
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 
Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 
Hare Hare – oversættes som ”O Herre! O Her-
rens energi! Vær venlig at engagere mig i Din

hengivne tjeneste.” Den er traditionelt kendt 
som maha-mantraet eller ”det store mantra”, 
fordi den indeholder såvel som overgår alle an-
dre hellige lyde, og fordi den er en fuldstændigt 
ren og uselvisk bøn. Den beder udelukkende om 
tjeneste til den Højeste Herre og ønsker intet 
andet til gengæld.

Siden dette er tilfældet, er det påfaldende, 
at Srimad-Bhagavatam, Bhagavad-gita og 
Caitanya-caritamrta, de tre vigtigste tekster i 
Hare Krishna-bevægelsen, ikke citerer mantraet 
en eneste gang. Selvfølgelig lader Srila Prabhu-
pada os i sine kommentarer og somme tider i 
sine oversættelser vide, hvornår et vers antyder 
maha-mantraet, selv om sanskriten og den 
bengalske tekst ikke klart nævner det. Som en 
acarya eller eksemplarisk lærer i discipelrækken 
indeholder hans forklaringer hele den enorme 
vediske lære såvel som de tidligere helgener og 
vismænds indsigter.

Skønt de ovennævnte centrale tekster ikke 
inkluderer direkte referencer til maha-mantraet, 
lovpriser de bestemt fremsigelsen af det Hellige 
Navn. Men jeg besluttede mig for, at for dem, 
der ønsker at vide det, ville det være nyttigt at 
udforske de direkte omtaler af maha-mantraet i 
de skriftlige tekster. Nogle af de ting, jeg fandt 
frem til, står nævnt herunder. For de tidligste 
referencer inkluderer jeg sanskrit, specielt for de 
eksperter, som måske vil tvivle på min oversæt-
telse. For senere referencer, som er hentet fra 

Hare Krishna- eller Gaudiya-vaisnava-traditio-
nen, giver jeg kun den engelske tekst, siden hele 
den senere tradition accepterer oversættelserne, 
som er givet her.

Hvorfor stilheden?
Så vidt jeg ved, har ingen acarya i vores 

tradition nogensinde forklaret akkurat hvorfor 
de centrale tekster undlader at nævne det fulde 
maha-mantra. Måske de store acaryaer betrag-
tede spørgsmålet som uvigtigt. Når alt kommer 
til alt, lovpriser vores vigtigste skrifter recitatio-
nen af det Hellige Navn, selv om maha-mantraet 
ikke nævnes. Hvad mere er, taler skrifterne og 
lærerne i traditionen om den fortrolige natur af 
specifikke mantraer. For eksempel skriver Sri 
Sanatana Goswami i sin Dig-darsini-kommentar 
til Brhad-Bhagavatamrta, at sådanne mantraer 
bør kun reciteres af kvalificerede personer, som 

Af Satyaraja Dasa (Oversat af Amogha-drk Krishna Dasa)

 I denne artikel fra Back to Godhead, januar/februar 2006, diskuterer Satyaraja Prabhu, hvordan 
sangen af Hare Krishna, sådan som den blev udbredt af Sri Caitanya og Hans følgere, er rodfæstet 
i de ældste vediske tekster.

Satyaraja Dasa
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har modtaget dem ved rigtig initiering. Han 
bemærker, at når visse skrifter diskuterer disse 
mantraer, bliver der ofte gjort ekstra anstrengel-
ser for at skjule de eksakte stavelser, eller deres 
forklaringer bliver med vilje gjort vanskelige at 
forstå for dem, som ikke er fortrolige med den 
transcendentale literaturs 
kryptiske koder. Krishna-
dasa Kaviraja Goswami, 
forfatteren af Caitanya-
caritamrta, Sri Caitanyas 
mest autoriserede biografi, 
udtrykker en lignende ide 
(Adi 4.231-232): ”Alle disse 
konklusioner er uegnet til at 
åbenbares offentligt. Derfor 
vil jeg kun nævne dem ved 
at afsløre deres essens på en 
måde, så  hengivne i kær-
lighed vil forstå dem, men 
ikke tåber.”

Med andre ord åbenbarer 
skrifterne og vismændene 
somme tider esoteriske man-
traer som maha-mantraet og somme tider ikke. 
Så spørgsmålet er ikke så meget, hvorfor de 
centrale tekster ikke nævner mantraet, men 
hvorfor andre tekster gør det. Svaret er, som 
Krishnadasa Kaviraja Goswami siger det, for at 
oprigtige sjæle vil være i stand til at forstå det. 
Og store helgener er i deres ekstase undertiden 
heller ikke i stand til at holde sig tilbage, så der-
for smutter maha-mantraet somme tider med. Af 
disse og andre grunde dukker det fulde mantra 
op i hellige skrifter og i vismændenes litteratur. 
Når det er sagt, er der ingen restriktioner med 
hensyn til at recitere maha-mantraet, og så snart 
det bliver rigtigt modtaget, er praksisen med at 
fremsige det nem og lyksalig. 

Nogle vil måske spørge: ”Og hva’ så? Hvis 
traditionen lærer, at fremsigelsen af Hare 
Krishna er central i udøvelsen af Krishna-
bevidsthed, hvorfor spiller det så nogen rolle, 
hvis maha-mantraet ikke findes i bevægelsens 
vigtigste tekster?” På en måde spiller det ikke 
nogen rolle. Og dog er Krishna-bevidsthed en 

skriftlig baseret tradition. Alle sandheder skal 
forstås i lys af tre autoriteter: den åndelige 
mester, skrifterne og vismændene, især de store 
åndelige lærere i discipelsuccessionen. Hvis 
disse tre ikke stemmer overens, er der ifølge 
traditionen noget i vejen. I vaisnava-traditionen 

bekræfter åndelige mestre 
og vismænd vigtigheden af 
maha-mantraet. Men gør 
skrifterne det? En hurtig 
gennemlæsning antyder, 
at det gør de måske ikke, 
selv om referencerne leder 
tanken hen på det. De vig-
tigste skrifter taler om det 
Hellige Navn, men næv-
ner kun maha-mantraet 
indirekte. Det er kun i, 
hvad akademikere kalder 
for ”senere” litteratur, at 
mantraet generelt findes.

Moderne akademikere, 
der befinder sig uden for 
traditionen, hævder, at de 

fire Vedaer og Upanisaderne udgør de ældste 
vediske tekster (der kaldes sruti), hvorimod 
Puranaerne og de episke skrifter kommer 
senere. Følgelig  opstod ifølge deres teori 
vaisnavismen eller Krishna-bevisthed også på 
et senere tidspunkt, for dens særlige praksis er 
kun nævnt i den ”senere” litteratur.

Akademikere kommer til disse konklusioner 
ved hjælp af deres egne referencesystemer, som 
er mindre pålidelige end systemet med åndelige 
mestre, vismænd og skrifter. De bruger teknik-
ker med sammenlignende og historisk sprog-
forskning i forening med tekster, hvis datoer er 
mere sikre. Naturligvis er disse metoder åbne for 
fejl, og videnskabsmænd indrømmer generelt 
dette helt åbent.

Ifølge praktikanter og lærde inden for tra-
ditionen er  Krishna-bevidsthed imidlertid en 
evig ting, og de vediske tekster, uanset om de 
er gamle eller nye, er baseret på en mundtlig 
tradition, der er blevet åbenbaret fra tidernes 
morgen af. Maha-mantraet er bestemt en del af 

Alle sandheder skal for-
stås i lys af tre autorite-
ter: den åndelige mester, 
skrifterne og vismændene, 
især de store åndelige læ-
rere i discipelsuccessionen. 
Hvis disse tre ikke stemmer 
overens, er der ifølge tradi-
tionen noget i vejen.

”

”
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den vediske mundtlige tradition. Desuden findes 
mantraet selv såvel henvisninger til det faktisk 
i ”gamle” vediske tekster, der har overlevet ned 
gennem tiderne.

De tidligste referencer
(1) Kali-santarana Upanisad, der er en del af 

Yajur Veda, oplyser følgende:

hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare / 
hare rama hare rama rama rama hare hare

iti sodasakam namnam kali-kalmasa-nasanam 
/ natah parataropayah sarva-vedesu drsyate

”De seksten navne i Hare Krishna maha-
mantraet – Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 
Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, 
Rama Rama, Hare Hare tilintetgør synderne i 
Kalis tidsalder. Dette er den endelige konklusion 
i alle Vedaerne.”

Sammenhængen i forbindelse med ovenståen-
de citat er vigtig. Denne tekst fra Upanisaderne 
er en dialog mellem Brahma, den første skab-
ning, og Narada, hans discipel, der spørger ham 
om det mest effektive middel til at opnå befrielse 
i indeværende tidsalder. Brahma svarer med 
ovenstående vers. Og i et tidligere vers fortæller 
han Narada, at maha-mantraet er ”den virkelige 
hemmelighed i den vediske litteratur.” Således 
understreger han mantraets fortrolige karakter 
og dets betydning for vaisnava-traditionen.

(2) Rama Tapani Upanisad (1.6) forklarer 
betydningen af navnet Hari (Hare i maha-
mantraet) på følgende måde:

harati tri-vidham tapam janma-koti-
satodbhavam / papam ca smaratam yasmat 

tasmad dharir iti smrtah

”Herren er kendt som Hari, fordi Han fjerner 
synder såvel som de tre former for lidelse, der 
skyldes dem, fra dem, der husker Ham. Disse er 
synder, der er blevet samlet gennem millioner 
af liv.”

Mahabharata (Uyoga-parva 7.14) forklarer 

betydningen af navnet ’Krishna’:

krsir bhu-vacakah sabdo nas ca nirvrti-vacakah / 
tayor aikyam param brahma krsna ity abhidhiyate

”Roden ’krs’ henviser til Herrens højeste 
tiltrækningskraft; og endelsen ’na’ refererer til 
ultimativ glæde. Således angiver navnet Krishna 
den Højeste Brahman [ånd], der er kulminatio-
nen af disse to egenskaber.”

I Padma Purana definerer Sata-nama-stotra 
(8) i en diskussion af Herren Ramcandra navnet 
’Rama’ på denne måde:

ramante yogino ’nante satyanande cid-atmani / 
iti rama-padenasau param brahmabhidhiyate

”Yogier eller de, der ønsker at være forbun-
det med Gud, finder glæde i det Højeste Selv, 
der manifesterer Sig som en absolut form af 
evighed, viden og lyksalighed. Den samme 
sandhed, der er kendt som Parabrahman, kaldes 
også Rama.”

(3) Caitanya Upanisad (vers 11-12), der er 
en del af Atharva Veda, fortæller os, at Hare 
Krishna-maha-mantraet består udelukkende af 
Krishnas navne:

svanama-mula-mantrena sarvam hladayati 
vibhuh sa eve mulam-mantram japati haririti 

krsna iti rama iti
”Guds navn er roden til alle mantraer, en 

herlig ting, der bringer glæde til alle. Dette 
rod-mantra reciteres med ordene Hari, Krishna 
og Rama.”

harati hrdaya-granthim vasana-rapam iti 
harih. krsih smarane tac ca nas tad-ubhaya-
melanam iti krsnah ramayati sarvam iti rama 

anandararpah. atra sloka bhavati.

”Hari er Ham, som fjerner knuden i hjertet i 
form af materiel lyst. Man kan forbinde sig med 
Herren ved at huske på roden krs og endelsen 
na, der giver os den ultimative lovsang: Krishna. 
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Og Rama er Ham, der giver glæde til alt og er 
formen af lyksalighed.”

Fordi ordet Hare er vokativ eller tiltaleformen 
af både Hari (et navn for Krishna) og Hara (et 
navn for Radha), tolker nogle tekster som den 
netop citerede ”Hare” i maha-mantraet som en 
henvendelse til Krishna. Se-
nere kommentatorer insiste-
rer dog på, at i sin mest vidt-
gående og åndeligt sublime 
fortolkning refererer Hare 
til Radha, Krishnas evige 
gemalinde og selve legem-
liggørelsen af Hans åndelige 
glædeskraft. Gaudiya-vais-
nava-acaryaen Srila Jiva 
Goswami leder os i denne 
retning, når han i sin for-
klaring af maha-mantraet, 
Maha-mantratha-vyakhya, 
skriver (vers 1 og 2):

hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare / 
hare rama hare rama rama rama hare hare
sarva-ceta-harah krsnas tasya cittam haraty 

asau / vaidagdhi-sara-vistarair ato radha 
hara mata

”Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 
Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, 
Rama Rama, Hare Hare. Krishna stjæler alle 
levende væseners sind [hvilket er betydningen 
af ”Hari ”], men Radharani stjæler selv Hans 
sind, når Hun bruger Sine åndelige talenter. 
Derfor er Hun kendt som Hara som i maha-
mantraet.”

(4) Ananta-samhita, en anden ældgammel 
tekst, fortæller [sanskrit udeladt]:

”Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krish-
na, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama 
Rama, Hare Hare. Dette mantra med seksten 
navne og 32 stavelser er maha-mantraet i Kalis 
tidsalder, og det er gennem dette mantra, at alle 
levende væsener kan blive befriet. Man må al-
drig opgive dette mantra og vende sig til andre 
såkaldte religiøse processer, der praktiseres af 

mindre kvalificerede sjæle. Ej heller bør man 
recitere opdigtede kombinationer af Krishnas 
navne, der modsiger de rene konklusioner 
i skrifterne eller er fyldt med modstridende 
følelser. Med hensyn til dette guddommelige 
åndelige maha-mantra, der frigør én fra materiel 

eksistens, har den oprinde-
lige guru, Herren Brahma, 
udtalt: ”Kali-santarana 
Upanisad har erklæret, at 
dette mantra er det bedste 
middel til udfrielse i Kalis 
tidsalder. Efter at have hørt 
alt dette fra Brahma ac-
cepterede hans sønner og 
disciple, der begynder med 
Narada, alle Hare Krishna 
maha-mantraet og opnå-
ede efter at have mediteret 
på det perfektion. ”

(5) I Brahma Yamala-tantra, en gammel 
bog med instruktioner om ritualer, finder man 
følgende[sanskrit udeladt]:

”Uden Hari er der ingen måde at udrydde 
synder i Kalis tidsalder på, og derfor er det 
vigtigt, at navnet Hari (Hari-nama) lyder 
i alle verdener. Med denne lyd kan alle di-
mensioner blive frigjort fra de store synder 
i Kalis tidsalder. Først bør man sige ’Hare 
Krishna’ to gange, derefter ’Krishna’ to gange 
efterfulgt af to gange ’Hare’. Dernæst skal 
man sige ’Hare Rama’ to gange og til sidst, 
oh Mahadevi, ’Rama’ to gange efterfulgt af 
’Hare Hare’. På denne måde skal man udtale 
Krishnas hari-nama maha-mantra, som tilin-
tetgør alle synder.”

(Fortsætter i næste nummer, der inkluderer 
referencer fra den nyere Gaudiya-vaisnava-
litteratur)

Originalartiklen med sanskrit kan findes på 
http://backtogodhead.in/the-scriptural-basis-
for-the-greatest-of-all-mantras-by-satyaraja-
dasa/.

Dette mantra med sek-
sten navne og 32 stavelser 
er maha-mantraet i Kalis 
tidsalder, og det er gennem 
dette mantra, at alle levende 
væsener kan blive befriet.

”

”
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Socialdarwinismen, spøgelset, der specielt 
huserede i den første halvdel af det 20. år-
hundrede, har stukket sit uhyggelige hoved 
frem igen. Selv om de officielle medier har 
villet fremstillet den norske terrorist og mas-
semorder Anders Breivik som en højreorien-
teret, kristen fundamentalist, er sandheden 
en anden. Breivik er hverken kristen eller 
religiøs, men en utilsløret socialdarwinist og 
vistnok ateist.

Det besvarer også spørgsmålet om Brei-
viks mentale tilstand. ”Var manden skør?” 
har mange naturligt undret sig over. Svaret 
er nej. Selvfølgelig er han skør på et dybere 
plan, men hvis vi med skør forstår en mental 
tilstand, hvor man ikke er sig selv og gør ting, 
som man bagefter fortryder, er han ikke skør. 
Hans handling var fra hans side fuldt rationel, 
tilsigtet, planlagt og ønsket.

Før terrorhandlingen udfærdigede Breivik 
et 1518-siders manifest med titlen ’2083 
European Declaration of Independence’ 
[’Frihedserklæring for Europa 2083’], hvor 
han nedfældede sine politiske visioner for et 
utopisk europæisk fremtidssamfund. Hans 
formål med den efterfølgende terrorhandling 
var at skabe opmærksomhed omkring sit po-
litiske budskab, hvilket er lykkedes for ham. 
Selv om det overvejende flertal af rationelle 
mennesker tager afstand fra og er forfærdede 
over hans ideer såvel som hans handling, får 
han alligevel dagligt så mange sympatitil-

kendegivelser fra hele verden, at han ikke er 
i stand til at læse dem alle.

Af hans manifest fremgår det, at hans 
politiske vision er en radikal form for so-
cialdarwinisme inklusive en genoplivelse af 
eugenikken. Breivik forklarer i sit manifest, 
at han er en utilsløret forkæmper for moderne 
biologi og det ’videnskabelige evolutionisti-
ske verdensbillede’. Hans ide om et ’perfekt 
Europa’ omfatter socialdarwinisme, som han 
kalder ’logisk’ og en ’rationel tankegang’, 
og hævder, at indførelsen af ’national dar-
winisme’ skal være kernen i vores samfund.

Han mener, at videnskaben ikke skal over-
lades til private hænder, men overdrages til 
regeringen, der skal bruge mindst 20% af sit 
budget på videnskabelig forskning. Her har 
han specielt forskning i genetik med henblik 
på at skabe en ny menneskerace i tankerne. 
Han gør også gældende, at videnskab skal 
overskygge religion og kalder Darwins 
’Arternes Oprindelse’ for en af de vigtigste 
bøger, han nogensinde har læst. Han hævder, 
at ”det er nødvendigt med radikale politiske 
tiltag” for at reducere Jordens befolkning fra 
de nuværende 8 milliarder til 3,8 mia. men-
nesker. Hvad mere er, hvis ”den anden og 
tredje verdens lande” ikke kan bremse deres 
befolkningstilvækst ”vil naturen afhjælpe 
deres selvmordstendenser”, for, som Dar-
win betonede det, vil de være ”ude af stand 
til at mætte deres befolkninger,” et forløb, 

Brevik er ikke skør,
han er socialdarwinist

Af Lalitanatha Dasa

I sidste nummer af Nyt fra Hare Krishna skrev vi om Breivik-sagen i Norge (’Kan Breivik 
tilgives’, NfHK 5.2012). Foranlediget af en længere artikel af den kristne biolog Jerry 
Bergman, ’Anders Breivik—Social Darwinism leads to mass murder’ (se http://creation.
com/anders-breivik-mass-murder), tager vi tråden op med et kig på, hvilket verdensbil-
lede, der ligger bag Breiviks handling, og hvad der er galt med dette verdensbillede. Alle 
citater er hentet fra Bergmans artikel, hvor man kan finde de præcise referencer, hvis 
man ønsker det.
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som Breivik mener Vestens lande ikke skal 
blande sig i, selv om omfattende hungers-
nød er resultatet: ”Hvis hungersnød truer 
de lande, der ikke har kunnet følge vores 
[befolkningskontrol], er retningslinien, at vi 
ikke skal støtte dem ved at sende dem nogen 
form for nødhjælp.” Ja, fødevarehjælp til 
den tredje verdens lande ”skal omgående 
bringes til ophør, da det er hovedårsagen 
til overbefolkning.”

Breivik er inspireret af en moderne evo-
lutionsbiolog, Dr. Lee Silvers, ide om ’re-
progenetik’, der handler om at udvikle en 
superrace af mennesker gennem anvendelse 
af genmodificeringsteknologi. Hvad reproge-
netik indebærer, forklarede Silver indgående 
i 1997 i sin bog ’Remaking Eden: Cloning 
and Beyond in a Brave New World’. Imens 
de kortsigtede mål er at reducere genetiske 
sygdomme og give forældre mulighed for at 
få præcis den slags børn, de vil have, er hans 
vision en mere langsigtet utopi om at skabe 
et perfekt fremtidssamfund ved at udvikle en 
ny menneskerace.

Silver skiller sig ikke her fra de tidligere 
fortalere for eugenik, der faldt i unåde efter 
Anden Verdenskrig på grund af de umenne-
skeligheder, det ledte til. Silver slår til lyd for, 
at menneskeheden med videnskab og tekno-
logi i hånden skal styre sin evolution og skabe 
et nyt supermenneske. I efterskriftet til sin bog 
skitserer Silver et utopisk fremtidssamfund, 
der skal være resultatet af en målrettet repro-
genetisk politik. Fra en hypotetisk fremtids-
position beskriver han, hvordan menneskene 
brugte genteknologien til at udvikle sig selv 
til gudelignende skabninger og noterer, at 
”det kritiske vendepunkt i livets evolution i 
universet” skete,

”…da den første generation af intelligens-
forstærkede GenRich [hans navn for den nye 
slags mennesker] blev voksne og blandt sig 
selv gav ophav til videnskabsmænd, der langt 
overskyggede genier fra alle tidligere epoker. 
Og disse videnskabsmænd gjorde yderligere 

fremskridt i at forstå det menneskelige sind, 
og de skabte mere sofistikerede reprogeneti-
ske teknologier, som de så brugte på yderli-
gere at forøge de kognitive evner i den næste 
generation af GenRich.”

På denne måde forestiller Silver sig, at 
hver generation vil foretage kvantespring i 
sin evolution. Han runder af med, at selv om 
nogle hævdede, at 

“ …der var grænser for intellektuel og 
teknologisk fremskridt, blev disse formodede 
grænser én efter én fejet bort i takt med, at 
intelligens, viden og teknologisk kunnen fort-
satte med at tiltage. Vi er nu nået til et særligt 
punkt i denne fjerne fremtid, og i denne æra 
eksisterer der en særlig gruppe intellektuelle 
væsener. Selv om disse skabninger kan spore 
deres oprindelse direkte tilbage til Homo sa-
piens, er de lige så forskellige fra mennesker, 
som mennesker er forskellige fra de primitive 
orm, der med deres små hjerner først kravlede 
rundt på Jorden.”

Han retfærdiggør sine eugenistiske evolu-
tionsmål med, at det tog omkring

“ … 600 millioner år for disse orm at ud-
vikle sig til mennesker. Det tog langt mindre 
tid for menneskene af sig selv at udvikle sig 
til de intellektuelle skabninger, som lever 
nu. Det er svært at finde ord til at beskrive de 
forøgede evner hos disse særlige mennesker. 
”Intelligens” yder ikke deres kognitive evner 
retfærdighed. ”Viden” forklarer ikke dybden 
af deres forståelse. ”Magt” er ikke stærkt nok 
til at beskrive det herredømme, de har over 
teknologier, der kan bruges på at tilpasse 
universet, som de lever i.”

Dr. Silver er ikke kun en vigtig intellektuel 
inspiration for Breiviks uhyggelige ide om en 
ny æra med eugenik, men Breivik har til fulde 
taget hele Silvers reprogenetiske program til 
sig såvel som hans science fiction utopier. Tro 
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ikke, at videnskabsfolks ideer ikke har deres 
konsekvenser.

Dr. Silver taler dog ikke om nogen bestemt 
nuværende overlegen menneskerace. I mod-
sætning hertil udbreder Breivik sig om den 
nordiske races overlegenhed i forhold til 
alle andre racer, og han er dybt foruroliget 
over, hvad han ser som den nordiske races 
tilbagegang i forhold til såkaldte mere un-
derlegne mennesketyper. Breivik er besat af 
tanken om at bevare den ’nordiske race’, som 
han  mener har ”sjældne karaktertræk, der er 
opstået igennem en evolutionsproces, der har 
varet i over 1 million år,” som det har taget at 
udvikle denne race.

Her gentager Breivik ideer fra ledende 
darwinistiske eugenikfortalere fra begyn-
delsen af det 20. århundrede såsom Madison 
Grant , som Breivik omtaler favorabelt i sit 
manifest. Grant var i særdeleshed bekymret 
over den amerikanske ’smeltedigel’, fordi 
resultatet uundgåeligt var ægteskaber på 
tværs af racer, hvilket han i lighed med 
bl.a. nazisterne mente degenerede den ’hø-
jerestående’ race. Grant skrev: ”Resultatet 
af at blande to racer giver os i det lange løb 
en race, der vender tilbage til den ældre, 
mere generaliserede og lavere type.” Grant 
var specielt bekymret over nedbrydningen 
af de ’nordiske racer’, for han mente, at de 
nordiske folkeslag naturligt var ’herskere, 
organisatorer og aristokrater’.

Breivik indrømmer nazisternes og fascister-
nes forbrydelser i den første halvdel af det 20. 
århundrede, men beklager alligevel, hvordan 
”…Anden Verdenskrigs rædsler stigmati-
serede al fremtidig forskning og fremskridt 
inden for reprogenetik og biologisk forbedring 
af mennesker gennem fjernelse af negative 
arvelighedsfaktorer.” Han konkluderer: 

”Vi er nødt til at komme ud over dette tabu 
så hurtigt som muligt, for beregninger viser, 
at de nordiske genotyper vil uddø inden for 
de næste 200 år. Dette skyldes hovedsageligt 
ægteskaber mellem nordiske og ikke-nordiske 

racer. Multikulturelle doktriner har fremskyn-
det denne ’indirekte udryddelsesproces’ i 
mange vesteuropæiske lande, så udryddelsen 
kan indtræffe tidligere end det.…De nordiske 
genotyper kan være udslettet i løbet af 200 år, 
men trods det er der ikke foretaget et eneste 
modtræk for at forhindre dette i at ske, fordi 
det anses for politisk ukorrekt.”

Hvad er der galt med eugenikken?
Dette er i korthed nogle af de tanker, som 

ligger bag Breivik. Han er således mere end 
blot en galning, som det slog klik for. Hvis 
man kan kalde ham gal, er det ikke gal i den 
forstand, at han ikke er rationel eller ved 
sine fulde fem, for han vidste præcist, hvad 
han gjorde, og hvad han ville opnå med det. 
Galskaben er på et dybere niveau, mest i form 
af et verdensbillede, der er gennemsyret af 
noget, der er helt galt. Det gør ham også med 
det samme langt mere farlig.

Der kan derfor være grund til at se nærmere 
på, hvad der er forkert ved dette verdensbil-
lede. De fleste af os forfærdedes med det 
samme over Breiviks terrorhandling og tog 
fuldstændig afstand fra den og fra ham, måske 
nærmest ud fra tommelfingerreglen om, at 
man dømmer et træ på dets frugter. Ikke desto 
mindre kan man frygte, at blot en intuitiv 
og følelsesbaseret fornemmelse af, at hans 
handlemåde og tankegang er helt forkert, kan 
vise sig ikke at være nok til at dæmme op for 
udbredelsen af den slags tanker, som allerede 
én gang har ledt til en af de største katastrofer 
i menneskehedens historie. 

Vi skal derfor i næste afsnit se på ikke kun, 
hvad der er galt med socialdarwinismen, men 
også andre ideer som den nordiske race og 
arierne (som er relateret til hele spørgsmålet 
om den ariske invasion, som tidligere er dis-
kuteret i Nyt fra Hare Krishna) og myten om 
overbefolkning. Vi skal også se på ideen om 
at skabe et utopisk samfund i den midlertidige 
materielle verden og den virkelige utopi, som 
er at komme ud af den materielle verden. 
(Fortsættes i næste nummer)
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Bhakti-vriksa-udflugt 
til Malmö

Billedet øverst til højre er fra en 
harinama i Malmö lørdag den 19. 
maj i forbindelse med en weekend-
tur for det københavnske bhakti-
vriksa-program. En snes hengivne, 
der normalt deltager hver uge i en 
af de tre københavnske bhakti-
vriksa-grupper, tog i weekenden 
over sundet og var sammen med 
nogle af Malmös hengivne. Ud-
flugten startede med sang på 
gaden i Malmö efterfulgt af besøg i Govindas 
restaurant og et aftenprogram, der var arrangeret 
af Mangalavata-citra Dasi. Den næste dag var 
der morgenprogram for alle med foredrag over 
Srimad-Bhagavatam med Manidhara Prabhu. 
Efter morgen-prasadam blev 
der afholdt en workshop om 
bhakti-vriksa-programmet, og 
som afslutning gik alle ud i en 
nærliggende park og legede 
Krishna-bevidst blindebuk 
og andre sjove ting (se billede 
nederst til højre).

Det samlede bhakti-vriksa-
program består ikke kun af 
ugentlige gruppemøder, men 
også andre ting som week-

endudflugter for medlemmerne, offentlige 
prædikeprogrammer, som medlemmerne ar-
rangerer, og træningsklasser i Bhagavad-gita 
og Krishna-bevidst livsstil. Turen til Malmö i 
maj var et af disse arrangementer.

Vijay Venu Gopal og 
Prema Padmini på besøg

Der er udsigt til besøg i København af det 
indiske ægtepar Vijay Venu Gopala Dasa og 
Prema Padmini Dasi, som er nogle af ISKCON’s 
dygtigste ledere og organisatorer af bhakti-
vriksa-programmet. De startede i begyndelsen 
af 1990’erne et omfattende program i et af 
politiske grunde unavngivet land i Mellemøsten, 
hvor 5000 hengivne nu er involveret i et stort 
bhakti-vriksa-netværk. De har også været in-
strumentale i at starte tilsvarende programmer 
i Indien, Rusland og andre steder i verden. 

Nu rejser de jævnligt rundt i verden og giver 
seminarer for andre hengivne i, hvordan man 
starter og organiserer dette særdeles effektive 
kultiverings- og prædikeprogram.

Parret kommer til London i sidste uge af 
juni og har sagt ja til også at komme et par 
dage forbi Danmark. I skrivende stund er 
deres visa dog ikke gået i orden. Selv om det 
sandsynligvis blot er en formalitet, kan vi 
ikke sige med sikkerhed, at de kommer, eller 
hvornår de kommer, selv om vi regner med, 
at det gør de. Følg med på www.krishna.dk 
for at få den endelige information.
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Hvorfor gør religion os sundere og får os til 
at leve længere? Det er det aktuelle spørgsmål, 
der stilles i forbindelse med en netop of-
fentligjort metaundersøgelse, der analyserede 
over 2500 undersøgelser om forholdet mel-
lem religion og sundhed fra tidsskrifter på 
engelsk gennem de seneste 10 år. Lederen af 
undersøgelsen, professor i psykiatri Harold 
G. Koenig, konkluderede, at religiøse men-
nesker helt sikkert er mere lykkelige, får færre 
hjertesygdomme og lever længere end andre. 
Han udtalte:

”Det her er noget, vi ikke bør ignorere. 
Megen forskning viser, at religiøse mennesker 
har flere sociale forbindelser, færre negative 
følelser og flere positive følelser end andre.”

Undersøgelsen er blevet bemærket i viden-
skabelige kredse, der nu spørger, hvorfor 
religion gør os sunde og glade. Hjemmesiden 
videnskab.dk (http://videnskab.dk/kultur-
samfund/religiose-mennesker-lever-laengere) 
forsøgte sig med et svar:

”Effekten kan måske skyldes, at religiøse 
generelt lever sundere både psykisk og fy-
sisk.” 

Det skrev de faktisk! Hurra for vore højtud-
dannede og højtlønnede videnskabsmænd. 
Hvordan skulle vi uvidende lægfolk nogen-
sinde kunne have regnet ud, at mennesker, 
der er sundere og gladere, måske generelt 
lever sundere?

Spøg til side. Hvorfor religion gør os sun-
dere, er selvfølgelig et vigtigt spørgsmål. Der 
kan være forskellige grunde:

Religion gør os sundere, fordi det er en kor-
rekt forståelse af virkeligheden. Med andre 

ord findes Gud virkelig, og der er faktisk en 
mening med livet. Erkendelsen af dette gør 
livet mere spændende. ”Tænk sig, at Gud 
faktisk findes, og der er faktisk liv efter døden. 
Det er da interessant og inspirerende.” Er det 
nødvendigt at argumentere for, at mennesker, 
der finder livet mere interessant og inspire-
rende, naturligt bliver sundere, psykisk såvel 
som fysisk?

En stor grund til psykisk usundhed er angst, 
specielt dødsangst. De, der opdager eller i 
hvert fald har en stærk formodning om, at Gud 
findes, og der er liv efter døden, mister døds-
angsten og bliver følgelig psykisk sundere.

For den religionsløse har vores liv ikke 
mere mening end døgnfluer, der klækkes, 
vokser, svirrer rundt, formerer sig og dør for 
at overlade pladsen til den næste generation 
af døgnfluer, der gør det samme. Der er intet 
formål udover at forsøge at nyde her og nu. 
Det skaber en følelse af meningsløshed og 
håbløshed, hvilket let udarter til ligegyldig-
hed, virkelighedsflugt og destruktive vaner. 
Marx skrev, at religion er massernes opium. 
Men sandheden er vel snarere, at opium 
er et surrogat for den ægte vare – religion. 
Uden religion søger mennesker tit tilflugt 
i rusmidler for at flygte fra den grusomme 
’virkelighed’, at alt er meningsløst, og at 
vi ophører med at eksistere, når vi dør. Det 
er måske en forklaring på, at i religionsløse 
kredse er anvendelsen af rusmidler langt mere 
udbredt end i religiøse cirkler. Således er det 
sekulære Danmark også et af verdens mest 
alkoholiserede samfund.

Religion lærer én, at uanset hvor vanvittig 

En metaundersøgelse er enkelt sagt en undersøgelse af undersøgelser. En netop offentlig-
gjort metaundersøgelse viser, at religiøse mennesker både er sundere og lever længere end 
andre. Kristeligt Dagblad har bedt repræsentanter fra forskellige religioner om en kommentar.

Hvorfor er religiøse 
mennesker sundere?

Af Lalitanatha Dasa
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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.

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

Ordliste

en situation, man befinder sig i, må der være 
noget godt i den (”Hvad vil Gud have, at jeg 
skal lære af denne situation?” spørger man sig 
ofte). Religion lærer altså én at tænke positivt 
i alle situationer, hvilket selvsagt også er godt 
helbredet.

Inden for religionerne findes en stor 
mængde traditionel visdom og sund fornuft, 
der rent praktisk kan hjælpe én til at leve sun-
dere (f.eks. læresætninger om mådehold eller 
tolerance). Mennesker uden religion opdager 
ikke denne visdom, fordi de på forhånd har 
afskrevet religion som en kilde til viden og 
indsigt.

Religion gør generelt én til et mere bevidst 
og ansvarligt menneske, hvilket gør, at man 
også føler et større ansvar for at passe på sit 
helbred.

Flere faktorer spiller sikkert ind. Samti-

digt er det også relevant at stille et mod-
spørgsmål, nemlig om det overhovedet kan 
lade sig gøre at være sund uden religion. 
Bevares, man kan selvfølgelig være midler-
tidig fysisk sund (selv om det også får en 
ende før eller senere), men kan man have 
sundhed i ordets dybeste betydning, en 
åndelig sundhed, hvorfra mental og fysisk 
sundhed udstrømmer, uden religion? I den 
moderne verden har vi forsøgt at skabe 
sekulære, religionsløse samfund, men selv 
om vi har fået en overflod af materiel kom-
fort, velstand og adspredelse, har det ikke 
ført til en tilsvarende udbredt følelse af lykke 
og psykisk og fysisk sundhed. Skyldes det, at 
ethvert menneske eller samfund, der savner 
religion, grundlæggende vil være usundt? Det 
er for mig at se det virkelige spørgsmål, som 
den store metaundersøgelse rejser. 
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Ved 
Dandaniti 
Devi Dasi

-21-

Krishnas højeste bolig

Herren Krishnas højeste bolig kaldes 1)______________________ . Paladserne der er bygget 
af  2) ______________.

Der vokser også træer, der kaldes 3)_________________ . Køerne hedder 4)_______________ 
og giver ubegrænsede mængder 5)________________ . Herren Krishna tjenes af tusindvis af 6) 
__________________ .

Han  spiller på sin 7)_____________. Hans øjne er som lotuskronblade, og farven på Hans krop 
har et skær af blå 8) ______________ . Han bærer en safranfarvet klædning. Om halsen har Han 
en 9)____________________  og i håret en 10)___________________ .

Løsning til børnesiden: 
1. Goloka Vrindavana 2. ønskesten 3. ønsketræer 4. surabhi’er 5. mælk 
6. lykkegudinder 7. fløjte 8. skyer 9. blomsterkrans 10. påfuglefjer 

Udfyld de tomme felter ved at vælge et 
ord fra boksen. Læs evt. i Bhagavad-gita 
som den er, kapitel 8, vers 21.  

fløjte
surabhi’er
påfuglefjer

Goloka Vrindavana
ønsketræer 

mælk
blomsterkrans
lykkegudinder 

skyer
ønskesten
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Herren Krishnas Køkken
  

Indisk vegetarisk kogekunst - 5.del
Ved Yamuna Devi Dasi

Indiske brød: chapati’er

Den første bid af en varm chapati er mindevær-
dig. For mig skete det i september 1966 under den 
første gang, da jeg fik en frokost, som var tilberedt 
og serveret af Srila Prabhupada selv. Efter at 
grøntsags-, ris- og dal-portionen af måltidet var 
serveret fortsatte han med at uddele en høj stak 
nybagte chapatier frisk fra ilden. Tynde og smidige 
glinsede de brunplettede hvedebrød med en film 
af sødt smør. De hengivne viste mig, hvordan man 
river stumper af chapatien og skovler bidder af de 
ledsagende retter op. Smagen var sensationel, og 
brødet var et af de bedste, jeg 
nogensinde havde spist. Min 
erindring er ikke unik. Jeg 
kender få mennesker, der ikke 
bliver chapati-tilhængere på 
livstid ved deres første bid.

Klassiske indiske brød 
inddeles groft i tre katego-
rier: pandebagt, pandestegt 
og dybstegt. Uden tvivl er 
det foretrukne daglige brød 
pandebagt og kendt som cha-
pati, phulka eller roti afhængig af tykkelse og 
størrelse. Fuldkorns hvede-chapatier er de mest 
populære. De er temmelig tynde og 12-18 cm 
på tværs.

I Indien i dag forbliver chapatier tæt på deres 
oprindelige herkomst. Et forråd til chapatier 
kræver få ingredienser: fuldkornsmel, et udvalg 
af andre slags mel eller korn, vand eller yoghurt 
og enten smør eller ghee. Udstyret: en kagerulle 
og en bageplade. Med disse enkle elementer kan 
man lave chapatier med en bred vifte af varianter 
og teksturer. Når man mestrer teknikkerne til 
udrulning og bagning, er der ingen rigtige eller 
forkerte chapatier, men kun brød, der afspejler 
ens sans for smag.

Hver gang jeg giver et chapati-kursus, fornem-
mer jeg både iver og ængstelse hos eleverne. Selv 

erfarne gærbagere føler sig undertiden truet af flade 
brød, og flere er frustrerede over de stive, runde 
chapati-skiver, som de kender fra nogle kogebø-
ger. Jeg kan forsikre eleverne om, at uanset hvad 
størrelse, form eller tykkelse deres første forsøg 
er, vil chapatierne få tænderne til at løbe i vand.

For at introducere de studerende til nogle af de 
finere aspekter i den klassiske chapati-bagekunst 
bage fortæller jeg ofte om den følgende episode 
med Srila Prabhupada.

I Indien bedømmes en koks evner ofte ud fra 
tilberedelsen af fladbrød. Den 
første chapati-test i min læretid 
var i efteråret 1972, mens jeg 
boede i Vrindavana lige over 
Srila Prabhupadas værelser 
i Radha-Damodara Templet.

Før Prabhupadas ankomst 
havde jeg forberedt mig på 
prøven ved at spørge de lokale 
om detaljerne i tilberedelse af 
en klassisk Vrindavana-cha-
pati ved navn Vraj Phulka. Jeg 

fik fat i en foretrukken hvedesort, der kaldes Pisi 
Lahore, en blød, fyldig hvede med en ravgylden 
farve. Malet på en lokal kornmølle var det fint og 
let, næsten klidfrit og klart til brug inden for de 
næste 20 timer.

Jeg fik at vide, at for at lave Vraj Phulka skulle 
jeg rulle dejen jævnt ud i en papirtynd skive 25-30 
cm på tværs. Jeg skulle stege den på en bageplade, 
indtil den var næsten færdig, og derefter holde den 
direkte over gløderne fra træet for at få den blæst 
op til en ballon, når den var færdig.

Jeg købte et transportabelt madlavningskomfur 
og dækkede det med flere lag af frisk mudder fra 
Yamuna-floden. Til brænde brugte jeg Vrinda-
vanas foretrukne kilde til ild: margosa-træ (neem) 
med et strejf af tørret flis af komøg. Ligesom 
æble og elletræ giver døende margosa-gløder en 
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aromatisk røg, der er skattet i brødbagning. Når 
en næsten bagt chapati placeres på gløderne for at 
blæse op, slikkes dens overflade med duftende røg.

Testen foregik i Srila Prabhupadas nyligt 
renoverede køkken. Vi havde forsøgt at bevare 
rummets eksisterende design og opdelt det med 
en række mursten i et madlavningsområde og 
en spiseplads. To lag hvid maling lysnede loft og 
vægge. Al tilberedelse og madlavning fandt sted 
på det rene, lyserøde og grå sandstensgulv.

Da Srila Prabhupada trådte ind i sit køkken, 
blev det sparsomme rum fyldt med hans tilste-
deværelse, og han smilede i påskønnelse. Han 
kommenterede alt fra vandkrukkerne af ler til 
det nyligt stencilerede maha-mantra, der om-
kredsede rummet nær loftet. Før han tog plads 
på gulvet, kiggede han ud af vinduet mod Rupa 
Goswamis samadhi-grav og foldede sine hænder 
i respekt.

Inden for få øjeblikke serverede jeg ham et 
måltid og en varm chapati. Ved den første bid af 
chapatien bemærkede han: ”Du har styr på det 
hele. Det er Pisi Lahore, der blev malet i går, og 
neem giver den en karakteristisk smag. En enkelt 
ting: bag den et eller to sekunder mere på bage-
pladen, så vil den være perfekt.”

Jeg var lamslået over hans indsigtsfulde kri-
tik (dette var den første ud af mange gange, hvor 
han gav kritik af min madlavning, og han forbløf-
fede mig altid med sin viden om emnet). For mig 
har kun få opgaver været mere tilfredsstillende 
end at lave disse chapatier og se Srila Prabhupada 
nyde dem.

Uanset hvad ens grad af involvering er med cha-
patier, vil det være tilfredsstillende. Jeg anbefaler, 
at man bliver fortrolig med både håndæltet dej og 
dej, der er lavet med en dejmaskine. Jeg inklude-
rer ikke chapati-opskrifter i denne korte spalte; 
der er for mange vigtige informationer, der skal 
gives. Hvis man følger med i madlavningslektio-
nerne, skal man læse og studere afsnittet om pan-
debagte brød fra lærebogen Lord Krishnas Cuisine 
og eksperimentere med to eller tre opskrifter. Hvis 
man beslutter sig for at lave en større mængde, kan 
man pakke dem ind og fryse dem, og når man har 

brug for dem, kan man tø dem op og riste dem 
over en flamme.

Opskriften nedenfor er en anvisning på lækre 
sandwicher, og mulighederne er uendelige. Hvis 
du ønsker en mere traditionel version, kan du 
prøve chapati-ruller med kichari eller en tørteks-
tureret grønsagsret sammen med en frisk chutney. 
Vær kreativ med dine yndlingsingredienser.

Chapati-sandwich (6 stykker)
1¾ dl avocadomos, 
krydret kikærtepuré eller yoghurt-ost med urter 
¾ dl hakkede soltørrede tomater, 
hakket ristet peberfrugt, 
frisk tomat eller agurk 
5-7 dl spirer, strimlet spinat, 
romainesalat eller bladsalat 
5-7 dl finthakket gulerod, 
rødkål eller kinakål 
¾ dl tomatchutney eller salsa

Læg en chapati på en bagerist og hold risten 
over en flamme på høj varme. Varm 10 til 15 se-
kunder på hver side, indtil chapatien svulmer eller 
blæser op med brune pletter på overfladen (lad den 
ikke blive hård eller brændt). Sæt den til side i et 
varmt viskestykke. Varm resten af chapatierne på 
samme måde.

 Læg chapatierne på en arbejdsflade. Smør hver 
chapati med kikærtepuré, avocado eller ost. Lige 
under midten af hver chapati ligges rækker af dit 
valgte fyld fra den ene ende til den anden på tværs 
af chapatien.

Dryp med chutney eller salsa. Bøj enden af 
chapatien over fyldet og rul den stramt op som en 
roulade. Server eller pak ind i plastfolie.

Yamuna Devi lærte den hengivne koge-
kunst fra sin åndelige mester Srila Prab-
hupada og har udgivet kogebøgerne Lord 
Krishnas Cuisine: The Art of Indian Vege-
tarian Cooking, The Best of Lord Krishnas 
Cuisine samt Yamunas Table. Ud over det 
har hun skrevet et utal af madartikler og 
givet køkkenlektioner til mange.



Mød op til Ratha-yatra 2012
Det er sommer, så igen er det tid til Ratha-Yatra i Skandinavien og mange andre steder i verden. 

Festivalen finder i år sted henholdsvis fredag den 6. juli i Aarhus og lørdag den 7. juli i København. 
I Århus starter optoget fra Rådhuspladsen kl. 15 og følger samme rute som sidste år ned til 

Banegårdspladsen og gennem gågaden og gaderne i centrum videre ad Mejlgade for at slutte i 
Krishnahuset (Kystvejen 67a, kælderen) kl. 17, hvor der vil være bhajana og prasadam i to timer.

I København starter Ratha-Yatra fra Nytorv kl. 12 og går ad den faste rute ad Gothersgade osv., 
indtil Jagannatha, Baladeva og Subhadra er fremme på Gammeltorv en time senere. Herefter er 
der harinama på Strøget i en time efterfulgt af Festival of India på Gammeltorv fra kl. 14 til 20.

Som noget ekstra afholdes der i øvrigt i år ikke kun én, men hele to gange Festival of India i 
København. Det Danske Kulturinstitut, en underafdeling af kulturministeriet, arrangerer en række 
indiske kulturarrangementer under titlen India Today, Copenhagen Tomorrow. Projektleder ved 
Det Danske Kulturinstitut Jesper Boyesen har derfor arrangeret med templet i København, at de 
hengivne skal afholde en Festival of India den 18. august på Gammeltorv for at markere starten 
på arrangementet.

Billederne er fra Ratha-Yatra i København og Aarhus 2011.


