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Kierkegaard-citater
”Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at
have travlt i Verden ... Hvad udrette de vel, disse travle Hastværkere? Gaaer
det dem ikke som det gik hiin Kone, der i Befippelse over, at der var Ildløs i
Huset, reddede Ildtangen? Hvad mere redde de vel ud af Livets store Ildebrand?”
”Hjertets Reenhed er at ville Eet.”
”Lykkens dør den går ikke indad, så at man ved at storme løs på den kan
trykke den op; men den går ud efter, og man har derfor intet at gøre.”
”De fleste mennesker haste så stærkt efter nydelsen, at de haste den forbi.”
”Ak, af alle Fjender er maaskee Vanen den lumskeste, og fremfor Alt er den lumsk nok til aldrig
at lade sig blive seet, thi Den, der saae Vanen, han er frelst fra Vanen.”
”Det Store er ikke at være Dette eller Hiint; men at være sig selv - og dette kan ethvert Menneske, naar han vil det.”
”Gift dig, du vil fortryde det. Gift dig ikke, du vil også fortryde det. Gift dig eller gift dig ikke,
du vil fortryde begge dele.”
”Jeg taler helst med Børn; thi om dem tør man dog haabe, at de kan blive Fornuft-Væsener; men
de, der er blevne det! Herre Jemini!”
”Lediggang som saadan er ingenlunde en Rod til Ondt, tværtimod den er et sandt guddommeligt
Liv, naar man ikke keder sig.”
(Citater fra Søren Kierkegaard. Jamen, hvad laver de i en Krishna-bevidst udgivelse? Godt
spørgsmål. Men Prabhupada kunne godt lide Kierkegaard.)
		

Oktober 2012

Søndag 7.10 Srila Prabhupadas ankomst til USA
Torsdag 11.10 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Indira Ekadasi)
Fredag 12.10 Bryd fasten mellem 7:34–11:08
Søndag 21.10 Durga Puja
Onsdag 24.10 Ramacandra Vijayotsava
Sri Madhvacaryas fremkomst
Torsdag 25.10 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Pasankusa Ekadasi)
Fredag 26.10 Bryd fasten mellem 8:03–11:16
Srila Raghunatha Dasa Goswamis bortgang

Srila Raghunatha Bhatta Goswamis 		
		bortgang
		
Srila Krishnadasa Kaviraja Goswamis bortgang
Mandag 29.10 Sri Krishna Saradiya Rasayatra
Sri Murari Guptas bortgang
Laksmi Puja
Caturmasyas fjerde måned og Kartika
		
begynder. Faste fra urad-dal i en 		
		
måned (tilbedelse af Damodara 		
		
med daglig sang af Damodarastika starter)
Lørdag 3.11 Srila Narottama Dasa Thakuras bortgang
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Durga-puja?
Hvorfor er Moder Durga på forsiden af Nyt
fra Hare Krishna? vil nogle sikkert spørge.
Svaret er, at det er hun, fordi det er Durga-puja
den 21. oktober. Når det er sagt, er vi nok nødt
til at berolige vores læsere med, at vi ikke er
gået over til at tilbede Moder Durga eller generelt fejre Durga-puja. Men ud over at være
personificeringen af den materielle energi som
maya, den illusoriske energi, er hun også en
stor hengiven af Krishna, hvorfor et af hendes
navne er Vaisnavi. Derfor tænkte vi, at vi godt
kunne have hende på forsiden som den store
hengivne, hun er, selv om det selvfølgelig ikke
er sådan, de fleste af de mange millioner, der
hvert år deltager i Durga-puja i bl.a. Bengalen,
hvor det er årets største festival, ser hende. Vi
beder under alle omstændigheder om hendes
velsignelser til at blive gode hengivne af vores
Herre, Sri Krishna, og håber også, at vores læsere synes, det er i orden med hende på forsiden
til en afvekslings skyld.
Bemærk også, at i stedet for vores sædvanlige
bagsidehistorie (der nu findes på side 2) fandt
vi på at have en håndfuld citater fra Søren Kierkegaard. Hvorfor? ”Tja, hvorfor ikke?” tænkte
vi, igen for afvekslingens skyld, og sådan blev
det. Srila Prabhupada kunne i øvrigt godt lide
Kierkegaard, da han blev præsenteret for ham.
Ellers er vi lige så ortodokse, som vi plejer
at være. På de næste sider fortsætter vi med et
essay af Srila Prabhupada fra 1952 efterfulgt
af flere af Govinda Dasis erindringer om Srila
Prabhupada fra 1967 i New Jersey, USA.
På side 10 ser vi på vaisnava-forhold. For-

fatteren er Vijay Venugopala, der skulle have
besøgt os i oktober med sin hustru, Prema
Padmini Devi Dasi. Desværre måtte de aflyse
deres besøg. Vi håber på i stedet at se dem engang til næste år.På side 13 er der et indslag til
Kristeligt Dagblad, der gerne ville have os til
at give nogle betragtninger over vores syn på
kristendommens indflydelse i Vesten. Herefter
causerer Gaurahari Dasa over, hvordan essensen
af livet som hengiven i ISKCON er at prædike
Krishna-bevidsthed.
Bemærk artiklen på side 15 (Indiens Storhed).
Den er tænkt som en opfølger i den serie, vi
havde for et par år siden om vedisk oldtidshistorie. Vi er blevet opfordret til at tage tråden
op i denne serie,
som vi på en måde
I dette nummer
aldrig blev færdige
med. Hensigten Kalender & historie 2
er derfor at have
3
endnu en række Redaktionelt
artikler om dette
emne i de kom- Srila
mende numre. Det Prabhupadas side
4
gennemgående
tema er at vise, at Srila Prabhupada
vi engang i en nu i New Jersey, 3
7
så godt som glemt
fortid havde en Forholdet til
verdensomspæn- andre hengivne
10
dende vedisk kultur, og at Veda- Kristendommens
erne er historisk aftryk i vesten
13
akkurate. Ld.
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Srila Prabhupadas side
Et essay uden titel, 2
Som nævnt i forrige nummer er ’Et essay uden titel’ ikke dette essays rigtige
titel, men da dets oprindelige titel er gået tabt, nøjes vi med at kalde det sådan.
Essayet fra 1952 er fra en samling af forskellige manuskripter og tekster, som
Srila Prabhupada skrev, før han kom til Vesten. Srila Prabhupada causerer her over sin åndelige
mester, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, og hans arbejde.
Tendensen i den moderne civilisation er som
før nævnt at være vildledt i den forstand, at den
nuværende tids ledere har vildledt deres tilhængere til at tro, at denne jord, der sammenlignes
med jernbanekupeen, er det levende væsens permanente bolig. Menneskesamfundets ledere har
glemt, at passagerne skal til en bestemt destination, og at de opholder sig i en midlertidig vogn,
der er i bevægelse. I forlængelse deraf vildleder
lederne passagerne til at tro, at de kommer til at
rejse i den kørende vogn for altid, hvorfor de alle
bør blive førsteklasses passagerer, selv om nogle
af dem ikke er i stand til at betale for det. Denne
vildledning fra samfundets ledere har anrettet
frygtlige ødelæggelser i fremskridtet af menneskelig viden, som nu anses af det besindige
menneske for at befinde sig i nattens uvidenhed.
Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaja ønskede at sprede uvidenhedens eller
nattens mørke. Han ønskede at bringe Guds
Lys, der sammenlignes med Solen. I Solens
tilstedeværelse kan der intet mørke være. På
samme måde er der i tilstedeværelse af Gud
ingen uvidenhed.
Ligesom togvognen, der trækkes af en maskine, er denne planet og alle andre planeter
helt op til planeten ’Brahmaloka’, dette univers’
højeste planet, ifølge Bhagavad-gita alle midlertidige kupeer i bevægelse under indflydelse
af maya eller Guddommens ydre energi. De er
alle forskellige personvogne eller omskiftelige
boliger for det levende væsen. Ingen af dem er
menneskets bestandige bolig. Mennesker anbringes i disse bevægende planeter ifølge deres
forskellige karmaer, så de liv efter liv bestandigt
befinder sig på et omskifteligt opholdssted. De

levende væseners permanente bolig er Guds
Rige. Når det levende væsen placeres i Guds
permanente bolig, behøver han ikke længere at
rejse i jernbanekupeer på maskiner, der er lavet
af maya eller Guds ydre energi.
Guds rige er derfor målet for det levende
væsen, uanset hvilken legemsform det er indespærret i. Vanddyr, planter, reptiler, fugle, dyr
eller mennesker er alle i bund og grund åndelige
væsener og uadskillelige dele af Gud, men ifølge
forskellige karmaer er de blevet indespærret på
forskellige måder i forskellige former for legemliggørelse og placeret i forskellige kupeer (dvs.
planeter i bevægelse). Ikke desto mindre har de
forskellige legemliggjorte levende væsener alle
ret til at komme til Guds Rige gennem en transcendental proces, der beskrives i Bhagavadgita og blev demonstreret i praksis af Herren
Caitanya. Srila Bhaktisiddhanta Goswami
Maharaja lancerede denne transcendentale bevægelse af åndeligt fremskridt med henblik på
at gavne alle levende væsener.
Det har aldrig været meningen, at Bhagavadgita kun skulle være for et bestemt udsnit af
menneskesamfundet eller for mennesket alene.
Den henvender sig til alle levende væsener, men
på grund af menneskets avancerede bevidsthed
anses det for at være det mest perfekte levende
væsen til at komme sig fra uvidenhedens sygdom. Den ovennævnte transcendentale proces
er, sådan som den blev prædiket i Bhagavad-gita
og praktiseret af Herren Caitanya, den enkle
metode af selvovergivelse:
sarva-dharman parityajya
mam ekam saranam vraja
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aham tvam sarva-papebhyo
moksayisyami ma sucah
”Opgiv alle forskellige former for religion og
blot overgiv dig til Mig. Jeg skal udfri dig fra
alle syndige reaktioner. Frygt ikke.” [Bg. 18.66]
Denne overgivelsesproces forkastes af en
klasse af mennesker, der kaldes asuraer. Disse
asuraer beskrives indgående i Bhagavad-gita,
og det moderne samfunds mennesker svarer
præcist til denne fremstilling i Bhagavad-gita.
Måden, som asuraerne handler på, er sikker på
at bringe katastrofe over verden. Det er allerede
lykkedes den moderne tids asuraer at bringe katastrofer af enhver beskrivelse over Jorden. Folk
generelt lider svært under ledernes ugerninger,
og hvis disse asuraer ikke bremses i deres vaner
med at udføre forbryderisk arbejde på den måde,
som det foregår nu, vil den dæmoniske civilisations atombomber snart bryde ud i flammer,
og alle asuraernes planer og resolutioner vil gå
til helvede på bekostning af menneskehedens
lidelse. Den moderne tids asuraer hævder, at
fattige og sultende mennesker intet behov har for
Gud, imens en anden af asuraernes storebrødre
et andet sted erklærer i skuffelse, at uanset hvor
dygtig en regering er, kan den intet gøre, hvis
der ingen regn er. Denne regn, som asuraernes
storebror så venligt er bekymret for, ligger i
hænderne på Gud, der alene kan give den. Så
han anmoder indtrængende sine tilhængere om
at bede til Gud om regn.
Dette ydre skue af bøn til Gud for mavens
skyld er begyndelsen på selvovergivelse, men
problemet er, at så snart denne bøn bliver opfyldt
af Gud, glemmer asuraen med det samme Guds
velsignelse og begynder igen på sit forbryderiske arbejde til stor lidelse for almindelige mennesker. Syge, nødlidende og lignende mennesker
beder til Gud på denne midlertidige måde, hvis
de har noget godt arbejde bag sig, men asuraerne vil aldrig, uanset hvor lærde de måtte være
i øjnene på verdslige mennesker, frembære
sådanne bønner, selv i de værste situationer
af lidelse. De vil komme med udflugter om, at
Naturen er uvenlig.
Asuraerne ved ikke, at uanset om de foretræk-
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ker Naturen eller Gud, er de afhængige af én af
dem, og det ligger ikke i deres magt at skabe
fred i verden. Asuraen går i kamp mod Naturens
love med sine laboratoriemetoder, men når han
forpurres i sin kamp, erklærer han, at Naturen er
uvenlig uden at vide, at Naturen er Guds Natur,
og at Hun handler på Guds ordre. Hun handler
ligesom politimagten for at straffe asuraerne,
der har gjort oprør mod den Højeste Guddoms
autoritet, og det er ikke muligt at slippe uden
om hendes strenge straf, medmindre asuraerne
bringes til at overgive sig til Ham (Gud).
Som sådan er den transcendentale bevægelse
af selvovergivelse som lanceret af Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaja ikke
blot afgørende for folks åndelige fremskridt,
hvis de skal nå bestemmelsesstedet, men også
påkrævet selv for at have en bekvem rejse på
planeternes bevægende personvogne til vores
bestemmelsessteder. Den moderne civilisations
planer om sansetilfredsstillelse, sådan som de
udtænkes i asuraernes materialistiske laboratorier, skal standses, hvis verden skal reddes fra
den fremadskridende vej mod barbari.
Imens jeg skriver denne artikel (den 8. juni
1952) er jeg så heldig at være faldet over en anden artikel i [avisen] A. B. Patrika fra i dag, hvor
jeg finder en interessant tilsvarende tanke fra Hr.
A. I. Macnull fra Jerusalem. Under overskriften
’Indisk filosofi tiltrækker Israel’ konkluderer han
i sin redegørelse:
”Politisk broderskab er ikke nok. Hvis politisk
venskab skal forblive sandt og vedvarende, må
det smedes sammen med en dyb åndelig forening. Indien har i dag en formidabel chance for
at lede verden tilbage fra den fallerede vestlige
civilisations barbari og virkeliggøre den åndelige civilisation, som er blevet foreslået af Mahatma Gandhi, Aurobindo Ghosh, Rabindranath
Tagore og hele den lysende galakse af Indiens
åndelige kæmper.
Vi indere, uanset om vi er jøder, kristne,
muslimer, parsere eller hinduer, uanset om vi er
i Indien eller i Israel, bærer på vores hoved en
krone af det største ansvar. Vi kan ikke forråde
vores samvittighed. Vi kan ikke glemme vores

følgende sloka:

pligt mod verden. Lad os for den blodplettede
og tårefyldte menneskeheds skyld stræbe efter
at antage Arjunas position i Bhagavad-gita,
hvor han hørte de mægtige ord fra Sri Krishnas
guddommelige læber: ”Jeg er Herren, der sidder
i hjertet på alle mennesker…De, der tilbeder
djævlene, går til djævlene; de, der tilbeder guderne, går til guderne; men de, der tilbeder Mig,
kommer til Mig. Den, der tilbeder Mig af hele
sit hjerte med frygtløshed, oprigtighed og kærlig
hengivenhed – hans lykke er Jeg ansvarlig for.
Jeg er Sandhed, Jeg er Visdom, kilden til Visdom
og målet for Visdom.”
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami
ønskede i efterfølgelse af Sine forgængere
netop, at personer, der er født i Indiens hellige
land, for det første til fuldkommenhed kender
hele den lysende galakse af lysende kæmper og
derefter prædiker sandheden over hele verden
til gavn for menneskeheden. Mahatma Gandhi
forsøgte at nå op til niveauet af Indiens åndelige opnåelser for sin politiske sags skyld.
Rabindra Nath forsøgte at komme ind i det
åndelige Rige gennem verdslig digterisk sentimentalisme, og Arabindo Ghosh forsøgte
at udvikle mystiske kræfter inde i sig selv.
Som sådan ønskede de alle at udvikle deres
respektive perspektiv for forskellige formåls
skyld. Bhagavad-gitas formål er imidlertid
ét og Absolut, for det endelige formål med
Bhagavad-gita overskrider karma, jnana,
yoga og andre formåls virkefelter og falder
sammen i ét Absolut formål, nemlig transcendental tjeneste til Guddommens Personlighed, Sri Krishna, som citeret ovenfor af
Hr. A.I. Macnull fra Jerusalem. Bhagavadgita er i en nøddeskal sammenfatningen af
alle beskrivelser af åndelige udviklinger,
som Indien har opnået. Det er bogen, som afslører det virkelige billede af Gud, som Han
er. Sri Caitanya Mahaprabhu afslører det
samme formål som Bhagavad-gita gennem
praktisk demonstration. Det, som afsløres
teoretisk i Bhagavad-gita, demonstreres i
praksis af bevægelsen fra Herren Caitanya,
der bekræftes som Sri Krishna Selv i det

krsna-varnam tvisakrsnam
sangopangastra-parsadam
yajnaih sankirtana-prayair
yajanti hi su-medhasah
”I Kalis Tidsalder engagerer intelligente
personer sig i fællessang for at tilbede inkarnationen af Gud, der hele tiden synger Krishnas
navne. Selv om Hans kropslød ikke er sortladen,
er Han Krishna Selv. Han er i selskab med Sine
ledsagere, tjenere, våben og fortrolige venner.”
[SB. 11.5.32]
Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami opfordrede derfor alle personer fra hver afkrog i
verden til at slutte sig til denne åndelige bevægelses sag i en fælles indsats og gøre indsigelse
mod den dæmoniske civilisations fremadskridende march, der opæder menneskehedens
livskraft.
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Srila Prabhupada i New Jersey, 3

Af Govinda Dasi
Her følger tredje del af et uddrag fra Govinda Dasis erindringer om Srila Prabhupada. Hun fortæller
om sin tid i 1967, da hun og hendes mand var sammen med Srila Prabhupada i New Jersey, hvor han
rekonvalescerede fra en hjerneblødning. Det første afsnit blev bragt i Nyt fra Hare Krishna 6.2012.
Brahmacari-lektioner
Jadurani kom for at besøge Srila Prabhupada
på New Jerseys strand. Da jeg talte med hende,
opdagede jeg, at hun var forstyrret. Hun følte, at
hun intet åndeligt fremskridt kunne gøre, fordi
hun var en kvinde. Dette var noget nyt, som
nogle af fyrene havde drillet hende med. De
nyligt glatragede brahmacarier talte nedladende
om hende, så hun var lidt langt nede.
Efter Jadurani var taget af sted, fortalte jeg
Srila Prabhupada, hvorfor hun var så ked af
det. Srila Prabhupada spærrede øjnene op og
udbrød: ”Hvad for noget? Hvorfor siger de noget
sådant? Jadurani er mere avanceret end dem alle
tilsammen. De fatter ingenting.” Han gjorde en
håndbevægelse for at understrege sin pointe.
Da jeg senere fortalte
dette til Jadurani, fik
hun modet tilbage.
Allerede i disse tidlige dage var krigen mellem kønnene begyndt.
Dette var den tidligste
manifestation af den
krig, som er blevet så
almindelig i ISKCON
i dag. Srila Prabhupada
tog det ikke særligt
alvorligt. Han så ud
til at se på det som
børnehavebørn, der
drillede pigerne, trak
dem i hestehalerne og
kaldte dem fjollede
navne. Srila Prabhupada så kun hjertet og
oprigtigheden og ikke
kroppen. Hvad ved vi
om ånden i hjertet?

Vi må ikke være så hurtige til at dømme, for
sandheden ligger langt uden for vores sind og
sansers forståelse og vores politiske korrektheder. Kun Krishnas rene hengivne kender vores
indre motiver. Jeg bliver altid mindet om at være
venlig og opmuntrende i mit daglige liv over for
selv den mest simple hengivne, for det er ikke
muligt for os at kende hjertet. Srila Prabhupada
opmuntrede alle og accepterede aldrig den populære ting med at kritisere, skælde ud og håne.
Kun hvis en hengiven vildledte andre, blev Srila
Prabhupada som en løve.
Tjeneste til tjenerne
En dag fortalte Srila Prabhupada om sit liv
som en kultiveret husholder i Calcutta. Han beskrev forskellige slags
ris, der blev spist af
forskellige slags mennesker. Han sagde,
at den aristokratiske
klasse foretrak den
langkornede basmatiris, mens tjenerklassen holdt af den korte,
billigere ris. Basmati
var nyt for os, og Srila
Prabhupada udtrykte
sin værdsættelse af
den. ”Man holder af
ting i overensstemmelse med sin natur,”
forklarede han. ”Alle
har en smag ifølge
deres natur. Hvis man
giver en tiger mælk,
vil den ikke have det.
Han vil have blod at
drikke. Det er hans
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natur.”
Srila Prabhupada begyndte at tale om sine
egne oplevelser. Som husholder havde han
tjenere, som det var skik og brug under og efter
Indiens kolonitid. ”Fordi vi spiste en meget
fin kvalitet af basmatiris, der er langkornet og
meget smagsfuld, ville jeg også have, at mine
tjenere skulle have den bedste ris. Jeg ville gerne
give dem den bedste prasadam og omsorg, for
det siges, at selv om man betaler sine tjenere,
står man stadigvæk i gæld til dem, for de gør så
megen tjeneste.” Han forklarede, hvordan det er
en alvorlig ting, som kan implicere én meget,
når man tager imod tjeneste.
”Tjenerne spiste denne fine basmatiris et
stykke tid. Men en dag kom en af tjenerne meget
ydmygt og bønfaldt: ”Min herre, du er meget
venlig og respektabel, og jeg har ingen klager
i din tjeneste. Jeg er meget tilfreds med at gøre
tjeneste her i dit hus, men der er kun én ting, hr.,
og det er, at vi har svært ved at spise den ris, du
giver os. Vi er ikke vant til den. Er det muligt,
at vi kan have den korte ris?”” Srila Prabhupada
brød ud i et smil, smålo og rystede på hovedet
fra side til side. Med hævede øjenbryn og øjnene
halvt lukkede sagde han: ”Se bare, jeg giver ham
førsteklasses ris, men den tåler han ikke. Han vil
have tredjeklasses ris, en billigere kvalitet, for
det er hans smag. Sådan er naturens kvaliter, en
meget subtil ting. Så jeg gav dem det, de gerne
ville have.”
Srila Prabhupada gav sådan en dyb forklaring af naturens kvaliteter. Han tog dem ud af
bøgerne og ind i vores liv. Vi kan kigge rundt
omkring os og overalt se, hvordan folk har smag
ifølge deres pågældende naturer inden for mad,
musik, omgivelser – alting – og vi kan også se,
hvordan det ændrer sig ved at være i selskab med
rene hengivne og hengiven tjeneste. Vores smag
og det, vi foretrækker, bliver mere forfinet og
mere sattvisk. Srila Prabhupada rådede os også
til at være forsigtig med at tage imod tjeneste fra
andre og advarede imod, hvor indviklende det
kan være, og hvor vigtigt det er at gøre gengæld
og give ens tjenere prasadam, Krishna-bevidste
velsignelser og muligheder, for det hjælper os til

at undgå at blive indviklet i det karmiske kredsløb, som opstår, når man modtager tjeneste.
Værnepligt
Omvæltningerne i 1960’erne og krigen i
Vietnam var en frygtelig virkelighed for mange.
Min mand, Gaurasundara, levede i konstant
ængstelse og frygt for, at udskrivningskommissionen skulle indkalde ham til krigen. Selv om
han var vokset op i en soldaterfamilie, der gik
helt ind for Vietnamkrigen og ville have ham
til at være forsvarspilot, havde han andre ideer
om, hvad han skulle. Indtil november studerede
Gaurasundara kunst på University of Texas, og
som studerende var det usandsynligt, at han
ville blive indkaldt. Men sidst i november havde
Gaurasundara og jeg forladt universitetet i vores
søgen efter sandhed, og i december 1967 var vi
blevet Srila Prabhupadas elever. Allerede under
Gaurasundaras første møde med Swamiji i San
Francisco havde han udtrykt sin frygt for at blive
sat til at kæmpe i en krig, han ikke troede på.
Seks måneder senere blev hans frygt til virkelighed. Vi opholdt os på det tidspunkt i New
Jersey med Srila Prabhupada i hans refugium
ved havet. Gaurasundara blev indkaldt til et
møde hos udskrivningskommissionen i New
York, hvor han efter en lægeundersøgelse
sandsynligvis ville blive indkaldt til hæren. Vi
udtrykte vores store frygt over for Srila Prabhupada, der heller ikke støttede krigen i Vietnam.
Han beroligede os med, at Krishna nok skulle
ordne det hele.
Dagen for Gaurasundaras aftale kom. Næsten
med tårer i øjnene sagde han farvel til Srila
Prabhupada og mig. Hans fremtid var usikker.
Han vidste ikke, hvad der lå foran ham. Men
han havde en lille murti af Herren Jagannatha
i et silkereb rundt om sin hals sammen sammen med den store kæde af træperler, som han
havde fået til sin initiering til at chante på. Han
var bange, men kom alligevel fattet for at sige
farvel til Srila Prabhupada. Srila Prabhupada
stod roligt i entreen, da Gaurasundara bukkede
sig ned for ham en sidste gang og gjorde sig klar
til at tage af sted.
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Srila Prabhupada løftede sin
højre hånd som velsignelse og
sagde til Gaurasundara: ”Krishna
vil beskytte dig. Jeg vil bede Ham
om det. Vær ikke bange. Krishna
vil sørge for alting.” Hans stemme
var sikker og stærk. Han smilede
medfølende. Han vidste, at alt ville
være i orden, og han videregav den
følelse af tro til os i dette skøre øjeblik. Så tog Gaurasundara til New
York med toget.
Gaurasundara var væk hele dagen. Herhjemme gik alting som altid. Efter Kirtanananda havde givet
ham massage, fik Srila Prabhupada
sin middagsmad, imens jeg havde travlt med
mine pligter med at gøre rent, vaske Prabhupadas tøj og forsøge at arbejde på mine malerier.
Jeg kunne ikke koncentrere mig, da mit sind
var fyldt med tanker om Gaurasundara. Jeg bad
konstant til Krishna. Srila Prabhupada nævnte
Gaurasundara flere gange, så jeg vidste, at han
også tænkte på ham. Det blev aften, og han var
stadig ikke kommet tilbage fra byen, så vi var
bekymrede.
Pludselig hørte vi ham komme syngende op
ad trapperne. Jeg skyndte mig hen til døren for
at tage imod ham, gav ham en stor omfavnelse
og bemærkede det store smil på hans ansigt.
Srila Prabhupada kaldte ham ind på sit værelse
og spurgte: ”Så, hvad skete der?”
Gaurasundara beskrev, hvordan han på grund
af sin sære fremtoning med sine store røde
halsperler og en farvestrålende Herre Jagannatha på brystet var blevet sendt til en psykiater.
Psykiateren stillede Gaurasundara forskellige
spørgsmål, og Gaurasundara svarede så ligefremt som muligt, imens han fortsatte med at
chante Hare Krishna højt på sin trækæde og
vendte øjnene opad som en yogi for at fokusere
på Krishnas form i sindet. Psykiateren havde
aldrig været ude for noget lignende og konkluderede efter alt at dømme, at Gaurasundara ikke
duede til militærtjeneste. Han gav ham en 3-Y
status, hvilket ikke var lige så godt som 4-F, men

det reducerede helt sikkert muligheden for, at
han blev indkaldt, hvilket han heller aldrig blev.
Jeg græd af glæde, imens Srila Prabhupada
smålo og bevægede hovedet fra side til side.
”Se bare, Krishna har beskyttet dig. Hvis vi er
oprigtige, beskytter Krishna os altid. Han ser
alting. Du har valgt Hans tjeneste, ikke militærtjeneste, så Han har arrangeret det hele.” Det
var en glædesfyldt aften. Så megen ængstelse,
der havde været der så længe, var overstået,
og Gaurasundara kunne nu koncentrere sig
mere fuldt ud om tjeneste til Krishna og Srila
Prabhupada. Krishna havde reddet ham fra en
stor fare, måske fra at skulle i krig, og han var
meget taknemmelig.
Srila Prabhupada, du ændrede vores skæbner.
Måske skulle Gaurasundara have været i Vietnam ligesom så mange andre amerikanske unge,
men du ”bad Krishna”, og Han omarrangerede
vores liv. Ofte sagde Srila Prabhupada til mig,
når jeg var forkølet eller havde en influenza: ”Ja,
Krishna afkrydser dit regnskab. Han ser, at du
oprigtigt ønsker at tjene. Du fortjener måske at
dø i dette øjeblik, men i stedet giver Han dig kun
en lille forkølelse.” Han sagde ofte: ”Krishna
holder øje med os. Når vi er oprigtige og ønsker
at tjene Ham, begynder Han at afvikle vores
regnskab, hvilket betyder, at Han reducerer
vores karma fra vores ophold i den materielle
verden.” (Fortsættes i næste nummer)
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Vaisnava-forhold, del 2
Forholdet til andre hengivne

Af Vijay Venu Gopal Dasa og Prema Padmini Devi Dasi
Denne tekst er et uddrag fra et studiemateriale, som er ved at blive oversat til dansk. Det anvendes
i forbindelse med bhakti-vriksa-programmet, hvor teksten er en del af diskussionsmaterialet til de
ugentlige møder. Her bringes det for at give vores læsere et indtryk af, hvad man beskæftiger sig
med i bhakti-vriksa-møderne. Forfatterne Vijay Venu Gopal Dasa og Prema Padmini Devi Dasi
har stået for et omfattende bhakti-vriksa-program i Mellemøsten.
Forskellige forhold til
hengivne
Vaisnava-eksperter har analyseret, at der er forskellige kategorier af hengivne og forskellige attituder inden for generel
adfærd, der skal overholdes i
forhold mellem hengivne.
“Man bør mentalt respektere
enhver hengiven, der fremsiger
Herrens hellige navne,” forklarer Rupa Goswami (Upadesamrta 5). Således beskriver Rupa
Goswami i korthed kanisthaåndelige mester og er blevet fuldt ud engageret
adhikari’en eller den hengivne på begynder- af ham i Herrens transcendentale tjeneste.”
stadiet. Kanistha-adhikari’en har den diskvaSrila Prabhupada beskriver også det højeste
lifikation, at han ikke respekterer avancerede stadie eller uttama-adhikari’en: “Ud af mange
hengivne ordentligt og ikke fornemmer Herren sådanne vaisnavaer kan man måske finde én,
Krishna inde i hjertet på alle levende væsener. der er meget seriøst engageret i Herrens tjeneste
I det store hele erkender han kun Krishnas og strengt følger alle de regulative principper,
tilstedeværelse i Deiteten i templet. Men al- fremsiger det foreskrevne antal runder på sin
ligevel er kanistha-adhikari’en langt bedre end japa-kæde og altid tænker på, hvordan han kan
alle ikke-hengivne, der klassificeres som enten ekspandere Krishna-bevidsthedsbevægelsen. En
karmier (grove materialister) eller yogier og sådan vaisnava skal accepteres som en uttamajnanier (upersonlige transcendentalister). Fordi adhikari, en meget avanceret hengiven, og man
han er en hengiven af Herren, kaldes kanistha- skal altid opsøge hans selskab.”
adhikari’en også sommetider for en materialiRupa Goswami forklarer, at man mentalt bør
stisk hengiven, fordi han er tilbøjelig til at være respektere begynderen eller den materialistiske
interesseret i materielle begunstigelser. Derfor hengivne, man bør bukke sig ned og frembære
skal en hengiven stræbe efter at gøre fremskridt sin ydmyge hyldest til en madhyama-hengiven
og komme til positionen som en andenklasses og omgås med og trofast tjene den rene henhengiven, en madhyama-adhikari.
givne, ”der er avanceret i ufravigelig hengiven
“Madhyama-adhikari’en har,” skriver Srila tjeneste, og hvis hjerte er fuldstændigt fri for
Prabhupada, “fået åndelig initiering fra den tilbøjeligheden til at kritisere andre.” (Upade-10-

samrta 5)
for ældre hengivne og sannyasier. Denne opførSelv om alle hengivne bør være genstand for sel blev demonstreret af Herren Caitanya, der
vores respekt, er der klare retningslinier for, fortsætte med at respektere en ældre sannyasi,
hvordan man omgås med forskellige klasser af Ramacandra Puri, selv om Ramacandra Puri
hengivne. Alle hengivne vil finde sig selv i en opførte sig forkert på mange måder. Når det i
situation, hvor nogle hengivne er mere avan- enkelttilfælde bliver vanskeligt at afgøre dette,
cerede end dem, nogle er
bør man rådføre sig med
deres jævnbyrdige, og nogle
respekterede hengivne,
er nytilkomne eller mindre
hvordan man skal opføre
avancerede. Ifølge vaisnavasig.
Umodne hengivne drager
etiketten bør man udspørge
Hvem er vores ligemænd
og tjene de mere avancerede imidlertid for mange so- i hengiven tjeneste? En
hengivne, man bør etablere ciale sondringer, som om en ydmyg hengiven er tilbøkærlige venskabsforhold grhastha aldrig kunne være jelig til at anse sig selv for
til hengivne på lige fod, og på samme niveau som en lavere end andre, og han
man bør give barmhjertig sannyasi, eller en hengiven er utilbøjelig til at anse sig
vejledning til dem, som er
med tolv år bag sig ikke selv for at være på samme
mere nye, end man selv er.
åndelige niveau som andre.
kunne være på samme ni- Umodne hengivne drager
Når som helst en hengiven
får en chance for at høre veau som en hengiven med imidlertid for mange sofra eller tjene en avanceret seksten års erfaring.
ciale sondringer, som om
vaisnava, bør han huske på
en grhastha aldrig kunne
disse sastriske retningslinier
være på samme niveau
og ivrigt respektere den hensom en sannyasi, eller en
givne. Hvis der er forskel på
hengiven med tolv år bag
to disciple, bør en hengiven ikke være misun- sig ikke kunne være på samme niveau som en
delig. Srila Prabhupada skriver:
hengiven med seksten års erfaring. Men ”lige”Hvis en Gudsbroder er mere oplyst og avan- mænd” betyder egentligt ligesindede venner i
ceret i Krishna-bevidsthed, bør man acceptere hengiven tjeneste i venskab på vegne af den
ham som næsten på samme niveau som den åndelige mester. To individuelle personer kan
åndelige mester, og man bør være lykkelig over selvfølgelig aldrig være helt lige i alting. Derfor
at se sådanne Gudsbrødre avancere i Krishna- er venskab et spørgsmål om at give og tage.
bevidsthed.” (Srimad-Bhagavatam 3.32.42)
Fundamentet for åndelige kærlighedsudvekslinMen det er nærliggende at spørge: ”Hvordan ger mellem hengivne gives af Rupa Goswami
ved vi, hvem der er en avanceret hengiven? i Upadesamrta: at give gaver i velgørenhed,
Fortjener alle den åndelige mesters Gudsbrødre acceptere gaver givet i velgørenhed, åbne sit
virkeligt at blive accepteret som værende næsten sind i fortrolighed, spørge fortroligt, acceptere
på samme niveau som ens guru? Skal enhver prasadam og tilbyde prasadam er de seks sympsannyasi eller ældre hengiven betragtes som tomer på kærlighed, som deles mellem den ene
avanceret?”
hengivne og den anden.
Hvis en ældre hengiven eller sannyasis opÅndeligt venskab er forskelligt fra materielt
førsel ikke er i overensstemmelse med sympto- venskab i den forstand, at materielt venskab er
merne på den rette vaisnava-opførsel, skal man baseret på sansetilfredsstillelse, imens åndeligt
dømme for sig selv, men selv hvis man ikke ser venskab bygger på Krishna-bevidsthed.
symptomer på fremskridt, bør man fortsætte
En person, der forsøger at blive Krishnamed at overholde den etikette, som passer sig bevidst, bør ikke søge at blive ven med nogen ud
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Forhold til de
uskyldige ikke-hengivne
En ren hengiven er naturligt venligt disponeret. Han er ikke tilbøjelig til at være årsag til
forstyrrelse for andre med sine ord eller selv med
onde tanker. Han tilgiver andres uret. Når denne
indstilling kombineres med
forståelsen af, at de ikkehengivne lider og bereder
Barmhjertighed til
sig selv endnu mere lidelse,
Personer, der har brugt vækkes den hengivnes
mindre avancerede
mange år i Krishna-bevidst- medfølelse, og han ønsker
hengivne
Den mest åbenlyse form hedsbevægelsen, men som at tjene de faldne sjæle.
for mindre avanceret hen- fortsætter med at være ma- Ud af medfølelse opsøger
given er den nytilkomne. terielt tilknyttede, kan også prædikanten alle syndige
Han kender ikke vaisnava- være mindre avancerede personer og forsøger at
filosofien særligt godt og
befri dem. Den hengivne er
hengivne.
er endnu usikker på sin
ikke tilfreds med sin egen
dedikering. Ældre henfrelse. Han bekymrer sig
givne skal hjælpe en såom andres velbefindende.
dan nybegynder på enhver
Denne indstilling inspiretænkelig måde.
res af Krishna Selv, der som alle levende væsePersoner, der har brugt mange år i Krishna- ners velønskende Fader gerne vil have alle til at
bevidsthedsbevægelsen, men som fortsætter opgive deres lidelse og vende tilbage til Ham.
med at være materielt tilknyttede, kan også
være mindre avancerede hengivne. En vaisUndgåelse af ateisternes selskab
nava viser nåde ved at tage tid til at rådgive
Da Herren Caitanya blev spurgt af en husholog give relevante instruktioner, og ved at derhengiven om, hvad en hengivens opførsel
planlægge, hvordan mindre avancerede hen- skulle være, svarede han med det samme: asat
givne kan engagere sig i hengiven tjeneste og sanga tyaga ei vaisnava acara, stri sangi eka
derved smage nektaren af Krishna-bevidsthed. asadhu krsna bhakta ara
At vise andre barmhjertighed er til tider ingen
”En vaisnava skal altid undgå almindelige
let ting. Hvis vi giver en tyv barmhjertighed i folks selskab. Almindelige mennesker er normalt
form af gode moralske instruktioner, kan han meget materielt tilknyttede, specielt til kvinder.
blive vred på os. Og man skal kunne give sin Vaisnavaer bør også undgå selskab med dem, der
barmhjertighed til mindre avancerede hen- ikke er hengivne af Herren.” (Cc. Madhya 22.87)
givne på en ”taktfuld og intelligent” måde.
Godt selskab er altafgørende. Ligesom at være
At give barmhjertighed kan ikke være en eller i selskab med mahatmaer kan åbne døren til
andens påfund og kan ikke gøres med et motiv befrielse, kan degraderede materialisters selskab
om at blive rost og tilbedt af mindre avancere- trække en aspirerende hengiven ned i uvidenhed.
de hengivne. En hengiven bør forblive ydmyg Personer, der kan lide at nyde utilladt sex, og
og forankret i de Krishna-bevidste principper, personer, der modsætter sig Gudsbevidsthed,
og så vil han være kompetent til at give nåde ødelægger renheden i vaisnava-opførsel med
til andre gennem sit gode eksempel. Hvis man deres selskab. Det er derfor ikke underligt, at en
opfører sig ideelt, giver man barmhjertighed hengiven ikke nyder et sådant selskab. (Fortsættil andre uden nogen separat anstrengelse.
tes i næste nummer)
-12af nogen materiel grund. En hengiven har intet at
vinde fra en rig mand eller politisk allieret. Siden
vi ikke længere befinder os på det materielle
fremskridts vej, bør vi ikke være interesseret i
kropslig skønhed, aristokratisk fødsel, materiel
rigdom eller materiel uddannelse. Alle vores
venskaber bør forstærke
vores hengivne tjeneste.
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Kristendommens aftryk i Vesten
Af Lalitanatha Dasa
Kristeligt Dagblad har bedt sit panel på www.religion.dk bidrage til en serie om ”Kristendommens
aftryk i Vesten”. Hvad mener man med andre ord er kristendommens væsentligste bidrag til Vesten?
Har man haft oplevelser, hvor det blev tydeligt, at kristendommen stadigvæk påvirker os i Vesten?
Kan man pege på områder, hvor kristendommen gerne måtte have større indvirkning?
Kristendommens største aftryk på Vesten er ønsker: ”De, hvis intelligens er blevet stjålet af
den monoteistiske ide. Gud er én, der er ingen materielle ønsker, overgiver sig til halvguderne
over Ham, Han alene skal tilbedes. Den ide var og følger de bestemte regler og reguleringer for
der efter alt at dømme ikke de fleste steder i tilbedelse i overensstemmelse med deres egne
Europa før kristendommens tid.
naturer.” (Bg. 7.20)
Det betyder selvfølgelig ikke, at
At tilbede andre eller andet end Gud gør
kristendommen eller snarere de abrahamske man med andre ord, når man har ønsker, der er
religioner (kristendom, jødedom og islam) forskellige fra Guds ønsker for én. Man tilbeder
er ene om monoteisme, som nogle tror det. andre guder, der kan tilfredsstille ens kortsigtede
Monoteisme finder man også uafhængigt i ønsker om materiel velstand, sundhed, lykke,
mange andre religiøse sammenhænge. For opnåelse af himmelske verdener, frelse osv., som
eksempel er Indiens Vedaer i deres essens Gud er for klog til at ville give os (Han har meget
monoteistiske, selv om omtalen af mange guder større ting i tankerne for os). Således er det godt,
eller halvguder kan forvirre nogle til at tro, at at kristendommen i Vesten har mindsket denne
halvguder er kraftfulde uafhængigt af Gud. Det tilbedelse af andet og andre end Gud Selv.
bekræftes af den ældste Veda, Rg-Veda, ifølge
Her kan det dog bemærkes, at selv om
hvilken, om tad visnuh paramam padam: ”Visnu Vesten ved kristendommens indflydelse er
er den Højeste, og alle andre ser op til Ham.” monoteistisk, har Vestens folk alligevel ikke
Den samme lære finder man i den kendteste bog opgivet deres materielle ønsker om materiel
fra den vediske litteratur, Bhagavad-gita.
lykke, velstand, frelse osv. Følgelig tilbeder
Ikke desto mindre kan Vedaernes omtale af de de, som ikke ønsker at give sig til Guds ønsker,
mange halvguder godt give indtryk af, at der er ikke Gud, som Kristus ønskede det (”Herre,
mange guder uden én Højeste Gud, og at man ske DIN vilje”). Hvis de ikke ligefrem bliver
får det samme resultat af at dyrke ligegyldigt ateister, tilbeder de i stedet Gud på samme
hvilken af dem. Denne ide har kristendommen måde, som mennesker i andre religioner tilbeder
overskygget her i Vesten og solidt grundfæstet andre guder. Således bliver Gud fra at være
forståelsen af, at religion betyder at tilbede Gud Herren, hvis ønsker er enerådende, og for hvis
og overgive sig fuldt ud til Ham.
skyld alene man lever, reduceret til at være en
Hvorfor er dette vigtigt? Det er det, fordi ordreleverandør for vores behov (”Giv os i dag
man ikke får det samme resultat af at tilbede og vores daglige brød, hjælp mig med dit og dat, må
tjene Gud og tjene andre eller andet end Gud. der blive fred i verden, frels os osv.”). Kristus
Tilbedelse af Gud fører én hjem til Gud, mens sagde noget andet:
tilbedelse af andre guder fører én til et andet
”Søg først Guds rige, så skal alt blive givet til
midlertidigt liv i reinkarnationskredsløbet i dig.” (Matt. 6.33)
denne materielle verden.
”Mit rige er ikke af denne verden.” (Johannes
I Bhagavad-gita forklares det, at grunden 18.36)
til, at mennesker tilbeder andre guder end Gud
”Lad de døde begrave deres døde og følg
er, at de ønsker noget andet end det, som Gud mig.” (Lukas 9.60)
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”Giv alt, du har, til de fattige og følg mig.”
(Matt. 19.22)
”Det er sværere for en rig at komme i
himmelen end for en kamel at komme gennem
et nåleøje.” (Matt. 19.23-24)
”Tro ikke, at jeg er kommet for at udbrede
fred på Jorden… Jeg er kommet for at sætte skel
mellem en mand og hans fader, mellem en datter
og hendes moder og mellem en svigerdatter og
hendes svigermoder.” (Matt. 10.35)
Det er Kristi lære i en nøddeskal. Hvor dybt
har denne side af kristendommen sat sit aftryk
i Vesten, når det kommer til stykket? Ikke
særligt dybt. Derfor talte Kierkegaard om to
ting, nemlig ’kristendommen’ og ’kristenheden’.
Selv om mange tror, de er én og samme ting,
er de lige så forskellige som dag og nat. Som
Kierkegaard så det, er kristendommen en lære
om et fuldstændigt fravalg af det verdslige og en
komprisløs hengivelse til Gud og Guds vilje, hvor
Guds ønske for én kommer i første række uden
hensyn til vores verdslige situation og interesser.
I modsætning hertil er kristenheden en verdsligt

kompromitteret religiøsitet, hvor bevarelse af
institutioner, traditioner og privilegier vejer
tungere end overholdelse af den klare sandhed,
som Jesus forkyndte. Kristenheden er ritualer
og traditioner, som ingen egentlig ved, hvad
meningen er med, og hvor de kommer fra. Det
er præster, der lirer trosbekendelser af uden
selv at tro på dem og nøjes med at sige det,
der ikke forstyrrer deres menigheder i deres
verdslige levned. Det er kirker, der velsigner det
verdslige liv, de verdslige magter, våbnene og
soldaterne og beder om fortsat gode økonomiske
konjunkturer. Det er religiøsitet, hvor materiel
rigdom, fred og fordragelighed med udsigt til
evigt liv og salighed til alle, der trofast betaler
til religionens institutioner, vejer tungere end
Guds ønsker og væsen.
Selv om kristendommen har sat sit afgjorte præg
på Vesten, er spørgsmålet derfor stadig, hvor dybt
et aftryk kristendommen egentlig har sat. I hvert
fald er der områder, hvor aftrykket gerne måtte
være større, f.eks. (sagt med et glimt i øjet) blandt
kristenheden og dens kristne kirke.

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
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Indiens storhed
Af Lalitanatha Dasa

I sin nye bog, Advancements of Ancient India’s
Vedic Culture [‘Oldtidens
Indiens vediske kulturs
fremskridt’], diskuterer Sri
Nanda-Nandana Prabhu, der
også er kendt som Stephen
Knapp, hvordan den mest
avancerede civilisation noget
sted på Jorden blomstrede i
Indien på et tidspunkt, hvor
alle andre levede i primitive
samfund. Ikke blot var den
vediske kultur langt forud for
noget andet på Jorden med
hensyn til religion og filosofi,
men også når det kom til ting
som industri, metallurgi,
videnskab, medicin, kirurgi,
matematik, astronomi osv. I virkeligheden har
disse videnskaber alle deres oprindelse i Indien
og Vedaerne.
Da mange ikke er klar over dette, kan det være
interessant at høre forskellige udtalelser fra bogens forord for at danne sig en ide om, hvordan
dette faktisk er tilfældet. Således skriver forfatterne Murthy og Mishra i en bog fra 1999 om
indisk kemi, Indian Tradition of Chemistry and
Chemical Technology, i forordet:
Hinduerne er en race, der har dvælet ved
livets (og dødens) mest grundlæggende
spørgsmål og ved naturen og dens oprindelse. Hinduernes djærve forskning gav
fødsel til teorier, aksiomer, principper og
en helt unik levemåde og indfaldsvinkel til
livet. Denne indfaldsvinkel ledte til udviklingen af en af de ældste og mest storslåede
kulturer på Jordens overflade. Hindukulturens åndelige sider er alment kendt, men at
videnskab, teknologi og industri var en del
af dens kultur, er lidet kendt.

Af historiske grunde er
fortidens hinduers opnåelser på forskellige områder
inden for videnskab og
teknologi generelt ikke
kendt blandt indere. Sri
Dharmpal og andres nylige
forskning har vist, at kolonitidens indtrængere havde
en økonomisk interesse i
at fordreje og ødelægge
viden om alle de positive
sider af hindukulturen.
Den almindelige opfattelse
i dag er, at hinduer var
mere interesseret i ritualer, åndelighed og verden
hinsides og efter døden.
At hinduer i lige så høj
grad var et materialistisk folk, at Indien
var verdens industrielle værksted indtil
slutningen af det 18. århundrede, at hinduer havde beskæftiget sig med grundlæggende spørgsmål omkring principperne for
astronomi, elementarpartikler, universets
oprindelse, praktisk psykiatri osv., er ikke
veldokumenteret og bredt kendt. At fortidens hinduer havde meget højt udviklede
teknologier inden for tekstilfremstilling,
keramik, bogtrykkeri, våbenteknologi,
klimatologi og meteorologi, medicin og
kirurgi, metallurgi, landbrug og jordbrugsvidenskab, ingeniørarbejde, byplanlægning og lignende felter, ved kun få
forskere i dag. Alene om et fagligt emne
som kemi er der omkring 44 kendte tekster
på sanskrit fra Oldtiden og Middelalderen.
Den arabiske videnskabsmand Sa’id ibn
Ahmad al-Andalusi (1029–1070) skrev i sin
videnskabshistorie Tabaqat-al’umam:

-15-

Det første land, der dyrkede videnskab,
var Indien... Til deres ære har indere
gjort store fremskridt i studiet af tal og
geometri. De har tilegnet sig en umådelig
viden og nået højdepunktet af viden om
stjernernes bevægelse [astronomi]...De
har overgået alle andre folkeslag i deres
viden om lægevidenskab.

tror, at de har tilegnet sig videnskaberne,
fordi de taler græsk, ville de måske blive
overbevist om, om end det er lidt sent, at
andre folkeslag og ikke kun grækerne,
men mennesker med et andet sprog kendte
til ting lige så godt som dem.

I sin artikel Indic Mathematics: India and
the Scientific Revolution gennemgår Dr. David
Grey matematikkens historie og nogle af de
vigtigste fremskridt, der fandt sted i Indien.
Han konkluderer:
… rollen, som Indien spillede i udviklingen [af den videnskabelige revolution
i Europa] er mere end blot en fodnote, der
letkøbt og ulogisk kan fejes under tæppet
af eurocentrede fordomme. At gøre dette
er at fordreje historien og nægte Indien
et af dets største bidrag til verdencivilisationen.

Den amerikanske professor Jabez T. Sunderland (1842-1936) tilbragte mange år i Indien.
Han skrev i sin bog India in Bondage:

Lin Yutang, kinesisk videnskabsmand og
forfatter, skrev: ”Indien var Kinas læremester i
trigonometri, andengradsligninger, grammatik,
fonetik…”
På samme måde skrev Francois Voltaire: ”...
alting er kommet ned til os fra Ganges’ bredder.”
Med henvisning til ovenstående citater konkluderede David Osborn: ”Fra disse udtalelser
ser vi, at mange navnkundige intellektuelle
mente, at Vedaerne var oprindelsen til den videnskabelige tanke.”
Den syriske astronom og munk Severus Sebokhy skrev omkring år 662:
Jeg skal nu fortælle om hinduernes
viden… om deres finere opdagelser inden
for astronomiens videnskab, opdagelser,
som er endnu mere sindrige end grækernes
og babylonernes, om deres rationelle matematiksystem og om deres regnesystem,
som ingen ord kan lovprise nok – jeg
mener systemet med at bruge ni symboler. Hvis disse ting var kendt af folk, der
-16-

Indien skabte begyndelsen til alle
videnskaber, og hun ledte dem til en
bemærkelsesværdig grad af udvikling
og var derved foregangslandet i verden.
Indien har frembragt storslået litteratur,
stor kunst, store filosofiske systemer,
store religioner og store mænd inden for
alle områder i livet – regenter, statsmænd,
finansmænd, videnskabsmænd, forfattere,
generaler, kolonisatorer, dygtige kunstnere
og håndværkere af enhver slags, jordbrugere, industriledere og banebrydere inden
for samhandel og forretning vidt omkring
til land og til vands.
Sunderland fortsatte:
Indien var en langt større industriel
og fremstillende nation end noget sted i
Europa eller andre steder i Asien. Hendes klædevarer – hendes væves fineste
produkter af bomuld, uld, hør og silke
– var berømte over hele den civiliserede
verden. Det samme var hendes udsøgte
smykker og ædelstene, der var tilslebet
i enhver elskelig form. På samme måde
hendes lervarer, porcelæner og keramik
af enhver slags, kvalitet, farve og smukke
former. Ligeledes hendes fine arbejder i
metal, jern, stål, sølv og guld. Hun havde
storslået arkitektur, der kan måle sig med
alt andet i verden. Hun havde store ingeniørarbejder… Ikke kun var hun den største
skibsbyggende nation, men hun havde
også handel til land og til vands med alle

civiliserede lande.
Sunderland citerer Lord Curzon, den engelske
vicekonge i Indien fra1899 til 1905, fra en tale i
Delhi i 1901: ”Indien har efterladt et større aftryk på menneskehedens historie, filosofi og religion end noget andet jordisk sted i universet.”
Mark Twain var en beundrer af Indien. Han
skrev i Following the Equator:
Dette er Indien… menneskeracens
vugge, fødestedet for menneskets tale, historiens moder, legendernes bedstemoder,
traditionens oldemoder, hvis oldtid formede alle andre nationer… Indien var starten
på hele verden ved tingenes begyndelse.
Hun havde den første civilisation. Hun
havde den første ansamling af materiel
rigdom. Hun var tæt befolket med dybsindige tænkere og fine intellekter. Hun
havde miner, skove og en frugtbar jord. 6

Med Max Mullers egne ord:

Tilmed det 19. århundredes store indolog,
Oxford-professoren Dr. Max Muller, havde
mange lovord til overs for Indien og hinduer:
Warren Hastings bemærkede om hinduer generelt: ’De er venlige og menneskekærlige, mere givet til taknemmelighed
for venlighed, der vises dem, og mindre
foranledigede til hævn for uret, der begås
mod dem, end noget andet folk på Jordens
overflade. De er loyale, kærlige og lydige
over for lovens autoritet.’
Biskop Heber udtalte: ‘Hinduerne er
modige, høflige, intelligente, meget ivrige
efter viden og fremskridt, sobre, flittige,
pligtopfyldende forældre, kærlige over for
deres børn, generelt milde og tålmodige
og lettere berørt af venlighed og opmærksomhed over for deres behov og følelser
end noget andet folk, jeg nogensinde har
mødt.’
Sir Thomas Munro siger det endnu
tydeligere. Han skriver: ‘Hvis et godt
landbrugssystem, uforlignelig industriel

dygtighed, en evne til at fremstille hvad
som helst, der bidrager til enten bekvemmelighed eller luksus, skoler etableret i
hver eneste landsby for at give kundskab
i læsning, skrivning og regning, generel
praktisering af gæstfrihed og velgørenhed
blandt hinanden og frem for alt behandling
af det kvindelige køn med fuld tillidsfuldhed, respekt og finfølelse er blandt de ting,
der kendetegner et civiliseret folk – da
er hinduerne på ingen måde ringere end
Europas nationer. Hvis civilisation bliver
en handelsvare mellem England og Indien,
er jeg sikker på, at England vil vinde ved
den import.’

Hvis jeg skulle se ud i verden for at
finde det land, der mest rigeligt er udrustet
med al den rigdom, magt og skønhed, som
naturen kan skænke – i nogle henseender
som et paradis på Jorden – må jeg pege på
Indien. Hvis jeg blev spurgt, under hvilken
himmel den menneskelige tanke mest har
udviklet nogle af sine mest udsøgte gaver,
mest har tænkt dybt over livets største
problemer og fundet løsninger på dem,
som fortjener opmærksomhed fra selv
dem, der har studeret Platon og Kant, må
jeg pege på Indien. Og hvis jeg skulle
spørge mig selv, fra hvilken litteratur vi,
der her i Europa er blevet opfostret næsten
udelukkende med grækernes og romernes
tanker såvel som én semitisk races, jødernes, kan finde den forbedring, som er
mest påkrævet for at gøre vores indre liv
mere fuldendt, mere vidtfavnende, mere
universelt og i sandhed mere ægte menneskeligt, et liv ikke blot for dette liv, men
et forvandlet og evigt liv, måtte jeg igen
pege på Indien.”

Alle citater hentet fra http://www.stephenknapp.com/greatness_of_ancient_india’s_developments.htm.
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Forkyndelse er essensen
Af Gaurahari Dasa
Alle, som har været i kontakt
med ISKCON lidt længere tid,
kender udtrykket: ”Forkyndelse er
essensen, renhed er kraften, bøger er
grundlaget, anvendelighed er princippet” (på engelsk: Preaching is the
esscence, purity is the force, books
are the basis, utility is the principle).
Så vidt jeg ved, var det oprindeligt
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati
Thakura, som formulerede denne
grundsætning, og Srila Prabhupada
gav den videre til sine disciple. Jeg
tænkte, jeg kunne bruge en artikel
på hvert af de fire punkter.
Forkyndelse er essensen
I Los Angeles holdt Srila Prabhupada en eller anden gang omkring
1969 på Srila Bhaktisiddhantas
bortgangsdag en tale for sine disciple
i ISKCON’s nyåbnede verdenshovedGaura Hari Dasa
kvarter (det var før der eksisterede
noget tempel i Sridam Mayapur).
at vie vores liv til at hjælpe de andre betingede
Endnu engang understregede Srila Prabhupada,
sjæle, som lider.
at det vigtigste i åndeligt liv er at acceptere ens
At de lider, burde ikke have undgået vores opåndelige mesters instruktioner, hans mission,
mærksomhed. Hvis vi alligevel ikke har opdaget
som ens liv og sjæl. Han videregav dernæst den
det, kan det skyldes en af to ting. Enten lider vi selv
instruktion, han selv havde fået af Srila Bhaktisidså meget, at vi ikke har overskud til at tænke på
dhanta. Han sagde, at vi må ”føle for den lidende
andre. Eller også er vi så selviske, at vi er ligeglade
menneskehed.” Hvad betyder det konkret? Jo,
med andre. Selv hvis årsagen er, at vi selv lider,
at vi påtager os den ”utaknemmelige opgave”
er det også en form for selviskhed. Hele pointen
(Prabhupadas udtryk), som det er at prøve at
er, at når vi holder op med at tænke på os selv,
redde de betingede sjæle fra cyklusen af fødsel
lider vi ikke mere. Min guru maharaja, Sridhar
og død. Herren Caitanya kom selv for at redde
Swami, sagde: ”Det sidste, man skal gøre, når man
os betingede sjæle i denne faldne Kali-yuga. Vi
prøver på at finde ud af, hvordan man kan blive
disciple og grandisciple af Srila Prabhupada er
lykkelig, er at prøve at finde ud af, hvordan man
blandt de lykkelige sjæle, som er blevet reddet. Vi
kan blive lykkelig.” Det lyder som volapyk, men
står derfor i evig gæld til Herren Caitanya og hele
det er faktisk rigtigt. Hvis vi prøver at observere
guru-parampara med Srila Prabhupada og vores
vores medmennesker, vil vi også opdage, at jo
egen guru maharaja i spidsen. Vi kan aldrig betale
mere selviske mennesker er, jo mere ulykkelige er
den gæld tilbage. Men vores pligt er at prøve ved
de. Løsningen er så simpel, og når det går op for
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én, forstår man, hvor unødvendigt det er at lide.
indsigt med dem, og det er også forkyndelse.
Den mest effektive måde at blive af med selForkyndelse behøver ikke at være særlig indviskheden på, er ved at forkynde. Hvis vi ikke viklet eller ressourcekrævende. Ved helt enkelt at
føler for den lidende menneskehed, hvordan kan vise sig offentligt i vaisnava-klædedragt forkynder
vi så forkynde? Hvis vores såkaldte forkyndelse man Krishna-bevidsthed. Alle, som ser os, tænker:
er motiveret af et ønske om at vise, at ”jeg er ”Der går Hare Krishna-folkene.” Mange smiler og
bedre end jer,” vil den ikke have nogen som helst siger: ”Hare Krishna.” Og nogle bliver nysgerrige
effekt. Kun når vi gør os den ulejlighed at sætte og kommer hen og spørger, hvad vi laver. Det
os i de betingede sjæles sted for at forstå, hvor kræver lidt mod at gå rundt sådan og være genstand
meget de faktisk lider, kan vi hjælpe dem. Og når for alles stirrende blikke, og måske er der endda
vi prøver at se, at under det tykke lag af uviden- (Gud forbyde det) nogle, som ler og gør nar. Men
hed er der en hengiven, en smuk tjener af Gud, at prædike kræver mod. Hvis man ikke har mod
vil vi komme til at elske dem. Det er Krishnas til at vise verden, at ”Jeg er Krishnas hengivne,”
kærlighed, og det er den kærlighed, alle tørster hvordan kan man da forkynde? At folk stirrer, er
efter. At få lov til at formidle Krishnas kærlighed ikke nødvendigvis et symptom på fordømmelse.
til de tørstende betingede sjæle er den mest kon- Det kan lige så vel være tegn på, at de bliver tilcentrerede nektar, der findes, essensen af alting. trukket. Man kan blot forestille sig, hvordan alle
At forkynde betyder så mange ting. Normalt ville stirre, hvis Krishna i egen person pludselig
tænker vi på forkyndelse som de aktiviteter, der stod foran dem.
sigter på at skaffe nye medlemmer, nye støtter,
Et andet aspekt af forkyndelsen er, at vi ved at
til Hare Krishna-bevægelsen. Men en anden og vise et godt eksempel og opføre os som ”ladies
mindst lige så vigtig form for forkyndelse er den, and gentlemen” demonstrerer den praktiske
som er rettet mod dem, som allerede er i kontakt værdi af Krishna-bevidsthed. Almindelige menmed sankirtana-bevægelsen. Maya er allesteds- nesker forstår ikke så megen filosofi. Men en
nærværende, og medmindre vi hele tiden bestyrker ting, alle forstår, er, at her er et godt menneske,
hinanden i vores tro ved at hjælpe hinanden til at en, der er fri for selviskhed, en, som er tolerant,
overvinde tvivl og huske, hvad formålet er med medfølende, tålmodig, beslutsom osv. Så ved at
livet, er der al mulig risiko for, at vi igen opgiver udvikle disse kvaliteter og demonstrere dem,
hengiven tjeneste, som vi jo har set så mange gøre. forkynder vi på den allermest effektive måde.
Engang i ISKCON’s tidlige dage, hvor der var
Prabhupada gav en gang en definition på, hvad
omkring 400 indviede hengivne, sagde Prabhu- det vil sige at forkynde. Han sagde: ”At forkynpada, at nu har vi nok medlemmer. Lad os nu de betyder at se gnisten af Krishna-bevidsthed
”koge mælken ned”. Med andre ord er indrul- og puste til den.” Med andre ord kan vi så at sige
leringen af nye medlemmer blot begyndelsen. ikke bare stoppe Krishna-bevidsthed ned i halDer er lang vej fra at være kommet i kontakt og sen på de betingede sjæle. Vi må observere den
have taget processen op, til vi når målet. Det person/de personer vi har foran os og sætte os
beskrives i Nectar of Devotion, at processen ind i, hvordan de tænker og føler. Alle er tiltrukbegynder med, at man opvækker sin tro. Der- ket af Krishna (Krishna betyder jo ’Han, som
efter begynder man at omgås hengivne, tager er alttiltrækkende’). Prædikanten må prøve at
sadhana-processen op osv. Endelig når vi efter forstå, hvordan den betingede sjæl er tiltrukket,
en lang udvikling til målet, Krishna-prema, ren og så opmuntre ham til at gå videre i forståelsen,
kærlighed til Krishna. Hvis vi skal fuldføre den at det i virkeligheden er Krishna, han er tiltruk”rejse” uden at blive ledt på afveje, behøver vi ket af, selv om han måske ikke selv forstår det.
al den hjælp, vi kan få. Det er primært de ældre
Der er naturligvis uendeligt meget mere at
hengivnes opgave at tage sig af de yngre, hjælpe sige om forkyndelse af Krishna-bevidsthed.
dem og dele deres erfaringer og filosofiske Dette var bare nogle strøtanker om emnet.
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Besøg af Sankarsana Prabhu
og Visnu-priya Mataji
Vi får besøg af Sankarsana Prabhu og
Visnu-priya Mataji i Danmark midt i oktober. De ankommer torsdag den 18. og
rejser igen den 22. oktober. Efter planen vil
de være i København alle dagene og giver
foredrag og er til rådighed for samtaler i
templet.
Sankarsana Prabhu er Prabhupada-discipel og specielt kendt for at være en meget
succesfuld internetprædikant, hvis hjemmeside http://www.ultimateselfrealization.
com/ dagligt har flere tusinde besøgende.
Parret har besøgt os fast de senere år og
behøver ikke megen præsentation, så vi vil
kun opfordre alle til at møde op og drage
fordel af deres gode selskab.

Diwali, Govardhana Puja og
Srila Prabhupadas bortgangsdag
Bemærk allerede nu datoerne for Diwali,
Govardhana Puja og Srila Prabhupadas
bortgangsdag. De falder henholdsvis tirsdag den 13, onsdag den 14 og lørdag den
17 november. Tirsdag og onsdag bliver
der begge dage aftenprogram fra klokken
17, imens der om lørdagen er fest for Srila
Prabhupada fra kl. 16. Programmet for
dagene i Århus er ikke fastlagt i skrivende
stund. Følg med på www.krishnahuset.dk
for at være orienteret om, hvad der sker
i Århus.

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

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

En Krishna-bevidst tænkeleg
Det siges, at Krishna har lige så mange forskellige navne, som der er bølger på havet. Har
du nogensinde prøvet at stå på en strand og tælle
alle de bølger, der kommer ind på bredden? Det
er faktisk umuligt at tælle dem alle sammen. I
hvert fald bliver man træt af det på et tidspunkt.
Denne leg går ud på at tælle navne på Krishna,
og det er straks meget sjovere. Faktisk behøver
man ikke tælle præcist, hvor mange navne Han
har. Det, man skal gøre, er, at man starter med
bogstavet A, og så prøver man, hvor mange man
kan huske af Krishnas navne, der starter med A
som for eksempel Adhoksaja, Acyuta, Ananta,
Aniruddha, Anandavardhana, Arjunasakhi og

Ved
Dandaniti
Devi Dasi

så videre. Man kan også starte med et andet
bogstav i alfabetet og så fortsætte derfra.
Det er en leg, man kan lege, hvad enten man
er alene eller sammen med andre. Det kan være
godt at have nogle større børn eller voksne med.
Man kan eventuelt skrive navnene ned, hvis
man har lyst til det.
Jeg har kaldt legen ’Krishna fra A til Z’, fordi jeg
ikke ved, om der findes navne på Ham med Æ, Ø
eller Å. Men det gør der jo nok, så hvis du kan finde
på nogle, kan du da sende dem til mig.
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Herren Krishnas Køkken
Indisk vegetarisk kogekunst - 7.del
Af Yamuna Devi Dasi

Purier: Indiens festlige brød
Af Indiens fladbrød er dybstegte puri’er de mest
festlige. Man finder dem på menuen til de fleste
fester fra bryllupper og festivaler til søndagsfester
i ISKCON-templer. Tilberedt i tempelkøkkener i
årtusinder bliver purier selv den dag i dag uddelt i
tusindvis som maha-prasadam til tempelbesøgende.
Ud over at være Indiens mest elegante og
sensationelle fladbrød er purier de hurtigste og
nemmeste at lave. Man skal blot rulle en kugle af
hvedemelsdej ud i en tynd cirkel og lade den glide
ned i varm olie. Den er kogt inden for et minut og
blæser op til en sprød, gylden kugle med en tynd
skal. En puri er bedst serveret med det samme, når
den stadig er fyldt med varm damp, idet den kun
holder sin form i et eller to minutter. Selvfølgelig
er varme, sammenfaldne purier stadig lækre. Ved
stuetemperatur kaldes de basi-purier, og de er
populære i alt lige fra madkasser til rejsemåltider.
Af de mange etniske brød, jeg har studeret,
er de mest mindeværdige dem, der fortsat er
enkle med stærke bånd til deres antikke fortid. Usyrede purier viser deres egenskaber
gennem kvaliteten og renheden af blot tre
elementer: mel, vand og ghee (klaret smør).

brønde, og gemmer det i kander af ler eller kobber.
De mærker ofte deres vand sødt eller salt, hvor den
første har en smag af kildevand, og sidstnævnte bærer
spor af salt eller mineralforekomster. Indiske byboere,
der bruger kommunalt vand, koger det og bruger det,
når det er afkølet. I Vesten anbefaler jeg kildevand.
Ligesom en ægte fransk croissant kræver smør
og italiensk foccacia kræver ekstra jomfru olivenolie, kræver klassiske purier klaret smør, der
kaldes ghee. Da smør indeholder omkring 80 %
smørfedt, 18 % procent vand og 2 % faste stoffer,
kan det ikke opvarmes til den temperatur, der er
nødvendig til friturestegning. Når smørret klares,
dampes vandet ud, og de faste proteinbestanddele
adskilles fra det rene smørfedt. Den subtile, forfinede smag af afklaret smør, der ofte beskrives som
nøddeagtig og sød, kommer overvejende fra en
svag karamellisering af laktosesukkeret i smørret.
Ghee er let at lave. Man kan finde to metoder
i lærebogen, Lord Krishnas Cuisine. Der vil
du også finde vejledning i fremstilling af ghee
tilsat forskellige slags smag såsom aromatisk
ingefær-ghee, krydder-ghee og peber-ghee. Min
nuværende favorit-ghee er lavet med nelliker, en
peberblanding og friske karryblade. I Amerika fås
både ghee og økologisk smør i helsekostforretninger. Hvis du ønsker at prøve purier uden smørfedt,
så forsøg at stege dem i koldpresset majsolie eller
en af de mange krydderolier, der er nævnt i min
bog Yamuna’s Table.

Puriers grundlæggende ingredienser
Blødt, friskmalet hvedemel er at foretrække,
både for dent smag og for dent elasticitet. I mange
indiske køkkener males hveden dagligt. Mel anses
forældet efter at have stået i blot tre dage. Selv om
jeg af af og til er i besiddelse af en kornmølle, har
jeg pt. ingen og bruger det næstbedste: økologisk
At forme og stege purier
fuldkornshvedemel, der fås i helsekostforretninger.
Selv om det tager lidt øvelse at mestre at rulle runde
En sidste mulighed kan være en blanding af uble- og ensartede purier, vil de første forsøg stadig smage
get hvidt mel og grahamshvedemel. Korn og mel, godt. For nybegyndere anbefaler jeg at rulle alle
der er fri for kemikalier og pesticider, er sunde og brødene ud på forhånd og opbevare dem tildækket
nærende, og når de opbevares i fryseren, bevarer på en bageplade. Så kan man stege dem hurtigt og
de meget af deres godhed.
servere dem varme lige fra gryden.
Godt vand er vigtigt i brødfremstilling. I Indien
Det, der mest afgør smagen i almindelige purier,
henter mennesker frisk vand dagligt, som regel fra er stegemidlet. I Indien vil mange tempelkokke
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og hjemmekokke ikke bruge den samme ghee to
gange til at stege purier i. De steger hver portion
i en lille mængde ghee og smider den brugte
ghee ud. En erfaren gane kan let spore, om en puri
er stegt i brugt ghee eller olie. Det er let at forstå,
hvorfor ghee sometider kaldes ”flydende guld”.
Det er et dyrt stegemiddel, men der er intet andet,
der helt kan måle sig med det.
Man kan spare på ghee’en ved at bruge den rette
størrelse gryde. Til opskriften forneden bruges 6 dl
ghee i en 1-2 liters gryde eller en 22 cm skålformet
indisk karai. En tommelfingerregel er at bruge
mindst 4 cm olie til små portioner af purier og
cirka 6,5 cm til større gryder og portioner.
Hvis du kun laver purier én eller to gange
om året, skulle denne enkle opskrift være tilstrækkelig. Hvis du imidlertid følger denne
serie af madlavningslektioner, kan du prøve
flere forskellige slags fra lærebogen. Eksperimentér med forskellige typer mel, vand,
mejeriprodukter og krydder-ghee eller olie.
Srila Prabhupada havde en stor forkærlighed for
purier og bemærkede engang, at indtil han var i
tyverne, foretrak han dem frem for chapatier. Jeg
blev aldrig træt af at tilberede nye varianter for ham
og opstøve de bedste ingredienser til rådighed, når
han rejste her og der. Lejlighedsvis anmodede han
om dem til en særlig frokost, et sent aftensmåltid
eller morgenmad i koldt vejr.
Purier passer godt til næsten enhver gryderet,
grøntsagsret eller dal-ret og til mange regionale
køkkener. Som et simpelt nordindisk landsbyfestmåltid kan man servere purier med kichari
og yoghurt. Til en god frokost eller middag kan
man servere dem med en eller to grøntsagsretter
og salat. Som en eftermiddagssnack kan man
prøve dem med skivede mangoer og afkølet
sødris (kheer) til.

Purier (16 stk.)
4, 75 dl fuldkornshvedemel eller 2,35 dl grahamsmel blandet med 2,35 dl hvidt mel
2½ spsk. smeltet ghee eller majsolie
1½ dl varmt vand eller efter behov
ghee eller koldpresset majsolie til friturestegning
Kom melet i en stor skål. Hvis man bruger mere
end én slags mel, skal de blandes grundigt sammen. Dryp ghee eller olie i melet og og bland det
godt med fingerspidserne. Tilføj 1,2 dl vand vand
og ælt dejen til en grov masse. Drypvis tilsættes
mere vand efter behov, indtil du har en dej med en
jævn konsistens. Rens dine hænder grundigt og smør
dem med olie. Ælt dejen i cirka 8 minutter, indtil den
er glat og smidig. Smør dejen med en film af olie,
tildæk den og lad den hvile i 30 minutter (du kan lave
dejen dagen før og opbevare den på køl. Bring dejen
til stuetemperatur, før du fortsætter).
Del dejen i 16 glatte kugler. Dæk dem med plastik for at forhindre, at de tørrer ud. Tag en kugle
af dejen, mens de andre holdes dækket, og tryk
den til en flad cirkel 1-1½ cm tyk. Dyp et hjørne
af cirklen i smeltet ghee eller olie og rul den ud
til en 12 cm cirkel ved hjælp af et fast, men jævnt
tryk. Placer den på en bageplade. Rul alle purierne
på denne måde. Dæk dem til. Lad ikke purierne
røre hinanden.
Til at stege purierne varmes mindst 4 cm ghee
eller olie over middelvarme (185 grader). Kom
en dejskive i. Når den stiger til overfladen, skal
du trykke forsigtigt på den med bagsiden af en
hulske i omkring et minut, indtil den blæser op
og begynder at blive gylden. Vend purien og steg
den på den anden side i cirka et halvt minut, indtil
den er tæt på at være gyldenbrun. Anbring den
på en bakke foret med køkkenrulle. Fortsæt med
de andre dejskiver. Tilbyd purierne til Krishna
nystegte, varme eller ved stuetemperatur.

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

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

www.krishna.dk www.harekrishna.dk www.iskcon.dk
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Landbrugsprojekt i Vanløse

Srila Prabhupada ville have sine hengivne til at praktisere og demonstrere en mere naturlig
og enkel måde at leve på, og derfor bad han dem oprette Krishna-bevidste landbrugssamfund
med fokus på naturlig selvforsyning og beskyttelse af køer. Siden foråret har Dandaniti og
Lalitanatha derfor stået for et landbrugsprojekt i Vanløse på en 200 kvm. kolonihave, som de
overtog den 1. maj. Måske lyder det ikke af meget, men ikke desto kan man dyrke meget selv
på lidt plads, når det gøres systematisk. Resultatet, som billederne gerne skulle give en ide
om, er, at de nu selv er selvforsynende med alt, de bruger af grønt, og templet og de hengivne,
der bor i Vanløse, har også glæde af de friske produkter.
For dem, der gerne vil lære mere om praktisk selvforsyning og havebrug, afholder Lalitanatha Dasa et havekursus over ti lørdage i løbet af vinteren og næste forår. Kurset bliver en
blanding af teori og praksis, så man selv kan gå i gang, så snart snestormene er ophørt, og
lærkerne igen synger. Interesserede i kurset, der koster 1000 kr. for ti lektioner, kan tilmelde
sig på lalitanatha@krishna.dk.

