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Velkommen til september 2009 (tiden går 
hurtigt, ikke sandt?). I dette nummer har vi et 
potpourri af forhåbentligt interessante og inspi-
rerende Krishna-bevidste artikler og indslag. 
Som altid starter vi med Srila Prabhupadas 
side, hvor vi denne gang bringer tredje del af I 
Bhagavatams lys, en oversættelse af Light of the 
Bhagavata, en bog fra 1961. Bogen indeholder 
en serie analogier over forskellige naturfæ-
nomener og filosofiske pointer sammen med 
nogle fortryllende malerier, som en kinesisk 
malerinde lavede specielt til bogen. Malerierne 
er så utrolige, at de – i hvert fald set med mine 
øjne – næsten intet mister eller måske snarere 
har deres egen charme ved at blive trykt i sort-
hvid, selv om de selvfølgelig fremstår endnu 
flottere i farver.

Her er et kort spørgsmål til alle vores læsere 
inklusive dig: Skal vi fortsætte med at bringe 
bogen i oversættelse over det næste år i Nyt fra 
Hare Krishna? Vi kunne tænke os at høre fra 
så mange af jer som muligt, om dette er en god 
ide, eller om vi skal holde en pause fra bogen 
med dette afsnit. Vi har aldrig før haft en fortsat 
serie på Srila Prabhupadas side over mere end 
et år, så er det for meget at gøre det? Men er 
det på den anden side måden at få udgivet en 
af Srila Prabhupadas mest originale bøger på 
dansk? Hvis vi først får den oversat og bragt 
i Nyt fra Hare Krishna, er der ikke langt til at 
trykke den som en rigtig bog. Bogen er under 
alle omstændigheder ikke kedelig, men tværti-
mod meget fascinerende og lærerig, så kan Nyt 

fra Hare Krishna bære at bringe den som fast 
serie over det næste år? Vi vil gerne høre fra 
dig, hvad du mener.

Efter at have givet din mening til kende kan du 
så fortsætte med 
resten af bladet. 
Vi skal en tur med 
Indradyumna Swa-
mi til St. Peters-
borg og møde en 
usædvanlig hengi-
ven, og Mahanidhi 
Swami fortæller 
os noget så prak-
tisk som hvordan 
vi kan sove godt. 
Der er et rejsebrev 
fra Gita Devi Dasi 
til Berlin, og Te-
jasvi Krishna Dasa 
fortæller, hvordan 
københavnere hver 
lørdag skal til at 
flokkes på Strøget 
for at få Krishna-
prasadam og høre 
Krishnas hellige 
navne. Der er også 
en omtale af et nyt 
bibliotek i Cal-
cutta plus en del 
mere. God læs-
ning. Ld.
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 Srila Prabhupadas side
I Bhagavatams lys, 3

Dette er tredje afsnit i oversættelsen af Light of the Bhagavata, som Srila Prab-
hupada skrev i 1961. Hvert vers illustreres af et maleri af den kinesiske malerinde 
Madame Li.

Tekst 9
Et naturskønt sceneri af grønne rismarker 

varmer den fattige agerbrugers hjerte, men 
bringer mørke over ansigtet hos kapitalisten, 
der lever af at udnytte de fattige bønder. 

Med godt regnvejr florerer bondens jord-
brugserhverv. Agerbrug er den ædleste profes-
sion. Det gør samfundet lykkeligt, velhavende, 
ærligt og, med henblik på et bedre liv efter 
døden, åndeligt avanceret. Vaisya-samfundet 
eller handelsstanden står for denne profession. 
I Bhagavad-gita beskrives vaisyaerne som de 
naturlige agerbrugere, beskyttere af køer og 
handelsfolk generelt. Da Herren Sri Krishna 
inkarnerede Sig i Vrindavana, var det Ham 

en fornøjelse at være en elsket søn i en sådan 
vaisya-familie. Nanda Maharaja var en stor be-
skytter af køer, og som Nanda Maharajas mest 
elskede søn plejede Herren Sri Krishna at passe 
Sine fars dyr i de omkringliggende skove. Her-

ren Krishna ønskede igennem Sit personlige 
eksempel at lære os værdien af at beskytte 
køer. Nanda Maharaja skulle have haft 
900.000 køer, og på Herren Sri Krishnas 
tid for omkring 5.000 år siden var den egn, 
der var kendt som Vrindavana, oversvøm-
met af mælk og smør. Derfor er agerbrug 
og kobeskyttelse Guds givne professioner 
for menneskeheden.

Formålet med handel er kun at transpor-
tere overskudsprodukter til steder, hvor 
der er mangel på landbrugsvarer. Men når 
købmændene bliver for grådige og materia-
listiske, slår de sig på handel og industri i 
stor stil og lokker den fattige bonde til snav-
sede industribyer med et falskt håb om flere 
penge. Fabrikanten og kapitalisten vil ikke 
have bonden til at blive, hvor han bor, og 
være tilfreds med sine landbrugsprodukter. 
Når bønderne glædes over afgrøder af korn i 
overflod, bliver kapitalisten tung om hjertet. 
Ikke desto mindre er det virkelige faktum, 
at menneskeheden bør gøre sig afhængig af 

jordbrug og ernære sig af landbrugsprodukter.
Ingen kan fremstille ris og hvede i store 

jernfabrikker. Fabrikanten må selv tage ud til 
landsbyerne for at købe det korn, han på ingen 
måde kan producere i sin fabrik. Den fattige 
bonde låner penge fra kapitalisten og sælger sine 
produkter til underpris. Når der dyrkes rigeligt 
med korn, bliver bønderne økonomisk stærke, 
og kapitalisten bliver mismodig over ikke at 
kunne udnytte dem.
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Tekst 10
Ligesom et levende væsen får en tran-

scendentalt tiltrækkende form ved at tjene 
Herren Hari, får alle beboere på landjorden 
og i vandet smukke skikkelser ved at drage 
fordel af det nyligt faldne vand. 

Vandets beboere er fisk, frøer osv., og bebo-
erne på landjorden omfatter køer, hjorte m.fl. 
Ved at drikke og tage bad i regntidens friske 
regnvand oplives de trætte og udtørrede dyr, 
og deres udstråling skinner mere og mere i takt 
med, at deres helbred bliver bedre med det nye 
regnvands indtog. Søerne, dammene og floderne 
renses og får ny kraft af regnen og bliver meget 
smukke. På samme måde oplever en hengiven, 
der drager fordel af de smukke og styrkende 
regnskyl af transcendentale beskrivelser af Gud, 
sådan som man finder dem i den vediske littera-
tur, at hans åndelige bevidsthed bliver styrket og 
forfrisket, hvilket gør hans åndeliggjorte krop 
meget smuk.

Vi har praktisk erfaring af dette med vores 
elever i det Internationale Samfund for Krishna-
bevidsthed. Før de blev vores elever, virkede de 
snavsede og urene, selv om de naturligt havde 
smukke personlige træk, men uden viden om 
Krishna-bevidsthed fremstod de usle og ynk-
værdige. Lige siden de begyndte at praktisere 

Krishna-bevidsthed, er deres helbred blevet 
bedre, og ved at følge reglerne og reguleringerne 
er deres kropslige udstråling forøget. Når de er 
klædt i safranfarvet tøj med tilaka på deres pan-
der og kæder i deres hænder, ser de nøjagtigt ud, 
som om de kommer direkte fra Vaikuntha.

Tekst 11
I regntiden, når floderne svulmer og strøm-

mer mod havet, og vinden kaster bølgerne 
rundt, sættes havet i bevægelse. På samme 
måde kan en person, der er engageret i den 
mystiske yoga-proces, men ikke er videre 
avanceret i åndeligt liv, blive påvirket af 
naturens kvaliteter og ophidset af sextil-
skyndelsen.

En person, der er forankret i åndelig viden, 
tiltrækkes ikke af den materielle naturs tillok-
kelser i form af smukke kvinder og den seksuelle 
nydelse, man har i deres selskab. Men den, der 
stadig er umoden i kultiveringen af åndelig 
viden, kan når som helst blive tiltrukket af il-
lusionen om midlertidig lykke på samme måde, 
som havet sættes i bevægelse af de frembru-
sende floder og kraftige vinde, der forekommer 
i regntiden. Det er derfor vigtigt at forankre sig 
selv ved lotusfødderne af en ægte åndelig me-
ster, der er repræsentant for Gud, så man ikke 
bliver revet med af seksuel ophidselse.

Tekst 12
Selv om bjergene overdænges af vold-

somme skybrud under regntiden, rokker de 
sig ikke ud af stedet, ligesom de, hvis hjerter 
er helliget den transcendentale Guddommens 
Personlighed, aldrig forstyrres, selv når de 
rammes af stor ulykke.
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Da den, der er åndeligt avanceret, accepterer 
enhver dårlig situation som Herrens nåde, er 
han fuldt ud kvalificeret til at komme til det 
åndelige rige. Selv om en person engagerer sig 
i den Højeste Herres hengivne tjeneste, kan han 
somme tider komme ud for sygdom, fattigdom 
eller skuffelse over, hvad der sker i livet. En sand 
hengiven af Herren tænker altid, at grunden til 
sådanne lidelser er tidligere syndige handlinger, 
og derfor afventer han tålmodigt den Højeste 
Herres nåde uden at blive forstyrret. Sådanne 
hengivne sammenlignes med høje bjerge, der 
aldrig forstyrres på nogen måde, selv når de 
bliver ramt af kraftige regnskyl i regntiden. 
Tværtimod fortsætter sådanne hengivne i deres 
åndelige oplysning med at være ydmyge. I 
deres frihed fra stolthed og misundelse opnår 
de let Herrens nåde og vender hjem, tilbage til 
Guddommen.

Tekst 13
I regntiden anvendes nogle af vejene kun 

sjældent og bliver overgroet af højt græs, 
hvilket gør det vanskeligt overhovedet at se 
vejene. På samme måde studerer brahma-
naerne i denne tidsalder ikke systematisk de 
transcendentale skrifter. Fordi skrifterne er 
dækket af tidens indflydelse, er de praktisk 
taget gået tabt, og det bliver meget vanskeligt 
at forstå eller følge dem.

En tildækket vej er nøjagtigt som en brahma-
na, der ikke er vant til at studere og praktisere 
de vediske forskrifters reformative rutiner. En 
sådan brahmana bliver tildækket af illusionens 
høje græs. I den tilstand, hvor han ikke er be-
vidst om sin medfødte natur, glemmer han sin 
position som en evig tjener af Guddommens 
Højeste Personlighed. Når en person igennem 
indflydelsen fra årstidens stærke vækster af 
mayas høje græs bliver således afsporet, iden-
tificerer han sig med illusoriske frembringelser 
af naturen og bukker under for illusion, og han 
glemmer sit åndelige liv.

Tekst 14
Lynet er ikke til at stole på i sit venskab, 

for det kan ikke holde sig vedvarende til en 
bestemt sky, selv om sådanne skyer er hele 
verdens venner. På samme måde kan lystne 
kvinder ikke forblive trofaste selv i forhold 
med mænd med fremragende kvaliteter.
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Under regntiden viser lynet sig i én gruppe 
skyer og i næste øjeblik i en anden gruppe skyer. 
Dette fænomen sammenlignes med en lysten 
kvinde, der ikke fæstner sit sind på én mand. En 
sky sammenlignes med en kvalificeret person, 
for den giver regn og næring til mange men-
nesker. En dygtig mand underholder på samme 
måde mange levende skabninger som familie-
medlemmer eller arbejdere i en virksomhed. 
Desværre kan hele hans liv blive forstyrret af 
en kvinde, der skiller sig fra ham. Når manden 
forstyrres, smuldrer hele familien, børnene 
spredes for alle vinde, hans virksomhed lukkes, 
og alting bliver ramt. En kvinde, der ønsker at 
gøre fremskridt i Krishna-bevidsthed, anbefales 
derfor at leve fredeligt sammen med én mand, 
og parret må ikke gå fra hinanden under nogen 
omstændigheder. Manden og hustruen bør 
lægge bånd på deres seksuelle tilfredsstillelse og 
koncentrere deres sind om Krishna-bevidsthed, 
så deres liv kan blive fremgangsrige. Når det 
kommer til stykket, har en mand i den materielle 
verden brug for en kvinde, og en kvinde har brug 
for en mand. Når de er blevet forenet, bør de leve 
fredeligt sammen i Krishna-bevidsthed og ikke 
være rastløse ligesom lyn, der glimter først i den 
ene gruppe af skyer og dernæst i en anden. 

Tekst 15
Midt under tordenen på den overskyede 

himmel viser der sig en regnbue, en bue uden 
nogen streng. Dens fremkomst sammenlignes 

med Guddommens Højeste Personlighed 
eller Hans tjeners fremkomst midt i den 
materielle atmosfære.

Sanskr i t -o rde t 
guna betyder ”kva-
litet” eller ”måde” 
såvel som ”streng” 
eller ”reb”. Når en 
regnbue viser sig 
under regntiden, 
ser man den som en 
bue, der er spændt 
uden en guna eller 
buestreng. På sam-
me måde har frem-
komsten af Gud-
dommens Højeste 
Personlighed eller 
Hans transcenden-
tale tjenere intet med 
den materielle naturs 
kvaliteter at gøre. 
Transcendensens 
fænomenale frem-
komst er fri for den 
materielle naturs kvaliteter og minder således 
om en bue uden en streng. 

Den transcendentale Højeste Herre er for 
evigt formen af transcendental eksistens, viden 
og lyksalighed. Den materielle energi virker 
under Hans gode vilje, og derfor påvirkes Han 
aldrig af den materielle naturs kvaliteter. Når 
Han viser Sig for os midt i de materielle vek-
selvirkninger, forbliver Han upåvirket ligesom 
en bue uden streng. 

Ved Sin ufattelige kraft kan den Højeste Her-
ren vise Sig og forsvinde ligesom en regnbue, 
der kommer og går uden at blive påvirket af den 
buldrende torden og den overskyede himmel. 
Herren er i al evighed den største af de største og 
den mindste af de mindste. De levende væsener, 
der er hans uadskillelige dele, er de mindste af de 
mindste, og Han er den største af de største som 
den Absolutte Sandhed, Guddommens Højeste 
Personlighed.
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I begyndelsen af juni ankom jeg til St. Peters-
borg, et af de sidste ophold på min rejse i Rusland. 
St. Petersborg er rig på historie og kultur. Byen 
blev grundlagt af Zar Peter den Første i 1703 og 
var hovedstad i det russiske imperium i mere end 
200 år.

Det er et af mine yndlingssteder i det tidligere 
Sovjetunionen, og vores bevægelse har en stærk 
tilstedeværelse her. De hengivne laver regelmæs-
sig harinama og bogdistribution, og de har en 
meget berømt Ratha-yatra hvert år. På grund af 
modgang i 1990’erne måtte de opgive et smukt 
tempel, men de mødes hver uge i en hal nær 
byens centrum og håber på igen en dag at have 
deres eget sted.

Imens vi kørte igennem byen på vej til et pro-
gram, kunne jeg ikke andet end beundre byens 
arkitektur og stilen, der var over parkerne og ka-
nalerne. Men jeg vidste, at meget af skønheden var 
rekonstrueret. Under Anden Verdenskrig var St. 
Petersborg, der dengang hed Leningrad, belejret 
af tyskerne i 900 dage. Over en million mennesker 
døde, hovedsageligt af sult og luftbombardemen-
ter. Der er mange mindesmærker fra dengang til 
ære for soldaterne og borgerne, der døde under be-
skyttelsen af byen. For mig er disse mindesmærker 
en påmindelse om, hvor påtrængende nødvendigt 
det er at sprede Krishna-bevidsthed, for historien 
har en tilbøjelighed til at gentage sig selv.

Mange af mine første disciple i Rusland er fra 
St. Petersborg. Hver gang, jeg er på besøg i byen, 
spørger jeg til, hvordan det går dem. Der var gået 
mange år siden mit første besøg, og jeg gennem-
gik listen sammen med Uttama-sloka Dasa og 
den hengivne, der nu leder yatraen, Acyutatma 
Dasa. På et tidspunkt kom vi til Krishna-jivani 
Dasis navn.

”Jeg har ikke hørt fra Krishna-jivani i seks 
år,” bemærkede jeg til Acyutatma. ”Hun var min 
sekretær i Rusland i begyndelsen af 1990’erne. 

Hun og hendes moder, Dhara Dasi, er begge mine 
disciple, og i 2003 havde jeg dem med til Indien 
på vores parikrama i Kartika. På den tid kunne 
Krishna-jivani dårligt gå på grund af en sygdom 
i benene, hun havde fået året i forvejen. Hvor er 
hun nu?”

”Hendes mor kommer somme tider til program-
merne,” svarede Acyutatma, ”men Krishna-jivani 
ser vi aldrig. Hun og hendes mor deler en lejlighed, 
men Krishna-jivani kan ikke længere gå overhove-
det, så hun kommer aldrig udenfor en dør. Somme 
tider besøger de hengivne hende, men hun lever 
i det store hele et tilbagetrukket liv. De er meget 
fattige og har kun en lille pension fra staten.”

Vi nåede frem til hallen, hvor en stor gruppe 
hengivne modtog os med kirtana. Jeg vinkede til 
dem, da jeg steg ud af bilen, og blev overrasket 
over at se Dhara træde frem.

”Velkommen tilbage til St. Petersborg, Guru 
Maharaja,” bød hun mig velkommen og rakte mig 
en buket blomster og en konvolut. 

”Dhara!” udbrød jeg. ”Vi talte netop om dig.”

En velsignet ulykke
Af Indradyumna Swami

Fra Indradyumna Swamis dagbog juni 2009.

Indradyumna Swami
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Jeg gav gaverne videre til Uttama-sloka.
”Hvordan har du det?” spurgte jeg.
”Tja,” svarede hun. ”Jeg er blevet gammel. 83 

år for at være helt præcis.”
”Og hvordan går det med Krishna-jivani?” 

spurgte jeg. ”Det er meget længe siden, jeg har 
hørt fra hende.”

Dhara blev alvorlig. ”Hun er nu 54 år gammel,” 
sagde Dhara, ”og har ikke været udenfor vores 
lejlighed i seks år.”

Jeg blev overrumplet. ”I seks år?” udbrød jeg.
Dhara nikkede med tårer i øjnene. ”Ja,” svarede 

hun, ”i seks år, og hun er slet ikke i stand til at 
gå nu.”

”Det er jeg ked af at høre,” sagde jeg og gav tegn 
til Uttama-sloka, at han skulle skrive adressen på 
deres lejlighed ned.

”Vi kommer og besøger jer i morgen eftermid-
dag,” sluttede jeg af.

Dharas ansigt lyste op. ”Mange tak,” sagde 
hun.

Programmet i hallen var fantastisk. Over 500 
hengivne lyttede til foredraget og dansede ivrigt i 
kirtanaen. Jeg var glad for at være her igen, men 
da vi kørte tilbage til vores lejlighed, var Dhara og 
Krishna-jivani alt, jeg kunne tænke på.

”Det må være forfærdeligt for dem,” tænkte 
jeg. ”De er fattige, den ene af dem er gammel, den 
anden er handicappet, og de lever indespærret i en 
lille lejlighed. Du godeste!”

Netop da huskede jeg konvolutten. ”Uttama-
sloka,” sagde jeg. ”Kan du ikke oversætte brevet 
fra Dhara og Krishna-jivani?”

Han åbnede konvolutten. ”Guru Maharaja!” 
udbrød han. ”Der er flere tusinde dollars her!”

”Hvordan er det muligt?” spurgte jeg. ”De har 
så godt som ingen penge.”

Uttama-sloka rystede på hovedet. ”Jeg ved 
det ikke,” svarede han. ”Du må spørge dem i 
morgen.”

Næste dags eftermiddag stod vi klar til at besøge 
Dhara og Krishna-jivani. 

”Tag det glas honning med,” sagde jeg til 
Uttama-sloka, ”og nogle af de konfektkugler, de 
hengivne gav mig i går. Der er også en karton 
mælk i køleskabet og noget yoghurt. Og tag det 

sæt kuglepenne, jeg fik i går, med. Pak det alt 
sammen pænt ind.”

På turen til deres lejlighed beredte jeg mig på 
det værste. Det første chok kom, da vi kørte op 
foran huset.

”Se dette sted!” udbrød Mahavan Dasa. ”Så 
ramponeret og forfaldent et sted har jeg sjældent 
set mage til.”

”Lad os tage os sammen, drenge,” mandede jeg 
mig op til. ”Jeg vil have jer til at være virkeligt 
positive, når vi er her. Bliv ikke overvældet af deres 
håbløshed. Vi er her for at opmuntre dem.”

”Ja, Guru Maharaja,” svarede Mahavan.
Elevatoren var i stykker, så vi gik fem etager 

op ad de beskidte, ildelugtende trappetrin langs 
vægge, der var overklistret med graffiti. Da vi 
endelig stod foran døren, strammede jeg mig op 
og bankede på. Dhara åbnede døren og svarede 
med et trist udtryk i ansigtet: ”Kom ind.”

Vi tog vores sko af og stod i den svagt oplyste 
entré. ”Hvor er Krishna-jivani?” hviskede jeg.

”Kom med mig,” svarede Dhara.
Da vi kom rundt om hjørnet i deres etværel-

seslejlighed, vænnede vores øjne sig hurtigt til 
det bløde lys, der kom ind fra vinduet igennem et 
hvidt gardin. Stuen var udstyret med kun nogle få 
møbler, men der var forbilledligt rent overalt. En 
stor vase med blomster, der udstrålede en rigdom 
midt i de tarvelige omgivelser, stod på den ene side 
af et lille alter, der kun havde billeder af Herren. 
Til sidst faldt mit blik på en ensom skikkelse, der 
sad på gulvet og var helt opslugt i recitation af de 
hellige navne.

”Krishna-jivani?” sagde jeg stille. ”Er det 
dig?”

Krishna-jivani løftede ansigtet, åbnede øjnene 
og gav et strålende smil. Jeg blev overrumplet. Det 
var ikke, hvad jeg havde ventet. 

Hun virkede fattet, imens hun sad der fredfyldt i 
en jævn sari uden kosmetik eller smykker. Hendes 
hår var kortklippet. 

”Hun kan ikke bukke sig,” sagde Dhara. ”Hen-
des ben…”

”Det er helt i orden, mor,” sagde Krishna-jivani 
og fejede muntert Dharas bekymring til side.

Hun foldede hænderne og bøjede hovedet for at 
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vise mig sin respekt.
”Jeg er ked af at høre om din tilstand,” begyndte 

jeg.
”Der er ikke noget at være ked af, Guru Maha-

raja,” sagde hun med det samme strålende smil. 
”Jeg har det fint.”

”Men jeg kan se, at du er alvorligt handicappet,” 
indvendte jeg.

”Det er ikke noget problem,” fastslog hun. ”Det 
giver mig mere tid til at chante.”

”Ja, jo,” mumlede jeg og søgte efter de rigtige 
ord at fortsætte samtalen med. ”Hvordan holder 
du dig selv engageret?”

”Jeg chanter,” svarede hun.
”Jeg mener, efter at du er færdig med dine sek-

sten runder, hvad laver du så?”
”Fortsætter med at chante,” svarede hun.
”Hun chanter dag og nat,” brød Dhara ind. ”Hun 

sover kun to eller tre timer om natten. Hvis hun 
ikke chanter, læser hun Srila Prabhupadas eller 
Sivarama Swamis bøger.”

”Javel,” svarede jeg. Jeg var målløs over, 
hvordan hun havde vendt sin store ulykke til sin 
store fordel.

Krishna-jivani rødmede en anelse. ”Mor,” sagde 
hun, ”sig ikke mere.”

”Han er vores gurudeva,” svarede Dhara, ”og 
han har ret til at vide, hvad du laver.”

Krishna-jivani bøjede samtykkende hovedet.
”Hun er meget asketisk,” fortsatte Dhara. ”Hun 

spiser kun hver anden dag eller noget i den stil, og 
så ikke mere end en lille skål grød.”

Jeg spærrede øjnene op.
”Sådan har hun altid været,” fortsatte Dhara. 

”Da hun var lille, gav jeg hende og hendes søster 
småkager. Hendes søster greb ivrigt ud efter dem, 
men ikke Krishna-jivani. Hun ville have grød, og 
det uden sukker. Ofte spiste hun kun tørre havre-
gryn og boghvede. Min lille pige!”

Krishna-jivani smilede.
”Hun ville ingen legesager have,” fortsatte 

Dhara, ”og hun ville kun gå i aflagt tøj. Da hun 
var tre år gammel, begyndte hun at synge sange 
med ord, vi ikke kunne forstå. En dag kom en 
sprogprofessor fra vores lokale universitet på 
besøg og blev lamslået over at høre hende synge. 

”Hun reciterer sanskrit-vers!” udbrød han.
Hun har altid stået tidligt op, længe før solop-

gang, og taget kolde bade. Og hun bader stadig i 
koldt vand, selv om vinteren. Når som helst hun 
er syg, fylder hun badekarret op med iskoldt vand 
og ligger somme tider i det i flere timer.

Hun var en usædvanlig pige. Hun var aldrig 
sammen med drenge, og hun udvalgte sine ven-
ner meget omhyggeligt. Da hun blev voksen, 
studerede hun på tre universiteter samtidigt og 
tog tre forskellige eksamener: medicin, spansk 
og engelsk.

Hun giftede sig aldrig, og som uddannet læge 
praktiserede hun medicin i fjorten år. I 1991 var 
hun en dag ude at gå og mødte en hengiven, der 
distribuerede Srila Prabhupadas bøger. Hun ville 
købe en, men havde ingen kontanter på sig. Hun 
kom hjem for at hente nogle penge og gik tilbage 
for at købe bøgerne, men fyren var væk. Hun gik 
ud tre dage i træk for at lede efter ham, men kunne 
ikke finde ham.

En dag fik hendes bror nogle af Srila Prabhu-
padas bøger fra en ven og kom hjem med dem. 
Hun greb bøgerne og begyndte med det samme 
at læse dem. Fra den næste morgen af begyndte 
hun at recitere seksten runder om dagen. En uge 
senere flyttede hun fra vores lejlighed ind i templet, 
imens hun fortsatte med sit arbejde.

Seks måneder senere kom du til St. Petersborg, 
og hun tog initiering fra dig. I 1993 opgav hun 
sin karriere som læge for at blive din sekretær i 
Rusland og oversætte dine breve til dine russiske 
disciple.”

”Det er forbløffende,” brød jeg ind. ”Jeg har 
aldrig vidst noget om disse ting i Krishna-jivanis 
liv, før hun blev hengiven.”

”Hun bryder sig ikke om at tale om sig selv,” 
sagde Dhara. ”Og hvem skulle hun under alle 
omstændigheder tale til? Nu har hun siddet her 
og chantet i seks år. Det er noget, vi alle gerne vil 
kunne gøre en dag, men jeg er bekymret for hende. 
Hendes ben var allerede dårlige, da du havde os 
med til Indien for seks år siden, men situationen 
blev meget, meget værre, da vi kom tilbage.”

Jeg så på Krishna-jivani. ”Jeg er stolt af hende,” 
sagde jeg. ”En hengiven af mindre format kunne 
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have brugt en sådan modgang som undskyldning 
for at falde hen i selvmedlidenhed og uvidenhed. 
I stedet viste den sig at være en velsignelse. Hun 
bruger klogt sin tid på at recitere Krishnas hel-
lige navne. En gang besøgte Srila Prabhupada en 
syg discipel på et hospital i Bombay. Den unge 
kvinde havde en tropisk sygdom og sad i sengen 
og chantede hele dagen. Da Srila Prabhupada kom, 
undskyldte hun, at hun ikke gjorde nogen tjeneste, 
men blot kunne chante. Srila Prabhupada svarede: 
”I virkeligheden er målet at chante hele tiden. Det 
er den bedste forherligelse af Herren. Men fordi 
I vesterlandske drenge og piger er så rastløse, er 
jeg nødt til finde på alle mulige tjenester, I kan 
gøre.”

Jeg trak konvolutten med deres donation frem. 
Jeg tænkte på, hvordan de måtte have spinket og 
sparret rubel efter rubel i mange år, så jeg ville give 
den tilbage. Men ved synet af konvolutten så Dhara 
skræmt ud og kiggede på mig, som om hun ville 
sige: ”Du vil da ikke give den tilbage, vel? Det er 
vores hengivne tjeneste til dig.”

Jeg lod konvolutten glide tilbage i min lomme. 
Jeg lovede mig selv, at jeg ville bruge donationen 
på et eller andet helt særligt prædikeprogram.

Det var ved at være sent, og jeg skulle til et andet 
program. ”Jeg er nødt til at tage af sted,” konsta-
terede jeg trist, ”men mit besøg her har inspireret 
mig. Intet glæder den åndelige mester mere end 
at se sine disciple gøre håndgribelige fremskridt 
i Krishna-bevidsthed. Krishna-jivani, du sætter et 
fantastisk eksempel for os alle. Er der noget, jeg 
kan gøre for dig?” 

”Du gør allerede alting for mig,” svarede hun. 
”Blot velsign mig, at jeg kan sige de hellige navne 
rent. Det er alt, jeg ønsker.”

Da vi begyndte at gå, var hendes hånd allerede 
tilbage i posen med kæden, hendes øjne var luk-
kede, og hun fremsagde stille de hellige navne med 
koncentration. Lige da jeg var på vej ud af døren, 
rakte hun et stykke sammenfoldet papir frem. 

”Gurudeva,” kaldte hun, ”dette brev er til 
dig.”

Vi kom ud fra lejligheden på trappegangen og 
fandt os selv tilbage i en anden verden. Imens vi 
forsigtigt bevægede os ned ad den mørke trappe, 

vendte Uttama-sloka sig til mig. ”Guru Maharaja,” 
sagde han. ”Jeg ved ikke, hvor mange hengivne 
kunne gøre, hvad hun gør. Hvorfra får hun beslut-
somheden?”

Jeg tænkte over det et øjeblik. ”Tja,” forsøgte 
jeg. ”I Bhagavad-gita nævner Krishna, hvordan en 
mislykket yogi fødes igen. Så siger Han:

tatra tam buddhi samyogam
  labhate paurva-dehikam

yatate ca tato bhuyah
  samsiddhau kuru-nandana

”Når han tager en sådan fødsel, genoplives den 
guddommelige bevidsthed fra hans tidligere liv, 
og han forsøger igen at gøre videre fremskridt for 
at opnå den endelige fuldkommenhed, O Kurus 
søn.”

”Hendes beslutsomhed må komme fra et tidli-
gere liv og fra et stærkt ønske om at komme hjem, 
tilbage til Guddommen, i dette liv.”

Da vi steg ind i bilen, vendte Mahavan sig til 
mig. ”Guru Maharaja, tror du stadig, hun vil klare 
den?” spurgte han.

”Hun har en god chance,” svarede jeg.
Da vi kørte væk, åbnede jeg brevet, hun havde 

givet mig. Jeg læste det igennem og valgte at læse 
det højt for de andre.

”Drenge,” sagde jeg, ”Lyt og bid mærke i dette. Det 
er den form for oprigtighed, der er nødvendig for at 
opnå livets højeste mål.” Jeg begyndte at læse: 

”Min kære åndelige mester,
Modtag min dybeste respekt. Al ære til Srila 

Prabhupada. Al ære til dig.
Jeg er lykkelig i Krishna-bevidsthed. For hver 

dag, solen står op og går ned, kommer jeg tættere 
på mit livs mål. Jeg takker konstant Krishna for 
at have give mig lov til i dette liv at møde Srila 
Prabhupadas bøger og min evige åndelige mester. 
Og vigtigst af alt, at Han på dette sidste stadie i 
mit liv har fjernet alle unødvendige ting og givet 
mig mulighed for at engagere mig fuldt ud i at 
chante. Jeg beder til, at jeg denne gang ikke vil 
forpasse chancen for at gøre mit liv fuldstændigt 
fuldkomment.

Hare Krishna
Din evige tjenerinde
Krishna-jivani dasi.”
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Kirgisien eller Kirgistan er en forhenværende 
sovjetstat og bjergrigt Himalaya-land ved den 
kinesiske grænse med fem millioner indbyg-
gere. På linie med andre tidligere sovjetlande 
forsøger landets regering nu også systematisk 
at undertrykke og udrydde enhver anden form 
for religion end den af staten favoriserede, 
som i dette tilfælde er Islam og den Russisk 
Ortodokse kirke. Forum 18 skrev den 13. 
august (se http://www.forum18.org/Archive.
php?article_id=1336): 

”Uregistrerede samfund af protestantiske 
kristne, Hare Krishna-hengivne og Ahmadiya-
muslimer har mange steder i Kirgistan fået 
ordre fra myndighederne til at holde op med at 
mødes til deres forskellige former for religiøse 
funktioner, erfarer Forum 18 News Service. I 
nogle tilfælde har samfundene fået at vide, at 
den statslige registrering i hovedstaden Bisjkek 
ikke giver tilladelse til religiøs aktivitet andre 
steder. En protestantisk kirke i landets nord-
vestlige del fortalte Forum 18, at det ikke var 
lykkedes dem at blive registreret i to år, og at ”de 
ikke ville kunne blive registreret, medmindre de 
havde 200 underskrifter. Men hvordan kan vi 
indsamle 200 underskrifter, hvis vi har ikke har 
lov til at fungere normalt?” På spørgsmålet om, 
hvad der vil ske med religiøse samfund, der har 
mindre end 200 medlemmer og dermed ikke kan 
blive registreret, svarede en embedsmand fra 
’Statsagenturet for religiøse anliggender’: ”Der 
er en lov, og vi vil forholde os til dem i overens-
stemmelse derefter.” En ansat ved Statsagenturet 
fortalte for nylig en person, hvis identitet Forum 
18 kender, men som ønskede at forblive anonym 
af frygt for repressalier, at efter præsidentvalget 
i juli ville der blive ”en massiv kampagne imod 
religiøse grupper, der mødes illegalt.”

”Siden ikrafttrædelsen af Kirgistans nye 

religionslov i januar 2009 har repræsentanter 
for den offentlige anklagemyndighed, politiet, 
det hemmelige politi, lokale myndigheder og 
Statsagenturet for religiøse anliggender aflagt 
kontrolbesøg eller lavet razziaer hos mange 
religiøse samfund. Et eksempel var Jehovas 
Vidner i Maili-Suu, hvis medlemmer fik at vide, 
at ”de har ingen ret til at distribuere eller opbe-
vare nogen form for religiøs litteratur i deres 
hjem.” (se http://www.forum18.org/Archive.
php?article_id=1302)

”Et af de mange kontroversielle aspekter 
ved den nye religionslov er forbuddet imod 
uregistreret religiøs aktivitet (se http://www.
forum18.org/Archive.php?article_id=1301). 
Myndighederne i den nordvestlige by Talas gav 
i april lederen af en protestantisk kirke ordre til 
at ophøre med at afholde møder i sin private 
lejlighed, erfarede Forum 18 den 12. august fra 
et kirkemedlem, der ønskede at være anonym.

Kirken er registreret i hovedstaden Bisjkek, 
og dens medlemmer afholdt gudstjenester i en 
lejet biograf indtil januar. I den måned med-
delte myndighederne, at registreringen i Bisjkek 
ikke gjaldt for offentlig gudstjeneste i Talas og 
forhindrede kirken i at bruge biografen. Da 
gudstjenesterne flyttede til lederens lejlighed, 
blev lederen indstævnet til møder hos politiet 
i marts og april. 

”Vores kirke i Talas har forsøgt at blive regi-
streret hos det lokale dommerkontor i to år uden 
held,” fortalte et medlem af kirken Forum 18. 
”Den sidste gang, de forsøgte, fik de at vide, at 
de ikke ville kunne blive registreret, før de havde 
200 underskrifter. Men hvordan skal vi kunne 
samle 200 underskrifter, hvis vi ikke har lov til 
at fungere normalt?”

Som et medlem af Baha’i bemærkede overfor 

Religionsundertrykkelse
i Kirgisien 

Af Lalitanatha Dasa

(Fortsættes side 23)
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Imens solen stod op over Ganges den 30. juni 
2009, hældte drenge fra ISKCON Mayapurs 
Bhaktivedanta Academy ghee på flammerne i 
det ceremonielle ild-yajna, der markerede åb-
ningen af The Bhaktivedanta Research Centre 
(BRC), et nyt Gaudiya-vaisnava-bibliotek, som 
ISKCON har startet i Calcutta. Åbningshøjtide-
ligheden havde deltagelse af flere af ISKCON’s 
ledere inklusive Bhakti-caru Swami og Jayapa-
taka Swami, der på trods af stadig at være fysisk 
mærket efter sin hjerneblødning for et år siden 
tog del i hele dagens program.

Det nye bibliotek er frugten af flere års ar-
bejde. Selve biblioteksbygningen blev skænket 
til ISKCON i år 2000 af Sri Madan Chanda 
Shamsukha og hans hustru Geeta Mukherjee 
Shamsukha, et ældre Calcutta-ægtepar, der 
selv stadig bor i en del af huset. Udover det har 
drivkraften bag biblioteket været en gruppe 
hengivne under ledelse af Hari Sauri Prabhu.

Biblioteket skal efter planen have en samling 
af al eksisterende Gaudiya-vaisnava litteratur, 
hvilket i sig selv er skelsættende. Pranava Dasa 
fra Sverige, der også har været involveret i 
projektet, forklarer, hvor betydningsfuldt dette 
er, for der findes intet sted i verden, hverken i 
noget tempel, universitet eller anden institution, 
hvor al eksisterende Gaudiya-vaisnava-litteratur 
er samlet på ét sted. Ikke nok med det. Ingen af 
templerne i Gaudiya-math ligger inde med en 
fuldstændig samling af alt, som Bhaktisiddhanta 
Sarasvati har skrevet. 

“Dette viser, hvor svag forskningen i Gaudiya-
vaisnavisme er i Bengalen, og hvor stærkt be-
hovet er for en genoplivelse af traditionen,” 
bemærker Hari-sauri. “The Bhaktivedanta 
Research Centre stræber efter at være en res-
source i en sådan renæssance ved at bevare og 
oversætte bøger. Det er vores hensigt at have så 
fuldstændig en samling af al Gaudiya-vaisnava-

litteratur, som det er muligt, i både fysisk og 
digital form. Hvis det lykkes os at gøre dette, 
vil det være en stor tjeneste til hele vores disci-
pelrække, uanset om vi taler om den fortidige 
eller den fremtidige.”

Biblioteket havde ved åbningen hyldeplads til 
15.000 bøger. Heraf var de 500 allerede på plads 
inklusive alle Srila Prabhupadas bøger, en gave 
fra BBT i Mumbay. Udover det har biblioteket 
computerterminaler og skannere til at indskanne 
bøger og manuskripter med. På nuværende 
tidspunkt er der også en samling af Puranaerne, 
Mahabharata og Ramayana, en begyndende 
sektion med vedisk kosmologi, sanskritindekser 
og referencebøger og forskellige kommentarer 
fra acaryaerne. Endvidere er der et tempelrum 
med Deiteter af Sri-Sri Radha-Partha Sarathi og 
en murti af Srila Prabhupada. Hari-sauri Dasa 
forklarer videre om projektet: 

”Både Srila Prabhupada og tidligere acaryaer 
som Bhaktivinoda Thakura og Bhaktisiddhanta 
Sarasvati virkede for at bevare og distribuere 
bøger. Dette er, hvad Bhaktivedanta Research 
Centre også vil arbejde for.

BRC planlægger som det første at opbygge et 
omfattende bibliotek af bøger om indisk astro-
nomi fra oldtiden frem til nu. Dette skal bruges 
i udforskningen af den vediske kosmologi i 
forbindelse med ISKCON’s planlagte Temple 
of the Vedic Planetarium i Mayapur. 

Projektet skal efter planen også have et 
Bhagavad-gita-bibliotek med oversættelser og 
kommentarer af vaisnava-mestre fra hele Indien 
på engelsk, sanskrit, bengalsk, hindi, tamilsk og 
gujarati. Samlingen skal også omfatte oversæt-
telser af Srila Prabhupadas Bhagavad-gita som 
den er på alle de sprog, som den findes på.

BRC vil også indsamle, bevare og overføre 
Gaudiya-vaisnava-litteratur til digitalformat 

Nyt bibliotek: 
Bhaktivedanta Research Centre

Af Lalitanatha Dasa

(Fortsættes side 23)
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Dette korte essay bygger på forskel-
lige videnskabelige data og er 
skrevet for at hjælpe aspirerende 
Krishna-hengivne til at forstå 
nødvendigheden af at gå tid-
ligt i seng hver aften (senest 
kl. 22) og stå op kl. 4 hver 
morgen for at recitere Hare 
Krishna-mahamantraet 
og opnå menneskelivets 
fuldkommenhed.

Efter at have udført 
hundredvis af eksperi-
menter over søvn og hel-
bred har verdens førende forskere konkluderet, 
at for at have så godt et helbred som muligt bør 
man gå tidligt i seng og stå op før solopgang. 
De bedste tidspunkter for søvn for kroppen er 
imellem 22 og 6. At gå i seng klokken 23, 24, 1 
eller endnu senere er meget skadeligt for men-
neskets sundhed og en direkte årsag til mange 
moderne dræbersygdomme som hjertelidelser 
og kræft.

Naturen opererer og bevæger sig efter præcise 
rytmiske perioder, der styres af jorden, solen 
og månens rotationer. Hver dag står solen op 
og går ned, årstiderne kommer og går, månen 
tiltager og aftager, og havenes tidevand stiger 
og falder. Søvn og den vågne tilstand er dele af 
denne naturlige rytme. I naturen ser man, hvor-
dan dyr og planter er vågne og sover i harmoni 
med disse rytmer. 

Menneskekroppen følger også disse naturlige 
rytmer. Ligesom Moder Natur fungerer den 
efter naturlige cykler eller  kropslige rytmer, 
der almindeligvis kaldes kroppens ur eller det 
biologiske ur.

Afbræk i vores biologiske urs naturlige 
funktion på grund af forkerte vaner og dårlige 
søvnmønstre er årsag til mange forskellige syg-

domme. Når vores kroppe er ude af balance og 
ikke fungerer i harmoni med naturen, har man 
det, som om intet er rigtigt. Dette skyldes, at 
hormoner, kemikalier og nervebaner, der afgør 
vores energiniveauer, vitalitet, og hvordan vi 
generelt har det, ikke er synkroniserede. Med 
andre ord er vi ude af balance og harmoni med 
vores biologiske ur og går imod Moder Naturs 
naturlige harmoni. Før den nu vidt udbredte 
anvendelse af elektricitet, og sådan som vi så 
det i indiske landsbyer for 50 år siden, gik folk 
i seng kort efter solnedgang, som de fleste dyr 
gør det, og som Naturen stadigvæk synes, at vi 
mennesker også skal gøre det.

De bedste tidspunkter for søvn for kroppen 
er imellem 22 og 6. Disse timer, og hvad ens 
krop naturligt er programmeret til at gøre i disse 
timer, styres af solens bevægelser og det indre 
biologiske urs naturlige 24-timers rytme, som vi 
begge ingen kontrol har over. På dette tidspunkt, 
imellem 22 og 6, er den menneskelige krop skabt 
til at være i en tilstand af hvile, regeneration, 
afgiftning (eliminering af affaldsprodukter og 
gifte) og fornyelse. Vores kroppe laves af Moder 
Natur. Hvis vi handler tåbeligt og går imod den 
naturlige orden og vores krops design, kommer 
vi helt sikkert til at betale prisen med forskellige 

Sov godt
Af Mahanidhi Swami

Har du svært ved at sove? Mahanidhi Swami har skrevet et essay, der måske kan hjælpe.

(Fortsættes side 23)
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sygdomme og problemer. Hvis for eksempel 
ens krop overbelastes ved at skulle fordøje et 
tungt og sent måltid, ved at man er sent oppe 
(efter 22), eller ved at skulle arbejde, lege, se 
fjernsyn, arbejde med computer osv., bliver ens 
vitale kropsenergi brugt på det og er ikke til 
rådighed til hvile og foryngelse. Det biologiske 
ur og ens indre organer – kroppens vigtigste 
organer – fungerer ifølge et ”tidsskema”. At 
vide, hvordan ens krop virker, kan hjælpe en til 
at regulere sit skema, så man opnår det optimale 
niveau af sundhed og velvære. 

21.00 – 23.00. I dette tidsrum eliminerer 
kroppen giftige kemikalier fra immunsystemet 
(lymfeknuderne). Det er bedst at være faldet i 
dyb søvn omkring 21 eller 22, hvis kroppen skal 
udføre denne vigtige funktion.

23.00 – 1.00. Dette er tidsrummet, hvor leve-
ren eliminerer gifte og fornyr sig selv. Igen er det 
bedst være faldet i søvn ved 21 eller 22-tiden, 
hvis kroppen skal kunne udføre denne vigtige 
funktion.

24.00 – 4.00.  Dette er tidspunktet, hvor knog-
lemarven producerer blod.

1.00 – 3.00. I denne tid eliminerer galdeblæren 
gifte og fornyr sig selv.

3.00 – 5.00. På dette tidspunkt eliminerer 
lungerne giftstoffer og fornyr sig selv.

5.00 – 7.00. Dette er tidspunktet, hvor tyktar-
men eliminerer gifte og fornyr sig selv. Det er 
det rigtige tidspunkt at tømme sine tarme i.

7.00 – 9.00. Dette er tiden, hvor vitaminer, 
mineraler, proteiner og næringsstoffer optages 
i tyndtarmen. Man bør spise morgenmad på 
dette tidspunkt.

Videnskabsmænd verden over har konklude-
ret, at alle bør gå tidligt i seng, så man er faldet 
i søvn før kl. 22, for at have kvalitetssøvn, 
hvilket vil sikre den rette fysiske genskabelse. 
Når man samarbejder med sit indre biologiske 
ur og giver naturen lov til at gå sin gang, føler 
man sig opfrisket, glad og fyldt med energi, når 
man naturligt vågner ved 4-tiden.

At gå i seng før 22 er afgørende for at holde 

menneskekroppen i harmoni med naturen og 
være sund, lykkelig og åndelig. Materielle 
videnskabsmænd har konkluderet, at det gen-
nemsnitlige menneske har brug for otte timers 
søvn hver dag, hvilket man bedst får ved at sove 
imellem 22 og 6. Men når man følger den ånde-
lige vej og spiser sattvisk vegetarisk Krishna-
prasadam, bliver ens krop åndeliggjort. Og 
ved at recitere Hare Krishna-mahamantraet og 
engagere sig i Krishnas hengivne tjeneste bliver 
ens sind renset, tilfreds og afslappet. Selv om 
de fleste har brug for otte timers søvn hver dag, 
behøver hengivne af Krishna normalt kun seks 
timers daglig hvile for at bibeholde et optimalt 
helbred, for deres åndelige praksis frembringer 
en enorm fysisk og mental fred, renhed og indre 
harmoni. 

Ud over det ønsker alle oprigtige hengivne 
at følge skrifterne og vismænd som Hans Gud-
dommelige Nåde Srila Prabhupada, der sagde: ”I 
denne Krishna-bevidsthedsbevægelse anmoder 
vi alle om at stå tidligt op om morgenen klokken 
4.” Nogle tror, at Srila Prabhupada med udtryk-
ket ”Krishna-bevidsthedsbevægelsen” kun taler 
om ISKCON-templer og de hengivne, der bor 
der, og at det ikke gælder for dem, der bor uden-
for templet i deres egne hjem eller lejligheder. 
Dette er forkert. Srila Prabhupada skrev: ”Alle 
bør stå op kl. 4.”

Hvis man med andre ord er bevidst, levende 
og seriøs med hensyn til at komme til Krishna og 
opnå ren kærlighed til Ham, er man, uanset hvor 
man bor, med i Krishna-bevidsthedsbevægelsen. 
Aspirerende praktikanter af Krishna-bevidsthed 
og indviede hengivne bør huske på, at det er 
en absolut forudsætning at stå op klokken 4 og 
recitere Hare Krishna-mahamantraet imellem 4 
og 7 om morgenen. Alle skal følge denne gyldne 
regel, hvis man vil være mentalt lykkelig og gøre 
solide fremskridt i åndeligt liv. Det er sandt, som 
de siger det på engelsk: ”Early to bed, early to 
rise, makes one healthy, wealthy and wise [’Ved 
at gå tidligt i seng og stå tidligt op bliver man 
sund, rig og vis’].” For at kunne stå op klokken 
4 er man selvfølgelig nødt til at gå tidligt i seng. 
Øvelse gør mester.
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Man må seriøst forsøge at ændre sit daglige 
skema og arbejde hen imod dette mål med at gå 
i seng senest klokken 22 og stå op klokken 4. Vi 
håber, at dette korte essay vil hjælpe hengivne til 
at forstå den overordentlige vigtighed af at sove 
og stå op tidligt, hvis man vil gøre alvor af sit 
fulde potentiale i denne sjældne og værdifulde 
menneskelige livsform. Vi ønsker af hjertet, at 
I alle kommer til at leve lange liv, der er fulde 
af Krishna-bevidst lykke, og opnår den endelige 
fuldkommenhed i form af Radha-Govindas 
evige kærlighedstjeneste i Vrindavanas skove.

Videnskabelige råd til god søvn

1. Hulelignende mørke.
 Der bør være mørkt som i en kulmine i 

soveværelset, så man ikke engang kan se sin 
hånd foran ansigtet. Det betyder ingen stærke 
lys, lys fra ure eller nogen form for lys igennem 
vinduerne. Hvorfor? Når vi sover i fuldstæn-
digt mørke, frembringer menneskehjernen et 
hormon, der  kaldes melatonin. Melatonin er 
en vigtig antioxidant, der beskytter vores DNA-
struktur og forebygger kræft. Forsøg viser, 
at selv en lille smule lys, der rammer huden, 
næsten med det samme standser produktionen 
af melatonin. Derfor siger forskerne, at man 
aldrig må tænde lyset, hvis man har brug for 
at stå op og gå på toilettet. Og som alle ved, er 
sort (Syama) smuk!

2. Kom udenfor hver dag og få naturligt sollys.  
Dette hjælper til at regulere det biologiske ur og 
forøger produktionen af melatonin, der fremmer 
ligevægtige søvnmønstre.

3. Daglig motion. Mindst en halv times daglig 
motion forbedrer kvaliteten af ens søvn.

4. Undgå stærke lyskilder. Man bør undgå 
at have stærke lyskilder inden døre, før man går 
i seng. På dette tidspunkt afbryder skarpe lys, 
der rammer øjet, biorytmen i pinealkirtlen og 
slukker for melatonin-produktionen.

5. Et varmt brusebad før sengetid. Dette får 
kroppen til at slappe af og hjælper en til hurtigt 
at falde i søvn.

6. Sov så tidligt som muligt. Man bør være 
i seng og sove senest klokken 22.

7. Hav sokker på i sengen.

8. Soveværelset bør være frit for elektro-
magnetiske felter. Hav ikke et TV, en computer 
eller andet elektronisk udstyr i soveværelset, for 
de skaber stærke elektromagnetiske felter, der 
bringer forstyrrelse i kvaliteten af ens søvn. 

9. Frisk luft. Sov med et åbent vindue eller 
i det mindste et vindue på klem for at have 
cirkulation af frisk luft, når du sover.

10. Undgå drikkevarer. Drik ikke noget to 
timer, før du skal sove.

11. Sov reguleret. Stå op og gå i seng på 
samme tid hver dag. Hvis du kommer sent i seng 
en dag, stå da alligevel op til normal tid og tag 
en lur senere på dagen.

12. Middagssøvn. Hvis man har brug for en 
lur midt på dagen, bør det ikke være længere end 
en time for at opnå optimal fornyelse, hvile og 
regeneration. Hvis du blunder længere end det, 
bringer det uorden i kvaliteten af nattesøvnen.

13. Undgå støj. Det forstyrrer søvnen. 

14. Varmtvandsflaske. For at slippe af med 
spændinger og bekymringer kan man anbringe 
en varmtvandsflaske imellem navlen og de 
nederste ribben.

15. Hovedmassage. Det får en til at slappe 
af før søvn. 

16. Fodmassage. Masser ghee eller sesamolie 
under dine fødder og få en god søvn. 

17. Læs sastraer. Alle ved, at læsning i 
Srimad-Bhagavatam eller chantning af Hare 
Krishna er en garanteret metode til omgående 
søvn.
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Jeg havde en meget spændende oplevelse 
på min rejse hjem. På en måde var det virkelig 
skræmmende, på den anden side ret interes-
sant.

Som alle andre normale mennesker købte 
jeg en billet fra København til Berlin, videre 
fra Berlin til Bialystok i Polen og derfra til 
mit hjemland. Alle billetterne var fra selskabet 
Eurolines.

Da jeg ankom sammen med min far til bussens 
afgangssted, var der flere forskellige busser, der 
alle skulle køre samtidigt, og de skulle alle gen-
nem Berlin. Jeg gik ind i den første bus, viste 
chaufføren min billet og spurgte, om det var den 
rigtige bus. ”Nej, du skal med den anden bus,” 
svarede han. I  den anden bus sagde chaufføren, 
at det var den rigtige bus, og at jeg skulle skynde 
mig, for vi skulle køre om få minutter. Han satte 
min bagage ind, og jeg gik ind i bussen. Hele ti-
den havde jeg dog en fornemmelse af, at der var 
noget galt. Jeg viste min billet til buschaufføren 
og hans hjælper flere gange, og de forsikrede 
mig om, at det var den rigtige bus.

Da vi kørte gennem Hamburg på vej til Ber-
lin, kunne jeg allerede se, at vi ville komme for 
sent til Berlin. Jeg skulle være i Berlin kl. 6.00 
om morgenen og havde et kvarter til at skifte 
bus, men vi ankom først til Berlin kl. 9.00. Jeg 
var chokeret. Jeg var kommet til Berlin med 
en FORKERT bus! De snød mig! Det er første 
gang, jeg rejser alene, det er første gang, jeg er 

i Tyskland, første gang, jeg er i Berlin, jeg er 
alene, jeg kender ikke sproget, og jeg har ikke 
nogle venner, jeg kan ringe til og bede om hjælp 
i Tyskland.

Takket være Gud var jeg ikke den eneste, 
der havde det problem. En fyr fra Australien 
havde købt samme billet som mig og var også 
kommet for sent til bussen til Polen. For ham 
var det lidt nemmere, for hans destination var i 
Polen tæt ved den tyske grænse. Desuden havde 
han venner i Tyskland og kendte en lille smule 
til Berlin.

 Jeg gik ind på Eurolines kontor og forkla-

Gitas hjemrejse
Af Bhaktin Gita

I vinteren og foråret 2009 havde vi her i Danmark besøg af en meget sød hengiven ung pige fra 
Litauen. Hendes navn er Gita, og hun er datter af Rantideva Dasa, der har tjent i den danske yatra 
i mange år. I det halve års tid Gita var her, stod hun for at lave blomsterkranse til Sri-Sri Gaura-
Nitai i templet i Vanløse, og hun hjalp også med at lave smykker og vælge tøj, når Gaura-Nitai 
skulle klædes på. Gita har en meget stor smag for al tjeneste, der vedrører Deiteterne.

I slutningen af maj rejste Gita hjem til Litauen. Det var første gang, hun skulle rejse alene. 
Turen gik med bus til Tyskland og derfra via Polen til Litauen. Det blev en begivenhedsrig rejse, 
hvor hun oplevede noget, som, selv om det først virkede som en uheldig og besværlig situation, 
viste sig at være Krishnas særlige barmhjertighed til Hans hengivne. Et par dage efter hjemturen 
skrev hun:

Bhaktin Gita



-17-

Jeg var træt, sulten, havde 
ikke sovet hele natten og 
havde ondt i ryggen på 
grund af en lang og ukom-
fortabel rejse. Heldigvis var 
det tid til morgen-prasadam, 
da jeg ankom til templet.

”

”

rede mit problem til damen på kontoret. Hun 
svarede blot, at det ikke var deres problem, 
hvis Eurolines i Danmark havde lavet en fejl. 
Jeg bad om at tale med chefen, og han svarede, 
at tyske Eurolines ikke havde noget at gøre 
med Danmarks eller Polens Eurolines, men 
at Eurolines fungerer uafhængigt i de enkelte 
lande. Han gav mig besked om at rejse tilbage 
til Danmark og løse mine problemer der. Jeg var 
vred, så det stod efter: Jeg 
var kommet for sent til min 
bus på grund af Eurolines, 
jeg havde mistet mine penge 
på grund af dem, og nu var 
jeg strandet i Berlin, og der 
var ingen busser til Polen før 
sent om aftenen.

Jeg havde to muligheder: 
At rejse tilbage til Danmark 
eller købe en billet til mit 
hjemland med en bus, der 
skulle køre kl. 22.00. Så jeg 
valgte det sidste og købte 
en billet. Men hvad skulle 
jeg så lave resten af dagen? 
Jeg ville bare fare vild i Berlin. Den australske 
mand fra bussen kom mig til undsætning. Min 
far havde givet mig en adresse på templet i 
Berlin, så jeg ringede til templet og spurgte om 
vej. En  mataji forklarede mig en masse navne 
på forskellige gader, tog og busser. Jeg kunne 
slet ikke hitte rede i det, men det endte med, at 
australieren hjalp mig og fulgte mig halvdelen 
af vejen til templet, og resten af vejen fandt 
jeg selv. 

Jeg var træt, sulten, havde ikke sovet hele 
natten og havde ondt i ryggen på grund af en 
lang og ukomfortabel rejse. Heldigvis var det tid 
til morgen-prasadam, da jeg ankom til templet. 
Jeg fik dejlig varm prasadam, og de hengivne 
stillede en masse spørgsmål om, hvordan jeg 
var kommet til Berlin. Bagefter spurgte de, 
om jeg kunne hjælpe med forberedelserne til 
en festival, der skulle være om eftermiddagen. 
Det sagde jeg selvfølgelig ja til. Jeg fik et rent 
sæt tøj og tog et bad. Derefter hjalp jeg med at 

skære gulerødder i køkkenet.
På et tidspunkt kaldte den mataji, der stod 

for alteret, på mig, for at jeg skulle komme ind 
i tempelrummet og tage darsana af Deiteterne, 
mens alteret var åbent. Lidt senere hørte jeg igen 
matajis stemme fra alteret ”Giiitaaaaaa, kom 
her.” Jeg lavede sjov med hende og spurgte, om 
det var Deiteterne, der talte til mig. 

Først kunne jeg ikke tro på, hvad hun spurg-
te mig om: hun bad mig 
om at hjælpe med at skifte 
tøj på Herren Jagannatha, 
Baladeva og Subhadra. 
Selvfølgelig ville jeg det, 
så jeg gik ind på alteret og 
klædte Dem på. 

Imens kæmpede hun 
med at skifte Gaura-Nita-
is tøj. Der var hele tiden 
et eller andet galt. Enten 
var det for stort, for småt 
eller for kort. Da jeg var 
færdig med at klæde Ja-
gannatha, Baladeva og 
Subhadra, sad jeg blot og 

kiggede på, hvordan hun klædte Gaura-Nitai 
på, men dybt inde i mit hjerte ønskede jeg at 
klæde dem på også. Så spurgte hun mig, om 
jeg vil hjælpe hende med Gaura-Nitai. Jeg var 
lykkelig over at gøre det. Desværre kunne jeg 
ikke tage nogle billeder, da mit kamera var 
gået i stykker (da vi havde sanga på stranden 
ved Laksmirupas sommerhus et par dage, før 
Gita rejste, red.).

Da vi var færdige med det hele, sagde ma-
tajien: ”Krishna sendte dig for at hjælpe mig 
med at klæde Deiteterne på.” Så forstod jeg, 
hvorfor alt dette skete med billetterne og bus-
sen. Krishna havde en plan for mig. Det var et 
virkeligt eventyr. Og så startede lørdagsfesten. 
Mens foredraget stod på, fik jeg et rum med en 
seng at hvile mig i, og bagefter var der fantastisk 
prasadam. Efter programmet kørte de hengivne 
mig til busstationen. Det hele var så fantastisk. 
Efter det havde jeg en laaaang rejse med bus 
hjem til Vilnius.

Bhaktin Gita
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For nylig på Srila Prabhupadas åbenbarelses-
dag blev det sidste i en række på tre arrange-
menter ved navn Vegetarisk lørdag afholdt på 
Gammeltorv på Strøget i København. I løbet 
af disse tre arrangementer, hvor essensen er 
at give publikum Krishna-bevidsthed gennem 
Krishnas hellige navne og prasadam, blev der 
i alt distribueret 1800 tallerkner prasadam, 
og Hare Krishna-mahamantraet blev sunget 
i ca. 10 timer for fuld hals. I og med at der 
blev distribueret gratis prasadam, oplevede 
vi, at flere flokkede til og lyttede end ved en 
normal harinama. Prasadam’en var nok med 
til at bløde folks hjerter op, så de hellige navne 
bedre gled ned. 

Udgangspunktet for projektet var en fore-
spørgsel fra templets side sidste år om, hvordan 
man kunne tiltrække nye hengivne. Lalitanatha 
Prabhu svarede: ”Tag en gryde kichari med ud 
på Christiania og distribuerer den, så kommer 
der nye bhakta-kandidater.” Dette råd vækkede 
optimismen i undertegnede og blev til projektet 
’Vegetarisk lørdag’. I stedet for at distribuere 
på Fristaden blev det dog i første omgang valgt 
at gøre det på Strøget, da flere mennesker 
ville kunne drage fordel her. Gammeltorv blev 
således reserveret over tre lørdage hos Vej og 
Park, nærmere bestemt den 6. juni, 27. juni og 
15. august.

Hvorfra kom navnet Vegetarisk 
lørdag? 

Normalt vil et lignende program gå under 
navnet Food for Life, men vi tænkte, at hvis 
der kunne formuleres noget på dansk, ville det 
være bedre. Der blev tænkt længe over, hvilke 
aspekter af Krishna-bevidsthed det moderne 
samfund ville være særligt modtagelige overfor, 
jvf. Srila Prabhupadas princip om ’ind som en 
nål, ud som en plov’. Konklusionen blev, at 
vegetarisme eller ikke-vold, som er et af de 
fire regulative principper, der er foreskrevet i 

de vediske skrifter, i høj grad er eftertragtet på 
nuværende tidspunkt i samfundet. Derfor blev 
det valgt at præsentere projektet på baggrund af 
netop dette regulerende princip.

Ligesom i år havde vi sidste år besøg af Prithu 
Prabhu, der dengang gav videre inspiration til 
ideen ved at pointere, at der nu er en vegetarisk 
bølge i den vestlige verden for at redde verden 
fra global opvarmning. Denne bølge blev sidste 
år pisket op af Rajendra Pachauri, formand for 
FN’s klimapanel IPCC, der udtalte til The Ob-
server i maj 2008, at verdens befolkning burde 
begynde at hjælpe til i kampen mod den globale 
opvarmning ved at have en kødfri dag om ugen 
og derfra skære yderligere ned. Dette har endda 
fået byen Ghent i Belgien til at indføre torsdag 
som offentlig vegetarisk dag, dvs. ingen serve-
ring af kød i byens offentlige kantiner på den 
dag! Er målet med Vegetarisk Lørdag så at gøre 
lørdag til Københavns vegetariske dag? Tanken 
kan jo friste, og det er måske endda muligt at få 
et vist antal københavnere til at spise vegetarisk 
på netop den dag, så det kan måske ses som et 
delmål. Hovedmålet er dog simpelthen at skabe 
en kontaktflade til det brede publikum, hvor de 
får prasadam og de hellige navne, og give os 
mulighed for at udfolde Krishna-bevidsthed fra 
et af dens grundlæggende principper. 

Fremtidsvision
Arrangementerne kræver ikke voldsomt med 

tid og energi, så derfor kan vi regne med at have 
flere af dem i fremtiden. Målet er at gradvist 
forøge antallet af arrangementer, indtil vores bæ-
redygtige kapacitetsgrænse er nået. På den måde 
er der en god chance for, at arrangementerne vil 
kunne afholdes mange år ud i fremtiden. En hur-
tig beregning viser, at der i år er blevet distribueret 
3500 tallerkner i templet, 2000 tallerkner under 
Festival of India og 1800 tallerkner på Vegetarisk 
lørdag, i alt 7300 tallerkner prasadam. Ses det i 
forhold til de 315.000 tallerkner, som den engel-

Vegetarisk lørdag
Af Tejasvi Krishna Dasa, koordinator for Vegetarisk Lørdag
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ske hengivne  Parasurama Prabhu distribuerer 
hvert år i London med sit hold på ca. 16 hengivne 
(800 tallerkner per dag + festivaler), er der stadig 
masser af plads til fremtidig udvidelse af prasa-
dam-distributionen i Danmark. Hvad nu, hvis vi 
var i stand til at distribuere 100.000 tallerkner 
eller mere om året? Det er slet ikke utænkeligt, 
hvis viljen er der. Radhanatha Swami bemærkede 
på et af sine to besøg i Danmark under en gåtur 
på Strøget: “Denne by kan erobres med harin-
ama, prasadam og teater.” Vi kan vælge at tage 
denne kraftfulde instruktion til hjertet, hvorved 
intet er umuligt.

Som et eksempel på et meget vellykket Food 
for Life-program er det bl.a. lykkedes Parasu-
rama Prabhu at opnå kontrakter med de helt store 
indkøbscentre om, at han kan afhente fødevarer, 
der er for tæt på sidste salgsdato. Således har 
han som regel altid mere bhoga, end hvad han 
har brug for, hvilket vi har nydt godt af her i 
templet i Danmark ved flere anledninger. Dette 
er resultatet af 15 års dedikeret arbejde med 
prasadam-distribution.

Et andet aspekt af fremtidsvisionen er at have 
et godt tilbud om videre samvær med hengivne 
for dem, der bliver inspireret under en Vege-
tarisk lørdag. På nuværende tidspunkt er der 
et tilbud om gratis kogekursus hjemme hos en 
hengiven, hvor fælles meditation på Hare Krish-
na-mahamantraet indgår. Herved kan nye folk 
lære at tilberede og ofre mad til Krishna samt at 
meditere på Hare Krishna. Sammen med en bog 
eller flere fra Srila Prabhupada er dette er i sig 
selv en udmærket start på en hengiven karriere. 
Selvfølgelig er der brug for mere samvær med 
hengivne efter et sådant kursus. I denne forbin-
delse har vi en opgave i den danske yatra med 
at udvikle en række tilbud om uddannelse og 
aktiviteter, som kan inspirere folk til at forblive 
og vokse i Srila Prabhupadas familie.

Mere om projektet kan læses på hjemmesiden 
www.vegetarisklørdag.dk. Alle, der føler sig 
inspireret af projektet og ønsker at yde deres 
bidrag, kan kontakte undertegnede på e-mail 
tejasvi.krishnadas@pamho.net eller telefon 
48286446. (Fortsættes næste side)
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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, insti-
tution eller menighed. Også festival, samling.
yogi: en, der praktiserer yoga, at forbinde sig med 
den Højeste

Ordliste

Her er et uddrag fra hjemmesiden:
”Ahimsa eller ikke-vold er et af de fire regu-

lerende principper, der foreskrives i Vedaerne. 
Kødspisning bryder dette princip. Gennem sin 
højere intelligens kan mennesket forstå, at der er 
bevidsthed i alt levende. Selv om bevidstheden 
er lavere eller højere i forskellige organismer, 
søger alle levende væsener stadigvæk den 
samme oplevelse af velvære og forsøger alle at 
undgå oplevelsen af lidelse. Fordi vi selv ikke 
ønsker lidelse, bør vi heller ikke ønske det for 
andre levende væsner. At sætte andres velfærd 
over sin egen velfærd er starten på virkelig lykke 
og essensen af en åndelig bevidst vegetarisk 
livsstil. Udover medfølelse med andre levende 
væsner er der en højere forståelse af, at alt liv 
er forbundet til den samme Skaber, der omtales 
i Veda-skrifterne som Krishna eller den ´alt-
tiltrækkende´. Ved at holde alt levende kært kan 
man også forstå Krishna, der er det endelige mål 

for det levende væsen. 
Det er en kendsgerning, at selv det at slå en 

plante ihjel er en voldelig handling. Derfor 
foreskriver Vedaerne, patram puspam phalam 
toyam yo me bhaktya prayacchati. Med andre 
ord skal man som vegetar ofre det, man spiser, 
med kærlighed og hengivenhed til Krishna. Gen-
nem denne ofring bliver plantens ånd tilgodeset, 
og maden i sig selv bliver beriget med Krishnas 
velsignelse. Mad, som er således ofret og ånde-
ligt beriget, kaldes prasadam på sanskrit, og den 
nærer ikke blot kroppen, men også selve sjælen. 
Kroppen er kun et materielt hylster for sjælen, 
og ved at ære prasadam kommer det levende 
væsen tættere på Krishna og sit åndelige selv. 
Således genopvækkes virkelig næstekærlighed 
i hjertet, fordi man ser alle levende væsner som 
evige og ligestillede på den åndelige platform, 
og at forskellen i den ydre fremtoning i form af 
den materielle krop blot er midlertidig.”
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Ved 
Dandaniti 
Devi DasiHerren Vamana

Herren Vamana er en af de mest kendte inkarnationer af Visnu eller Krishna. Vamana åbenbarede 
Sig for at hjælpe Indra, himlens konge, med at få magten over de himmelske planeter tilbage fra 
dæmonernes konge Bali Maharaja. 

Vamana kom forklædt som en brahmana-dværg og bad Bali Maharaja om tre skridt land i velgø-
renhed. Vamanas første to skridt dækkede imidlertid hele universet; Han var trods alt Gud selv. På 
det tidspunkt bad Bali Maharaja Vamana om at sætte Sit tredje skridt på hans hoved som tegn på, 
at han overgav sig fuldstændigt til Herren. Bali Maharaja blev herefter kendt som en af de største 
hengivne, fordi han gav alt til Vamana. Hvad man kan lære af denne historie, er, at man aldrig 
skal tage rigdom, berømmelse og penge for givet, da de hurtigt kan forsvinde igen, og at det, der 
virkeligt gør os lykkelige, er at tilfredsstille Herren Krishna. 

Her ses Vamana sammen med sine forældre Aditi og Kashyapa.
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Det Krishna-bevidste køkken
  

Transcendental madlavning og kogekunst
Ved Dandaniti Devi Dasi

Prabhupadas yndlingsretter
Alu dom

I forbindelse med Srila Prabhupadas 100 års fødselsdag i 1996 udgav en af hans bengalske di-
sciple, Sachimata Dasi, en kogebog til hans ære. Sachimata Dasi var kun 16 år, da hun i 1971 blev 
Prabhupadas discipel. Hun lærte at lave mad af sin ældre Gudsøster Kausalya, og sammen med en 
anden Gudsøster, Sumana, stod hun for Prabhupadas prasadam, når han besøgte Calcutta. De to 
blev personligt instrueret af Prabhupadas søster Pisima i at lave de retter, som Prabhupada holdt 
særligt af. Kogebogen ”Prabhupada’s Special” er en samling af disse retter.  

Sachimata anbefaler denne enkle kartoffelret på ekadasi, men den kan også bruges på andre 
dage. På ”normale” dage kan retten serveres med ris, purier eller chapatier. Hvis retten laves på 
ekadasi, kan man f.eks. servere quinoa, boghvede eller ekadasi-dosa til (Ekadasi-dosa, se Nyt fra 
Hare Krishna 10-2008). Mængden af chilier kan reduceres til en enkelt eller to, hvis man ikke er 
så vild med chili.

Ingredienser:

1 kg kartofler
6 spsk. ghee
2-3 laurbærblade
2 tsk. hel spidskommen
3-4 grønne chilier (hak-
kede)
1 tsk. fint revet ingefær/
ingefærmos
2 tsk. gurkemeje
1-1¼ tsk. salt
5 dl vand

Fremgangsmåde:

1. Kog kartoflerne i en gryde med vand, til de er møre. Pil dem og skær dem i halve.
2. Varm gheen i en gryde over middelvarme. Kom laurbærblade, spidskommenfrø, ingefær samt 

chili i og steg, til ingefæren begynder at blive lysebrun, og spidskommenfrøene er en anelse mørkere. 
Kom kartofler, salt og gurkemeje i og steg i to minutter under omrøring. Hæld vandet i, læg låg på 
gryden og skru ned på lavt blus. Lad retten koge i cirka 10 minutter, indtil sovsen er tyk.

3. Retten er klar til at blive ofret til Krishna.

Sachimata Dasi
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Jeg vil gerne abonnere på “Nyt fra Hare 
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300 kr. pr. år (12 numre )
Denne indmeldelseskupón sendes til:

“Nyt fra Hare Krishna”, Sørningevej 39, 
Skamstrup, 4440 Mørkøv

Forum 18, er ikke blot kravet om 200 underskri-
vere meget højt, men mange er også uvillige til at 
sætte deres navn på registreringspapirerne, fordi 
de ikke stoler på myndighederne.” (http://www.
forum18.org/Archive.php?article_id=1215).

Forum 18 den 19. august:
”Kirgistan har oprettet et ’Koordineringsråd i 

kampen mod religiøs ekstremisme’, har Forum 
18 News Service erfaret. Rådets beslutninger vil 
være bindende for alle dele af regeringen, men på 
Forum 18’s forespørgsel viste embedsmændene 
sig endnu at være usikre på, hvad der menes med 
religiøs ekstremisme, og hvad rådet har tænkt at 
foretage sig. Det skal ledes af Statsagenturet for 
religiøse anliggender, indenrigsministeren og 
det hemmelige politi NSS og have medlemmer 
fra regeringen, det muslimske råd og den Rus-
sisk Ortodokse kirke. Borgerrettighedsgrupper 
og religiøse organisationer har reageret med 
bekymring. Raya Kadyrova fra ’Foundation for 
Tolerance International’ påpegede, at ”desværre 
giver vores love en meget bred definition af, 
hvad religiøs radikalisme og ekstremisme er.”…
Jehovas Vidner bemærkede, at de var nødt til at 
vente og se, hvad de ville gøre. De fortalte, at 

fra Caitanya Mahaprabhus tid frem til nu. For at 
gøre dette vil det opstøve gamle manuskripter på 
biblioteker og mathaer i Bengalen, Bangladesh 
og Orissa såvel som i andre centre for Gaudiya-
vaisnavisme såsom Vrindavana og Jaipur.

Sluttelig vil BRC også støtte studier over, 
oversættelse af og forskning i alle anerkendte 
tekster og også have sine egne udgivelser af høj 

akademisk og hengiven standard. Biblioteket skal 
også afholde seminarer, kurser og forelæsninger 
om bibliotekets arbejde og skabe gode faciliteter 
for akademikere til at opholde sig på centret og 
studere i dets bibliotek.”

Man kan få mere at vide om Bhaktivedanta 
Research Centre og eventuelt give donationer til 
dets arbejde ved at kontakte Hari-sauri Dasa på 
harisauri@gmail.com. 

nogle embedsmænd tidligere har beskrevet dem 
som ”en destruktiv bevægelse,” men ”håbede,” 
at rådet ikke ville lytte til sådanne opfattelser. 
En protestant spurgte, hvorfor det overhovedet 
var nødvendigt med et sådant råd, siden der 
allerede eksisterer andre ansvarlige statslige 
organisationer.”

Forum 18 fortæller videre: 
”Det muslimske råd og Osmanaliev fra 

Statsagenturet har sammen med Fader Dromov 
[en leder fra den Russisk Ortodokse kirke] budt 
den nye restriktive religionslov velkommen. I 
en skreven forklaring, som kunne læses på par-
lamentets hjemmeside, for ”nødvendigheden” 
af den nye lov udtrykte Osmanaliev bekymring 
over, hvad han beskrev som ”abnormiteten” af 
det voksende antal af folk, specielt unge etni-
ske kirgisere, der slutter sig til kristne kirker. 
Han klagede også over ”ulovlige” aktiviteter 
fra ”forskellige destruktive, totalitære grupper 
og reaktionære sekter,” blandt hvilke han in-
kluderede Hare Krishna og mormoner, og den 
”ukontrollerede” opførsel og åbning af moskeer, 
kirker og andre religiøse tilbedelsessteder.” (see 
F18News 2 October 2008 http://www.forum18.
org/Archive.php?article_id=1197).

(Religionsundertrykkelse..., fortsat fra side 11.)

(Nyt bibliotek..., fortsat fra side 12.)



September 2009

De døde hunde

Tirsdag 1.9 Bryd fasten imellem 6:14 – 10:50 
                  Herren Vamanadevas fremkomst   
  (faste i går, fest i dag)
                  Srila Jiva Gosvamis fremkomst 
Onsdag 2.9 Srila Bhaktivinoda Thakuras   
  fremkomst (faste til middag)
Torsdag 3.9 Srila Haridasa Thakuras bortgang
Fredag 4.9 Srila Prabhupadas sannyasa-indvielse
                    Caturmasyas tredje måned begynder  
  (faste fra mælk i en måned)
Fredag 11.9 Srila Prabhupadas ankomst til USA
Tirsdag 15.9 Ekadasi (mahadvadasi, faste fra korn  
  og bønner for Indira Ekadasi)
Onsdag 16.9 Bryd fasten imellem 6:43 – 10:57 
Fredag 25.9 Durga Puja

Det skete i en lille indisk landsby. En dag inden for samme time faldt alle landsby-
ens hunde døde om. Folk var forbløffede, og i deres rådvildhed gik de til den lokale 
vismand og guru, der boede i et træ i udkanten af landsbyen.

”Det er Krishnas barmhjertighed,” svarede han efter at have tænkt over sagen. 
Folk undrede sig, men gik videre med deres daglige dont.

Nøjagtigt en uge senere inden for samme time faldt alle fugle i landsbyen døde 
ned fra træerne. Nu var folk virkelig forbløffede og skræmte og opsøgte igen 
guruen i træet. Han vendte sagen frem og tilbage inde i sig selv og endte med at 

konkludere: 
”Det er Krishnas barmhjertighed.”
Nu lød der en del murren blandt flere. Det kunne enhver have sagt, mente nogle. De mere besindige 

fik dog gemytterne dæmpet, og livet fortsatte.
Præcist en uge senere gik alle bål ud på en gang. Nu var folk virkelig forstyrrede. Ophidsede ilede de 

til deres guru, der sad eftertænksomt i træet. Efter et stykke formulerede han igen sin konklusion: 
”Det er Krishnas barmhjertighed.” 
Der lød endnu flere protester end sidste gang. Han kunne ikke være nogen rigtig guru, mente mange. 

Det lykkedes dog igen de mere beherskede at få alle til at falde til ro. 
Alt dette skete på en tid, hvor mogulerne hærgede Indien. To dage efter at al ild var gået ud, nåede 

de hærgende hære frem til egnen. Landsby efter landsby blev plyndret, folk blev slået ihjel, og husene 
brændt af. Til sidst stod mogulerne udenfor denne landsby. ”Vent,” sagde hærlederen, ”der er noget 
forkert her. Lyt, der er ikke en hund, der gør, eller en fugl, der synger, og der er ingen røg at se noget 
sted. Jeg tror, de har lagt en fælde for os. Lad os gå videre og komme væk herfra hurtigst muligt.”

Siden den dag var der ikke flere klager over guruen.

(Fortalt af Prithu Prabhu)

Mandag 28.9 Ramacandra Vijayotsava
                       Srila Madhvacaryas fremkomst
Tirsdag 29.9 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Pasankusa Ekadasi)
Onsdag 30.9 Bryd fasten imellem 10:05 – 11:02 
                 Srila Raghunatha Dasa Goswamis bortgang
                 Srila Raghunatha Bhatta Goswamis bortgang
                 Srila Krishnadasa Kaviraja Goswamis bortgang
Lørdag 3.10 Sidste dag i Caturmasyas tredje måned
Søndag 4.10 Sri Krishna Saradiya Rasayatra
                  Sri Murari Guptas bortgang, Laksmi Puja

Caturmasyas fjerde måned begynder (faste  
fra urad-dal i en måned). Kartika begynder med 
tilbedelse af Damodara og sang af Damodarastika.

Torsdag 8.10 Srila Narottama Dasa Thakuras bortgang

Alle henvendelser til: 
Nyt fra Hare Krishna

Sørningevej 39, Skamstrup, 4440 Mørkøv, Tlf.: 5927 1930 girokonto 1-688-3204 
E-mail: lalitanatha@krishna.dk


