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Caturmasyas fjerde måned
		
begynder (faste fra urad dal i én måned)
Onsdag 23.10 Srila Narottama Dasa Thakuras bortgang
Søndag 27.10 Radha Kundas fremkomstdag, snana dana
Bahulastami
Mandag 28.10 Sri Virabhadras fremkomstdag
Onsdag 30.10 Ekadasi (faste fra korn og bønner
		for Rama Ekadasi)
Torsdag 31.10 Bryd fasten mellem 7:13–10:19
Søndag 3.11 Diwali (Kali Puja)
Mandag 4.11 Govardhana Puja.
Bali Daityaraja Puja
Sri Rasikananda fremkomstdag
Tirsdag 5.11 Sri Vasudeva Ghosh’ bortgangsdag
Onsdag 6.11 Srila Prabhupadas bortgangsdag

Tirsdag 1.10 Bryd fasten mellem 7:44–11:03
Fredag 11.10 Durga Puja
Mandag 14.10 Ramacandra Vijayotsava
		
Srila Madhvacaryas fremkomstdag
Tirsdag 15.10 Ekadasi (maha-dvadasi, faste fra
		
korn og bønner for Pasankusa Ekadasi)
Srila Raghunatha Dasa Gosvamis
		bortgangsdag
Srila Raghunatha Bhatta 		
		
Gosvamis bortgangsdag
Srila Krishnadasa Kaviraja
		
Gosvamis bortgangsdag
Onsdag 16.10 Bryd fasten mellem 7:42–11:10
Fredag 18.10 Sri Krishna Saradiya Rasayatra
Sri Murari Guptas bortgangsdag

Fredag den 18. oktober starter Damodara eller måneden
Karttika, som er den fineste af alle måneder i Vrindavana. Ud over
overholdelse af Caturmasya-løftet om at undgå urad-dal i denne
måde tilbeder alle hengivne af Krishna traditionelt Krishna som
Damodara, lille Krishna, der bindes af Moder Yadosa på grund af
Sin uartighed. Sangen Damodarastika synges morgen og aften,
og man ofrer lys til Damodaras billede.
Bemærk også, at det er Diwali i begyndelsen af november
(søndag den 3.11). Der bliver festival i Københavns-templet,
hvor der traditionelt er mange gæster til Diwali, fra kl. 15 og
fremefter. Dagen efter er det så Govardhana-puja, hvor der også
er fest om aftenen, så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Med
hensyn til programmet i Århus kan man følge med i, hvad der
sker, på www.krishnahuset.dk.
Forsidebilledet er fra Radha Kunda, Srimati Radharanis sø i
Vrindavana, hvis fremkomstdag fejres den 27.10.
‘Nyt fra Hare Krishna’ udgives af Det Internationale Samfund for Krsna-bevidsthed
(ISKCON) i Danmark, grundlægger-acarya A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
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Srila Prabhupada taler ud

Sansernes tjener
Den følgende samtale mellem Srila Prabhupada og Dr. Chaturbhai P. Patel
fandt sted i Bombay den 23. marts 1974.
Dr. Patel: Den anden formiddag, da en ung af disse herrer: ”Er du tilfreds?” Han vil svare:
kvinde sagde til dig: ”Jeg praktiserer medicin og ”Hvad har du overhovedet gjort?”
tjener folk,” svarede du: ”Du er bare et redskab.”
Dr. Patel: Herren vil ikke være tilfreds.
Srila Prabhupada: Ja, hun tjener ikke nogen.
Srila Prabhupada: Nej. Disse
Eller selvfølgelig, som de plejer at sige det, hjemmestrikkede herrer vil aldrig være tilfredse.
”Alle tjener” – men tjener penge. Alle tjener, Og i virkeligheden forsøger vi ved at tjene dem
men hvis de ikke bliver betalt for det, er der at tjene og tilfredsstille vores egne sanser. Jeg
ingen tjeneste. Det er ikke tjeneste. Men alle i gør tjeneste til min hustru, for jeg tror, at hun vil
den materielle verden tjener nogen, for af natur tilfredsstille mine sanser. Derfor tjener jeg ikke
er vi alle tjenere.
min hustru – jeg tjener mine sanser. Så i sidste
Dr. Patel: Jeg tjener alle.
ende er vi tjenere af vores egne sanser. Vi er
Srila Prabhupada: Nej, nej. Som det ingens tjenere. Det er vores materielle position.
engelske mundheld siger: ”At være alles tjener Ja, i sidste ende er vi vores sansers tjenere.
er at være ingens tjener.” Men under alle
Af natur er jeg en tjener, men for nærværende
omstændigheder kommer man ikke uden om giver jeg tjeneste til mine sanser, fordi jeg
tjeneste. Man kan ikke leve uden at tjene. Det er er betinget af den materielle natur. Men
ikke muligt. Alle tjener vi en eller anden. Men mine sanser fungerer ikke uafhængigt. De er
resultatet af materiel tjeneste er ubehageligt. Jeg fuldstændigt afhængige. Nu bevæger jeg f.eks.
har før givet eksemplet med Mahatma Gandhi, mine hænder, men hvis den virkelige herre
der gav så megen tjeneste. Men resultatet var, over min hånd, Krishna, lammer den, kan jeg
at han blev slået ihjel. Den person, der slog ham ikke bevæge den længere, og jeg kan heller
ihjel, tænkte ikke: ”Denne ældre herre har givet ikke genoplive min hånds evne til at bevæge
os så megen tjeneste. Hvordan skal jeg kunne slå sig. Så selv om jeg hævder, at jeg er min hånds
ham ihjel, selv om jeg ikke er enig med ham?” herre eller mit bens herre osv., er jeg det i
Men folk er så utaknemmelige, at ligegyldigt virkeligheden ikke. Herren er en anden. Et af
hvilken tjeneste, man gør, vil de aldrig være Krishnas navne er Hrsikesa, ”alle sansernes
tilfredse.
skaber og herre”. Derfor bør vi overføre vores
Dr. Patel: Gandhis tjeneste – han gjorde sin tjeneste til Herren Krishna. Hrsikena hrsikesaforeskrevne pligt.
sevanam bhaktir ucyate: Vi har forsøgt på så
Srila Prabhupada: Nej, egentlig ikke. Men mange måder at tjene vores sanser, men når
lad os først definere tjeneste. Hvad er tjeneste? vi engagerer vores sanser i at tjene sansernes
Tjeneste betyder, at der er en tjener og en herre. herre, oplever vi bhaktien, hengivenhedens,
Og tjeneste er overførslen mellem tjeneren tilfredsstillelse. Hengiven tjeneste til Krishna
og hans herre. Men vi har skabt så mange er også tjeneste, men det er ikke tjeneste til de
uautoriserede herrer. Hustruen er min herre, døde sanser. Det er tjeneste til sansernes levende
familien er min herre, landet er min herre, herre. Dette er virkelig tilfredsstillelse. Så af
parlamentet er min herre, den ene herre og den natur er jeg en tjener. Jeg kan ikke blive herre.
anden herre, ikke sandt? Og vi tjener dem: ”Det Min position er, at jeg er nødt til at tjene. Og hvis
er min pligt. Jeg tjener dem.” Men spørg enhver jeg ikke tjener sansernes herre, vil jeg være nødt
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til at tjene sanserne og fortsat være utilfreds.
Dr. Patel: Ikke desto mindre er det en
kendsgerning, at alle mænd har foreskrevne
pligter til hustru, familie, land og regering.
Srila Prabhupada: Ja.
Dr. Patel: Vi har forskellige slags kroppe og
også sanser, og det giver os forskellige pligter.
Den ene mand skal handle som præst eller lærer,
en anden som administrator eller militærmand,
en anden som bonde eller handelsmand, og en
fjerde som arbejder eller håndværker. Og når en
mand gør sin pligt uden forventning om nogen
frugt, er dette lige så godt som hengivenhed til
Herren.
Srila Prabhupada: Nej, nej. Ikke at forvente nogen frugt er ikke nok. Du skal gøre
mere end det. Du skal give frugten til Krishna.
Giv resultatet af dine foreskrevne pligter til
Krishna. Du kan tjene en million dollars, men
du må bare ikke tage dem til dig selv
eller bortødsle dem på din familie.
Giv denne frugt til Krishna. Det er
virkelig tjeneste.
Ligesom du arbejder nu som praktiserende læge. Så giv din indkomst
til Krishna. Så bliver du perfekt. Vi
skal blot sørge for, at Krishna bliver
tilfreds gennem vort arbejde. Krishna
siger, yat karosi: ”Det er lige meget,
hvad du gør.” Tat kurusva madarpanam: ”Giv det til Mig.” Men
folk siger [til Krishna]: ”Jeg tjener
Dig, men pengene bliver i MIN
lomme.”
Dr. Patel: Alting er Krishnas.
Hvordan kan man give noget som
helst? Selv et blad?
Srila Prabhupada: Åh jo, jo, det
kan man. Ligesom disse unge fyre
og piger. De giver hele deres liv. De
beder mig ikke om penge: ”Min gode
mand, giv mig nogle penge, så jeg
kan gå i biografen.” De tjener, og de
har givet alting. Dette er tjeneste. De
er ikke fattige. De tjener penge, men
alting er for Krishna.

Hvis du deler din indkomst op – ”en vis procentdel til Krishna, en vis procentdel til min
sansetilfredsstillelse” – så siger Krishna, ye
yatha mam prapadyante, tams tathaiva bhajamy
aham: ”Som de overgiver sig til Mig, belønner
Jeg dem i overensstemmelse dermed.” (Bg.
4.11) Hvis du har brugt et hundrede procent af
din energi på Krishna, er Krishna et hundrede
procent for dig. Og hvis du har brugt én procent
på Krishna, er Han én procent for dig. Et lige
for lige samarbejde.
Denne bevægelse har spredt sig så meget
over hele verden, fordi vi har disse unge mænd
og kvinder, der har dedikeret alting til Krishna.
Derfor har den spredt sig så hurtigt. De tænker
ikke på noget personligt. Kun på, hvordan de
kan tjene Krishna. Samsiddhir hari-tosanam:
Den højeste fuldkommenhed er at glæde Guddommens Højeste Personlighed.
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Festivaldage i oktober 2013
I oktober 2013 fejres bl.a. følgende:

Ramacandra Vijayotsava
Mandag den 14.10
Ramacandra Vijayotsava er dagen, hvor
Herren Rama sejrede over Ravana på Lanka og
befriede Sita Devi fra dæmonens fangenskab.
Srila Madhvacarya
Fremkomstdag den 14.10
Madhvacarya er den vigtigste acarya
(åndelige mester) i Brahma-sampradaya’en, den
discipelrække, som vores Gaudiya-sampradaya
nedstammer fra. Han fødtes i Udupi, Sydindien,
tidligt i det 13. århundrede. Fem år gammel blev
han indviet, og som 12-årig forlod han hjemmet
og tog sannyasa.
Madhvacarya studerede Vedaerne fra
Vedaernes forfatter, Vyasadeva, i Himalaya. I
sin kommentar til Vedanta-sutra, Purnaprajnabhasya, gendrev han den upersonalistiske
mayavada-filosofi og fastslog, at det levende
væsen, jivaen, altid er forskellig fra Guddommens
Højeste Personlighed. Madhvacarya er meget
berømt. Historien om hans liv kan læses i
Madhva-vijaya af Narayanacarya.
Raghunatha Dasa Gosvami
Bortgangsdag den 15.10
Raghunatha Dasa Gosvami, en af de seks
Gosvamier, er en af Herren Krishnas evige
ledsagere, der deltog i Sri Caitanyas sankirtanabevægelse for 500 år siden. I den åndelige
verden er han gopien Rati-manjari.
Raghunatha Dasa var søn af en rig godsejer, men
havde trods det ingen interesse i denne verden.
Hans familie forsøgte at holde ham tilbage med
tvang, men han undslap og flygtede til Jagannatha
Puri, hvor han blev en af Caitanya Mahaprabhus
personlige tjenere. Efter Herrens bortgang tog
Raghunatha Dasa til Vrindavana for at være
sammen med Rupa og Sanatana Gosvami. I mange
år boede han ved den hellige sø Radha-kunda, hvor -5hans bhajana-kutir stadigvæk findes.

Raghunatha Dasa Gosvami tillod aldrig sin
tunge sansenydelse, men spiste kun for at holde
liv i kroppen. I mange år var hans eneste føde
en smule kærnemælk hveranden dag. Dag og
nat var han opslugt af Radha og Krishnas lilaer.
Han bliver kaldt den store mystiker blandt
Gosvamierne. Han var den vigtigste kilde til
Krishnadasa Kavirajas Caitanya-caritamrta.
Selv skrev han tre bøger: Stavavali, Muktacarita og Dana Keli Cintamani.
Raghunatha Bhatta Gosvami
Bortgangsdag den 15.10
Raghunatha Bhatta Gosvami er også en af
de seks Gosvamier fra Vrindavana og fødtes i
1505 i Østbengalen (Bangladesh). Hans fader
var Tapana Misra. På Sin rejse til Vrindavana
kom Caitanya Mahaprabhu gennem Varanasi,
hvor Tapana Misra nu boede med sin familie,
og spiste hver dag hos dem. Ved den lejlighed
blev Raghunatha knyttet til Ham.
Nogle år senere sendte Raghunathas far
ham til Puri for at være sammen med Caitanya
Mahaprabhu, hvor han tilbragte otte måneder i
Herrens tjeneste. Herefter vendte han hjem til
sine aldrende forældre og tog sig af dem indtil
deres bortgang. Derefter tog han tilbage til Puri
og var igen i otte måneder i Herrens tjeneste,
hvorefter Caitanya Mahaprabhu sendte ham til
Vrindavana for at studere Srimad-Bhagavatam
under Sanatana og Rupa Gosvami. Han blev i
Vrindavana resten af livet.
Raghunatha Bhatta var livslang brahmacari.
Han var kendt for sin melodiske oplæsning
af Srimad-Bhagavatam, sin madlavning og
sin kirtana. Han lyttede aldrig til verdslige
emner eller kritik af hengivne. Han inspirerede
til opførelsen af Radha-Govindaji-templet
i Vrindavana. Raghunatha Bhatta gik bort i
1579. I den åndelige verden er han gopien
Rasa Manjari eller Raga Manjari, en af Srimati
Radharanis otte manjarier.

Krishnadasa Kaviraja Gosvami
Bortgangsdag den 15.10
Krishnadasa Kaviraja Gosvami er forfatter til
Sri Caitanya Mahaprabhus kendteste biografi, Sri
Caitanya-caritamrta. Srila Prabhupada oversatte
og kommenterede Caitanya-caritamrta, imens hans
åndelige mester, Bhaktisiddhanta Sarasvati, sagde, at
der kommer en dag, hvor mennesker fra hele verden
vil lære bengalsk for at læse Caitanya-caritamrta.
Krishnadasa Kaviraja Gosvami fødtes i 1496 i en
lægefamilie i landsbyen Jhamatpur i Barddhamandistriktet nær Naihati, Bengalen, men mødte aldrig
Caitanya Mahaprabhu. Caitanya-caritamrta er
således ikke hans øjenvidneskildring, men en
videregivelse af det, han hørte fra andre hengivne.
Ud over Caitanya-caritamrta skrev Krishnadasa
Kaviraja Gosvami bøger som Sri Govinda-lilamrta
og Krsna-karnamrta.

Devi. Selv om han var et vidunderbarn, der blot
ved at høre ting én gang kunne huske dem udenad,
indså han tidligt, hvor værdiløs enhver viden
uden forbindelse til Krishna-bevidsthed er. En
nat flygtede han derfor og vandrede hele vejen til
Mathura og Vrindavana. Her søgte han tilflugt hos
Jiva Gosvami, på hvis forslag han blev initieret af
Lokanatha Gosvami som dennes eneste discipel.
Han studerede sammen med Srinivasa Acarya og
Syamananda Prabhu under Jiva Gosvami.
Senere i livet slog Narottama sig ned i sin
fødeby Kheturi Gram, som var hans hovedsæde
i mange år. Under Narottamas indflydelse
blev sankirtana-bevægelsen spredt over hele
Bengalen. Han arrangerede den første Gaurapurnima-festival (Herren Caitanya Mahaprabhus
fødselsdagsfestival) i Kheturi Gram med deltagelse
af alle tidens store hengivne. Historikere anser
denne festival for at være en af de mest markante
begivenheder i Gaudiya-vaisnava-traditionen i
tiden efter Caitanya.
Narottama Dasa Thakura skrev utallige sange,
hvoraf mange fortsat synges. Særlig kendt er
Prarthana, en samling på 33 bengalske sange.

Sri Krishna Saradiya Rasayatra
Fredag den 18.10
Efterårets første fuldmåne markerer fejringen
af Sri Krishnas dans med gopierne. På denne
dag klædes Deiteterne i Vrindavana i hvidt, og
der opføres teaterstykker over Krishnas lilaer.
På grund af den lykkebringende fuldmåne stiller
Vrindavanas indbyggere khir (sødris) ud under
fuldmånen hele natten for at forvandle khir’en til
udødelighedsnektar.

Bahulastami – Radha Kundas
fremkomstdag
Søndag den 27.10
På den ottende dag i den aftagende måne i
måneden Damodara fejres fremkomsten af Radha
Kunda, Srimati Radharanis sø i Vrindavana.
Tusinder af mennesker bader i Radha Kunda på
den dag. Radha Kunda åbenbarede sig ved midnat,
så folk tager til Radha Kunda og ofrer prasadam,
blomsterkranse og græskar i vandet, hvorefter de
ved midnat først bader i Radha Kunda og derefter
i Krishnas sø, Syama Kunda.

Murari Gupta
Bortgangsdag den 18.10
Murari Gupta var en livslang ledsager af Herren
Caitanya. Han tjente Herren i alle Hans aktiviteter
i Navadvipa. Af profession var han læge og kendt
for at helbrede sine patienter for ikke kun deres
fysiske skavanker, men også deres sjælelige
sygdomme. Han var en inkarnation af Hanuman,
Herren Ramacandras evige tjener.

Virabhadra Gosvami
Fremkomstdag den 28.10
Virabhadra Gosvami var Herren Nityanandas
søn, som Han fik med sin anden hustru, Vasudha
Devi. Han var discipel af Sri Jahnava Devi,
Nityanandas første hustru, og anses for at være en
inkarnation af Ksirodakasayi Visnu.

Narottama Dasa Thakura
Bortgangsdag den 23.10
Narottama Dasa Thakura er en af de store
acaryaer i generationen efter Caitanya
Mahaprabhu. Han fødtes i Bengalen som søn af
Kong Krishnanda og hans hustru Sri Narayani
-6-

En systemkritikers skæbne
Af Gaurahari Dasa
Alle, der har haft noget at gøre med
den norske psykiatri, kender navnet
Arnold Juklerød. Arnold Juklerød, født
1925, var en byggearbejder, som i 1968
tog kampen op mod myndighederne
på grund af nedlæggelsen af Holtane
Skole i Kragerø, der ifølge ham var sket
i strid med norsk lov. Faktisk endte han
med at stille spørgsmål ved lovligheden
af nedlæggelserne af mange skoler
over hele landet. Han skrev i den
efterfølgende periode en stor mængde
læserbreve til forskellige aviser om
de påståede ulovlige nedlæggelser.
Samme Arnold Juklerød blev, officielt
på grund af en uoverensstemmelse med
sin kone, i 1971 tvangsindlagt med
diagnosen ”Paranoia 297,0, religiøs
kværulant type”. Hovedargumentet for
diagnosen var hans indædte modstand
mod nævnte skolenedlæggelser.
Mange år senere i 1995 blev
det af Kirke-, Uddannelses- og
Forskningsdepartementet indrømmet, at
han faktisk havde haft ret i sin kritik, og at
nedlæggelsen af Holtane Skole havde været
ulovlig. I mellemtiden havde Arnold Juklebo
imidlertid været tvangsindlagt i henved 14
år indtil 1985, i hvilken periode han blandt
andet var blevet tvangsmedicineret og holdt
i spændetrøje. Efter udskrivelsen i 1985
nægtede Gaustad Sygehus at ophæve diagnosen
”Uhelbredeligt og alvorligt sindslidende”,
hvilket fik Juklerød til at belejre Gaustad
Sygehus i Oslo i de næste 11 år indtil sin død i
1996 med det formål at få lægerne til at ændre
diagnosen, så han kunne få et ”normalt” liv. Han
nægtede at forlade sygehusområdet og endte
med at bo i telt udenfor, selv midt om vinteren
i 20 graders frost.
Det er klart, at historien kan ses fra mange
synsvinkler, og at fremstillingen ovenfor ikke

Gaura Hari Dasa

er fuldstændig. Ikke desto mindre ser det ud,
som om der selv i et land som Norge, hvor
ytringsfriheden hyldes som en grundlæggende
menneskeret, i hvert fald indtil for nylig har
foregået undertrykkelse af systemkritikere i stil
med, hvad vi kender fra bl.a. Sovjet-tiden. Om
det ser bedre eller værre ud i Danmark, skal jeg
lade være usagt.
At den ”frie verden” ikke er så fri, som vi får
fortalt, burde ikke komme bag på os. I SrimadBhagavatam (5.18.12) findes følgende vers:
yasyasti bhaktir bhagavati akincana
sarvair gunais tatra samasate surah
harav abhaktasya kuto mahad-guna
manorathenasati dhavato bahih
”En person, som er urokkeligt hengiven mod
Guddommens Højeste Personlighed, besidder
alle ophøjede kvaliteter. Den, der derimod
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ikke er Herrens hengivne, kan ikke have nogen
gode kvaliteter. Sådan en ikke-hengiven person
svæver på sindets platform og kan derfor ikke
have nogen gode kvaliteter af virkelig værdi,
selv om vedkommende måske ser ud til at være
en gentleman. Han vil med sikkerhed blive
tiltrukket af den ydre energis illusion.” (frit
oversat) Den materialistiske tendens er at se
alle, der truer vores sansenydelse, som fjender,
uanset om de har ret eller ej. En ophøjet sjæl
karakteriseres derimod ved, at han altid er parat
til at acceptere sandheden, selv hvis den kommer
fra en modstander.
Vores ledere er ikke hengivne, så vi skal
ikke forvente os ærlighed og retskaffenhed fra
deres side. Samtidig er det et faktum, at vi har
de ledere, vi fortjener, specielt i et demokratisk
system. Derfor nytter det heller ikke noget at gå
i krig mod myndighederne, sådan som Juklerød
gjorde det. Vi kan hverken forvente eller
forlange retfærdighed her i denne verden. Et
andet vers fra Bhagavatam (10.14.8) forklarer,
hvordan vi bør tænke:

kan se deres fejl, er i sig selv en alvorlig fejl.
Kun når Krishna giver ordren, har vi lov til at
gå i krig.
Hvornår ved vi, at det er Krishna, som
giver ordre? Vi er ikke så avancerede, at vi
kan høre Krishna, som sidder i vores hjerter
og leder os. Derfor må vi lade os lede af
Krishnas repræsentant, den åndelige mester.
Kun den, som har viet sit liv til at tjene Krishnas
repræsentant, er bemyndiget til at kæmpe for
Herrens sag. Krishnas repræsentant siger ikke
noget andet end Krishna. Det står enhver frit at
studere Bhagavad-gita og selv bedømme, hvem
der er loyal mod Krishnas budskab. Og hvis man
følger Krishna ved at tjene hans repræsentant,
bliver man lykkelig, helt enkelt. Det er nok
tvivlsomt, om Arnold Juklerød døde som en
lykkelig mand, selv om han kæmpede for det,
mange ville anse for at være en retfærdig sag.
Samtidig kan vi godt lade os inspirere af
hans beslutsomhed og den måde, hvorpå han
ene mand var i stand til at ”handlingslamme”
hele den norske psykiatri, som en journalist
udtrykte det. Hans situation blev sågar taget op
på regeringsplan, og ministeren gav personligt
ordre til, at strømmen til Juklerøds elovn ikke
måtte afbrydes. Det var mens han ”camperede”
på Gaustad i bidende vinterkulde. Man var
bange for, at han skulle fryse ihjel. Selv om vi
ikke er ret mange i Hare Krishna-bevægelsen,
kan vi på tilsvarende måde handlingslamme hele
den dæmoniske civilisation, hvis vi er lige så
beslutsomme som Arnold Juklerød. Og hvorfor
skulle vi ikke være beslutsomme? Vi har en
meget højere sag, der er yderst presserende, at
kæmpe for. Vi må ikke være selvretfærdige og
tro, vi er bedre end andre, men samtidig er det
vores pligt at kæmpe for det, vi ved er rigtigt,
for den lidende menneskeheds skyld.
Da en af Juklerøds sympatisører i 2002
offentliggjorde hans sygejournal på nettet,
resulterede det i politirazzia og beslaglæggelse
af dataudstyr. Så sent som i 2011 udkom der
to forskellige bøger om Juklerød-sagen. Jo –
manden har skabt dønninger, der fortsætter
længe efter hans død.

tat te’ nukampam su-samiksamano
bhunjana evatma-kritam vipakam
hrid-vak-vapurbhir vidadhan namas te
jiveta yo mukti-pade sa daya-bhak
”Man bør tolerere alle former for modgang og
lidelse, mens man fortsætter med at bøje sig ned
for Herren med den forståelse, at ”Jeg modtager
blot en symbolsk straf for de ugerninger, jeg har
begået i det forgangne”. Hvis man lever sit liv
på den måde, er man sikker på at få en plads
i det åndelige rige, akkurat som en rig mands
søn arver sin fars formue, hvis han bare har
tålmodighed til at vente.” (frit oversat)
I en forstand er den, der råber på retfærdighed,
lige så skyldig som forbryderen, han anklager.
Alt, som sker, sker på grund af Herrens vilje.
Derfor er der yderst set ikke noget, som er
uretfærdigt, og der er ingen, som er uskyldige.
Som påpeget af psykiaterne var Juklerød
en religiøs mand, men hans synd var den
selvretfærdiges. Man skal ikke være blind, men
at tro, man er bedre end andre, bare fordi man
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Det hele smager meget bedre
Interview med Dandaniti Devi Dasi

Af Mariann Gjørup Pedersen
Inspirationen til dette interview kom til et bhakti-vriksa-møde, hvor vi skulle interviewe hinanden
to og to og dernæst introducere den, man havde interviewet, til resten af gruppen.
Mariann: Ud af
så mange mennesker,
hvorfor var det lige
netop dig, der blev
hengiven?
Dandaniti: Det er
ikke fordi, jeg er noget
specielt (haha J). Det
er fordi, Krishna er
alttiltrækkende. Det er
sjælens natur at tjene
Krishna, og når man
først oplever den glæde, der er ved at tjene
Krishna, har man ikke
Tattvavit Dasa
lyst til at bytte den med
noget andet.
En ting, der overbeviste mig om, at der er
Mariann Gjørup Pedersen og Dandaniti Devi Dasi
mere mellem himmel
og jord, var astrologi. Jeg havde nogle veninder, var i Tanzania, havde jeg en oplevelse af at se
der gik op i astrologi, så jeg satte mig lidt ind i Guds hånd i naturen. Det næste spørgsmål var
det. Jeg undrede mig over, at planeternes stilling så: ”Hvad er meningen med Skabelsen?” Folk
har indflydelse på, hvordan folk er som personer er også meget mere religiøse i Afrika og sådan
eller på de ting, der sker. Når jeg lærte nye men- set de fleste andre steder i verden end lige netop
nesker at kende, kunne jeg i de fleste tilfælde Europa – i særdeleshed Danmark og Sverige.
gætte deres stjernetegn. Det var lidt mærkeligt.
Mariann: Har du gjort dig nogen tanker om,
Noget af det, der tiltrak mig mest til hvorfor det er sådan?
Krishna-bevidsthed, var, at det ikke bare er
Dandaniti: De kristne missionærer har gjort
en ”lænestolsfilosofi”, man snakker om om et godt stykke arbejde! En af grundene er, at
søndagen, og så går man hjem og gør som alle folk, der lever mere materielt enkelt, ikke er så
andre. Man tager konsekvensen af den viden, påvirkede af den materielle verdens glimmerman får. Jeg lyttede meget til Radio Krishna, og værk. Folk er tættere på naturen og oplever mere
med tiden begyndte jeg også at læse bøgerne.
den direkte afhængighed af naturen. Uanset om
En anden ting, der overbeviste mig om det er frivillig eller påtvungen såkaldt fattigdom,
Guds eksistens, var store naturoplevelser. Jeg bliver folk generelt mere åbne over for religion.
har rejst meget, sejlet, været tæt på havet og Vi så det også i Rusland, hvor der er rigtig
oplevet meget storslået natur. Specielt da jeg mange hengivne. Materiel fattigdom kan være
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en velsignelse, idet man
jeg en del over livets meikke har så stor mulighed
ning. Min far gik meget
for at bedøve sig med alle
op i naturvidenskab, og
de ting, vi bedøver os
jeg læste mange bøger
med i Vesten: kød, sex,
om Big Bang, ursuppe
spiritus osv. Hvis folk
og teorier om, hvordan vi
sulter, kan de selvfølgelig
nedstammer fra aberne.
heller ikke forstå åndeligt
Jeg troede nok også på
liv, så det er en balance.
det, men spørgsmålet var
Det handler om at være
stadig: ”Hvor kommer
tilfreds med det, man
det hele fra, og hvad er
har. Mange af de steder,
meningen med livet?”
jeg har rejst, er folk ikke
En gang gik det op for
så materielt velstående,
mig, at der måtte være en
men de er mere tilfredse,
sandhed om disse ting på
måske fordi de har mere
samme måde, som der er
religion, mere åndeligt
en sandhed om, hvor langt
liv og generelt også mere
der er til Solen, og om det
familiesammenhold.
er Solen, der drejer rundt
Mariann: Når du snakom Jorden, eller Jorden,
ker om at være tilfreds,
der drejer rundt om Solen.
hvad er tilfredshed så for
Der må være en absolut
dig? Eller man kan måske
sandhed. Jeg brugte ikke
Dandaniti Devi Dasi
kalde det lykke?
det ord, men jeg vidste,
Dandaniti: Ja det er jo
at der var en sandhed, og
et stort spørgsmål. Der er en vis tilfredshed i at at det måtte være muligt at kende den. Alt er
gøre det, man gerne vil, men den eneste måde ikke relativt. Gud er ikke afhængig af, om jeg
at blive virkelig tilfreds på er at give Krishna tror på Ham eller ej. I vores samfund må man
tilfredsstillelse. Det er et paradoks, fordi vi tror, ikke komme med en absolut konklusion, når det
at vi bliver tilfredse, når vi gør os selv tilfredse drejer sig om Gud og meningen med livet. ”Det
eller rettere forsøger på det. Folk oplever til- er der ingen, der ved”, er en udbredt floskel.
fredshed eller lykke, når de kommer i kontakt Men hvorfra kan man vide, at man ikke kan
med Krishna-bevidsthed, om det så er igennem vide? Det giver ingen mening. Det er et meget
at synge Hare Krishna eller ved at læse Prabhu- følelsesladet emne.
padas bøger eller tage prasada. Man oplever en
Mariann: Når man er religiøs, bliver man
anden smag. Ligesom titlen på en af de første tit anklaget for, at man flygter fra verden. Som
bøger, Smagen af en anden verden, som jeg fik. barn lærte jeg, at folk vælger en religion, fordi
Mariann: Så du følte, at det, du hørte el- de er bange for at dø. Hvordan kan man undgå
ler læste, var virkeligheden, sådan som den at få hæftet på sig, at man flygter, fordi man ikke
virkelig er?
formår at klare sig i verden?
Dandaniti: Ja, mange hengivne har en ahaDandaniti: På en måde kan man godt sige, at
oplevelse, når de læser Prabhupadas bøger. vi flygter. Hvis der er ildebrand i et hus, og man
”Aha, det er sådan, jeg altid har tænkt.” Det er flygter, er der måske nogen, der synes, at man
det måske ikke, men man er blevet åben over for er en kujon, men det er da bare sund fornuft at
det. Folk kan være mere åndeligt åbne på for- komme væk. En anden ting er, at selv hvis JEG
skellige tidspunkter i deres liv. Som barn tænkte har det godt og har gode forhold til min familie,
-10-

❦

Navn: Dandaniti Devi Dasi.
Betydning: At jeg er en tjener af
Krishnas lov og orden.
Født: Den 25. december 1967 i
Roskilde.
Ungdomsuddannelse:
Skibsassistent.
Arbejder for: ISKCON.
Ashrama: Gift med Lalitanatha
Dasa.
Bor i: Vanløse.
Hvad gør dig glad: Når jeg ser folk
tage Krishna-bevidsthed til sig, og
når de hengivne er glade i hinandens
selskab.
Hvad gør dig vred: Monsanto! Når
folk cykler på fortovet eller i den

❦

❦

forkerte retning på cykelstien.
Yndlingsbog: Light of the
Bhagavata, The Hare Krishna
explosion.
Hvem er dine forbilleder: Min
åndelige mester, Srila
Prabhupada, Yamuna Devi,
Draupadi, Gandhari, Sita,
Kunti, Mandodari, Dadhici
Muni.
Yndlingsmenu: Kichari, panir sak,
masala dosa, mahaburfi fra
Gandharvika-Giridhari, Nalinis dal,
Yamunas gulerodssalat, Madhavapriyas perkedeller, Adityvarnas
pandekager og Kesava-priyas
mango-lassi.

❦

❦

har et godt arbejde og er såkaldt lykkelig, skal de hengivnes barmhjertighed, at man får lov til
man jo ikke kigge ret langt væk, ind til naboen at være her.
f.eks., for at se, at folk lider enormt. Så hvordan
Mariann: Hvad gør dig glad, sådan rigtig
kan jeg være lykkelig, hvis jeg ved, at andre glad?
folk lider? For at være lykkelig i denne verden
Dandaniti: God prasada (J)! Når jeg ser
bliver man nødt til at være meget selvisk, for andre mennesker tage Krishna-bevidsthed op,
hvis man er en lille smule følsom over for andre og når hengivne er glade i Krishna-bevidsthed.
menneskers ulykke, kan man ikke være lykkelig Og ja, jeg kan også godt lide at se, når hengivne
Mariann: Handler det, at du blev Krishna- får god prasada. Det er en meget vigtig del af
bevidst, også om en form for samvittighed over vores filosofi og livsstil! Når man går ud og
for andre?
sælger Prabhupadas bøger på gaden, og folk
Dandaniti: Jeg tror ikke, det var derfor, jeg køber en bog, og man virkelig kan mærke, at de
blev Krishna-bevidst til at starte med. Krishna er glade for den og har tænkt sig at læse den, er
betyder den Alttiltrækkende, så Krishna har ar- det en af de største glæder.
rangeret, at jeg kom i kontakt med Ham, Hans
Der er også en stor glæde i vores bhaktibøger og Hans hengivne. Det er en chance, vriksa-gruppe, der mødes hver torsdag, hvor
Han giver til rigtig mange mennesker, så det er vi synger, diskuterer filosofi og tager prasada
en kombination af barmhjertighed og ens eget sammen. Det er meget oplivende at se både
ønske. Jeg har altid haft fornemmelsen af, at gamle og nye hengivne blive inspireret i deres
der er nogen, der har bedt for mig og stadigvæk åndelige liv. Også det faktum, at vi gør ting
beder for mig. Det er på grund af Krishnas og SAMMEN. Krishna-bevægelsen kaldes for
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sankirtana-bevægelsen. Det
betyder, at man er sammen om
at forherlige Krishna. Kirtana,
bhajana, harinama – der er
en speciel glæde ved at synge
Krishnas navne, især når man
går ud og giver det til andre,
fordi Krishna er tilfreds.
Mariann: Hvor lang tid tager
det at blive Krishna-hengiven?
Hvor lang tid tog det for dig?
Dandaniti: Det kan tage et
sekund eller mange liv. Jeg har
ikke lært det endnu. Jeg fik de
første bøger tilbage i 80’erne.
Dandaniti Devi Dasi, Stuti Devi Dasi og Laksmi Rupa Devi Dasi
Jeg påskønnede de flotte billeder, men forstod ikke noget. Senere flyttede stærkt. Det var en befrielse endelig at gøre det,
jeg til København og begyndte at lytte til Radio som jeg i lang tid havde vidst, var det rigtige.
Krishna og mødte også de hengivne på harin- Alting kommer fra at være sammen med henama. Jeg var i gang med min søfartsuddannelse givne. I de hengivnes selskab forsvinder alle
og havde travlt med at rejse verden rundt. Jeg tvivl og problemer og alt det, der hindrer én i at
vidste, at der var mange forskellige måder at være Krishna-bevidst. Man giver en lillefinger
leve sit liv på, og jeg var også nysgerrig efter, til Krishna, og Krishna tager ens hånd og hiver
hvad folk troede på, selv om jeg ikke selv var én tættere på.
religiøs. Jeg har undersøgt mange forskellige
Da jeg flyttede ind i templet, var jeg 24 år,
trosretninger: buddhisme, islam, new-age og og jeg følte, at jeg havde oplevet alt, som der
egentlig syntes jeg, at jeg fandt mange gode ting er at opleve i denne materielle verden. Mange
rundt omkring, men det var Krishna-bevidsthed, hengivne siger det samme. Det betyder ikke, at
der gav det fulde billede af virkeligheden.
alle har været ude og rejse eller gjort de samme
Gennem radioen blev jeg fuldstændig over- ting som mig, men det er en form for mæthed,
bevist om, at dette var sandheden, men jeg var en erkendelse af, at der ikke er noget at komme
ikke selv klar til at leve på den måde. Der er efter. Det betyder ikke, at man er fri for alle
sikkert mange ”skabshengivne” rundt omkring, materielle ønsker. Vi er programmeret gennem
der lytter til Radio Krishna eller ser de hengivne mange liv, så vi forsøger igen at nyde denne
lave harinama. Mange er enige i filosofien og verden gennem vores sanser og på så mange
synes Hare Krishna er rigtig godt, men de kan måder. Krishna-bevidsthed handler om at ændre
ikke se sig selv som hengivne.
vaner, især ens motiver, for der er mange ting,
Det var på Bali, hvor jeg læste Bhagavad-gita man gør, der er de samme. Alle spiser, men når
hver dag i mange timer, at jeg fik kraften til at man bliver Krishna-bevidst, ofrer man maden til
tage beslutningen om at praktisere Krishna- Krishna, så man laver mad, som Han godt kan
bevidsthed mere seriøst. Jeg havde besøgt lide. Det er en helt anden oplevelse, og maden
templet og havde en kogebog og ofrede min smager pludselig meget bedre. Det samme med
mad og chantede Hare Krishna. Da jeg kom andre aspekter af vores liv. Når vi forbinder dem
hjem, begyndte jeg at komme i templet, arbejde med Krishna og forsøger at gøre dem for Hans
på Govindas og etablere venskaber med de skyld og ikke for vores egen fornøjelses skyld,
hengivne. Fra det tidspunkt begyndte det at gå smager de meget bedre. J
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Deitetens transcendentale natur
Af Srila Bhaktivinoda Thakura
Dette er anden og sidste del af et uddrag fra Jaiva-dharma af Bhaktivinoda Thakura, hvor han
igennem en samtale mellem Goracandra Babaji og en muslimsk præst, Mullah Sahib, diskuterer
Deitetens transcendentale natur. Goracandra Babaji har netop forklaret, hvordan Deitets-tilbedelse
er gavnlig og nødvendig for begyndere i hengiven tjeneste, og fortsætter således.
”… De store selvreali-serede
sjæle kan se Guds smukke
åndelige form. Disse store
rene hengivne mediterer hele
tiden på denne ophøjede og
transcendentale form af Herren.
De ser Gud inde i deres hjerter,
der gennemstrømmes af
kærlighed til Ham, og de ser
Hans tilstedeværelse overalt selv
i denne materielle verden. Den
fysiske Deitets-form tildannes på
grundlag af disse rene hengivnes
beskrivelser. Således er den ydre
Deitets-form i den materielle Sarvatma Das og Sacinandana Swami bærer Herren Jagannatha.
verden ikke forskellig fra Gud
Selv, for den formes på grundlag af instruktioner men ved at lade hånt om og glemme denne
fra de selvrealiserede rene hengivne under indre evige sandhed har han forårsaget sin egen
vejledning fra Gud.
trældom. I umindelige tider har han været
Den selvrealiserede sjæl ser altid Deitets- indviklet i den materielle verdens gentagne
formen som en transcendental og direkte kredsløb af fødsel og død på grund af sin
manifestation af Gud og som Gud Selv. Den tilsidesættelse af Gud.
næsten selvrealiserede sjæl ved, at Deiteten
er bevidst om hans bønner, tilbedelse og
Hvis sjælen ikke desto mindre udvikler selv
hengivenhed, men hans bevidsthed er ikke en lille interesse i hengiven tjeneste til Gud ved
moden nok til at kunne opfatte Deitetens regelmæssigt at betragte Hans Deitets-form og
transcendentale natur. Begynderen ser først høre om Hans aktiviteter, genopvækker han
Deitets-formen som materiel, men efterhånden gradvist sin oprindelige åndelige natur. Jo mere
som hans bevidsthed og intelligens gradvist begynderen vokser i renhed og åndelighed, desto
renses og hans Gudskærlighed vækkes, begynder mere afdækkes hans iboende åndelige følelse
han at tilbede Deitets-formen med mere åndelig og identitet i forhold til Gud. Følgelig er den
erkendelse og forståelse. Deitets-tilbedelse er eneste vej for den absolutte novice i åndeligt
altså vigtig og gavnlig for alle, begyndere såvel liv at tjene Guds Deitet med tro og at høre
som de selvrealiserede.
om Deitetens herlighed og aktiviteter. Dette
Sjælen er nu tildækket af den materielle energi er den vigtigste grund til, at vores åndelige
i form af det materielle sind og de materielle mestre har engageret os i hengiven tjeneste
sanser. Af natur er sjælen en evig tjener af Gud, til Deiteten.
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Meditation på Gud i sindet

Satan og synd

Mullah Sahib: “Er det ikke bedre at meditere
Mullah Sahib: “Materie er helt forskellig
på Gud i sindet end at lave en form af livløse fra Gud. Ifølge vores tradition har Satan
materielle elementer?”
indført denne tilbedelse af afguder af materielle
Goracanda Babaji: “Der er ingen forskel. elementer blot for at gøre sjælen til slave i den
Sindet er også en del af den materielle natur, materielle tilværelse.”
selv om det er et finere materielt element. Den
Goracanda Babaji: “Gud er suveræn og
materielt opslugte persons sind er altid forurenet overgås ikke af nogen eller noget. Han har ingen
af materie. Når vi f.eks. proklamerer: ”Brahman rival. Alting i den kosmiske skabelse kommer
er altgennemtrængende”,
fra Ham og er underkastet
betyder det så, at vi reelt
Hans vilje. Derfor kan Han
er i stand til fuldstændigt
tilfredsstilles af hvad som
at fatte Brahmans
helst, når det blot gøres
allestedsnærværelse?
for at tilfredsstille Ham.
Jeg tror det ikke. Det
Han er aldrig vred eller
betingede sind begriber
hadefuld på nogen måde,
ikke Brahmans uendelige
for som Bhagavan er Gud
allestedsnærværelse og
altid alles Højeste Velgører
kaster sig over den mest
og Velønsker. Selv hvis der
umiddelbare materielle
var en Satan, havde denne
sammenligning – det
med sikkerhed ikke den
umådelige og dog begrænsede
mindste kraft til at handle
materielle himmelrum. Når
imod Guds højeste vilje.
en almindelig person siger:
Til syvende og sidst ville
”Jeg mediterer på Brahman,”
han blot være en anden lille
vil hans ide om Brahman
sjæl, der er underkastet Gud.
uvægerligt være begrænset af
Men ifølge vores vaisnavamateriel tid og rum. Hvis det
forståelse eksisterer en sådant
mediterende sind ikke kan
kæmpemæssigt uhyre som
Deiteterne i Mirabhais tempel
bryde den materielle tid og
’Djævelen’ eller ‘Satan’ slet
i Jaipur, Indien.
det materielle rums lænker,
ikke, og intet sker i verden
hvordan kan det da opfatte transcendensen? imod Guds plan.
Kaster man vrag på en Deitet af grove elementer
Her kan man stille spørgsmålet: ”Hvis intet er
som ler, sten og træ for i stedet at skabe et uafhængigt af Gud, hvor kommer synd da fra?”
mentalt billede af Gud, tilbeder man stadig et Svaret er dette: Sjælen er Guds evige tjener. At
materielt billede af Gud.
anerkende dette er viden, og at fornægte dette er
Til syvende og sidst kan intet materielt element uvidenhed. Af egen fri vilje handler nogle af de
bringe os i kontakt med det transcendentale plan. evige sjæle (men slet ikke alle) i uvidenhed ved
Det kan kun tro og hengiven følelse for Gud gøre. at fornægte deres forhold til Gud og sår således
Denne følelse findes latent i den åndelige sjæl. At et frø af synd i deres hjerter. Det er forklaringen
høre om Gud, synge Hans navn og tilbede Hans på synd i denne verden, og det er forklaringen på
Deitets-form giver sjælen en fast rutinemæssig disse sjæles ophold i denne verden. I stedet for at
religiøs praksis, der styrker og opbygger denne opdigte den mærkværdige myte om Satan ville
følelse og tro. Til sidst munder denne praksis det være mere frugtbringende at anerkende og
ud i ren hengivenhed og overgivelse til Gud. Da forstå den uvidenhed, der er inde i vores hjerter
åbenbares Guds rene, åndelige form for ham.
og forårsager vores syndige aktiviteter.
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Derfor kan det på ingen måde være syndigt
at tilbede Guds Deitets-form i de materielle
elementer. En sådan tilbedelse er i virkeligheden
nødvendig for dem, hvis åndelige og hengivne
kvalifikationer er ringe. At kalde Deitetstilbedelse syndig er intetsigende retorik og ren
dogmatik, der ikke støttes af noget skriftligt
udsagn eller nogen form for logik.”
Mullah Sahib: “Men tilbedelsen af en
materiel form kan ikke give åndelig erkendelse,
for tilbederens sind forbliver fastlåst inden for
materiens rammer.”
Goracanda Babaji: “Det er åbenlyst, at
det, du siger, er forkert, hvis vi ser på dem,
der op igennem historien blev store hengivne
af Gud. Mange novice-hengivne begyndte
deres hengivne praksis med tilbedelse af
Deitets-formen. Ved at fortsætte deres Deitetstilbedelse i selskab med selvrealiserede rene
hengivne blev deres hengivne mentalitet
gradvist udviklet, de erkendte mere og mere
Deitetens transcendentale og bevidste natur, og
i sidste ende blev de selv opslugt af et hav af
transcendental kærlighed og lyksalighed.

den guddommelige proces af hengivenhed til
den transcendentale Herre på den ene side og
denne tilbedelse af ting og ånder på den anden
side forskellige som dag og nat. Trods det
hjælper den uvidende persons anerkendelse af
Gud igennem disse materielle ting ham afgjort
fremad til et frommere liv og leder ham gradvist
til den åndelige vej. Det er altså ikke rigtigt
at fordømme disse mindre oplyste, men dog
søgende mennesker.
At tilbede, meditere på og bede til Guds
altgennemtrængende, formløse upersonlige
væsen, som muslimerne gør det i namaz, er
også blottet for ren guddommelig kærlighed
til Guds Transcendentale Personlighed. Hvor
er forskellen da i sidste ende på en sådan
tilbedelse og tilbedelsen af f.eks. en kat eller
et bjerg?
Vores vaisnava-opfattelse er, at det er
afgørende for ens endelige erkendelse af den
transcendentale Absolutte Sandhed, at man
forøger sin tilknytning og kærlighed til Gud.
Hvis sådanne mindre oplyste mennesker
blot latterliggøres og udstødes, har det den
modsatte virkning. Låser man sig sekterisk
og stædigt fast i dogmatiske opfattelser,
mister man endvidere hurtigt sin idealisme,
Tilbedelse af hunde,
medfølelse og fordomsfrihed. Man håner
katte og slanger
og skælder ud på enhver, der ikke følger en
Mullah Sahib: “Deitets-tilbedelse i en bestemt religiøs praksis. Da er man den mest
guddommelig bevidsthed er måske ikke vildfarne af alle.
forkert. Men hvordan kan tilbedelse af hunde,
Kære Mullah Sahib, I er alle lærde teologer.
katte, slanger og selv erotiske mennesker være Tænk over dette med et ædelt og åbent sind.
andet end forkasteligt? Vores guddommelige Vi er fattige og jævne vaisnavaer og ikke
profet har specielt advaret imod en sådan interesserede i langtrukne debatter. Må vi med
afgudsdyrkelse.”
jeres tilladelse gå tilbage for at fortsætte med
Goracanda Babaji: “Generelt føler at høre Sri Caitanya-mangala-gitas musiske
mennesker af natur sig taknemmelige over fortælling af Sri Caitanyas fuldstændigt
for Gud. Måske lever de syndigt, men dog lykkebringende aktiviteter?”
anser de Gud for at være den endelige hersker
Goracanda Babaji og Mullah Sahib tog
over alting og bukker sig af og til ned i respektfuldt afsked med hinanden. Mullah
ærbødighed for de mægtige og uforklarlige Sahib gik i spidsen for sine tilhængere til deres
undere, der sker i verden. Således dyrker de ventende heste og red af sted. Vaisnavaerne sang
uvidende under tilskyndelse af deres instinktive henrykte Krishnas navne og sluttede sig til de
taknemmelighed imod Gud ofte floder, bjerge, andre, der stadig var opslugte af Sri CaitanyaSolen, store og kraftfulde dyr osv. Ret beset er mangala-gita.
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Læserside

Alle indlæg modtages med glæde. Fortæl os det venligst, hvis du ikke ønsker,
vi redigerer og eventuelt forkorter dit indlæg uden dit samtykke.

Forbindelse mellem
Norden og Vedaerne

kender mere til alt dette, har arbejdet med at gøre
nogle sammenligninger? Jeg ved, at det lettiske sprog
Ved Amogha-drk Krishna Dasa
er beslægtet med sanskrit og finsk med dravidisk,
For en stykke tid siden modtog vi et brev fra så var der en vedisk kultur i den baltiske region i
Australien fra en studerende, der havde nogle forgangen tid?
Sri Nandanandana: Det lader til, at vikingerne
spørgsmål om spor af vedisk religion i oldtiden.
Vi valgte at sende spørgsmålene videre til den er udsprunget fra de vediske ksatriya-krigere. Det
amerikanske Prabhupada-discipel Sri Nandanandana litauiske sprog har også talrige ligheder eller sågar
Prabhu, der videre henviser til sin bog Proof of Vedic direkte forbindelser med sanskrit. Mine litauiske
Culture’s Global Existence og hjemmesiden www. venner fortæller mig om dette, hver gang jeg besøger
stephen-knapp.com, hvis man gå dybere ind i emnet. dem. Så tydeligvis var der en stor forbindelse der med
Her følger email-udvekslingen mellem Daniel og Sri den vediske kultur, og det kunne tilmed have været
en del af den vediske kultur.
Nandanandana Prabhu.
Daniel: Disse er meget specialiserede områder,
Daniel: Kære Krishna-hengivne. Goddag, mit så jeg håber at kunne få gavn af de Krishnanavn er Daniel. Jeg er 28 år og skriver fra Sydney, hengivnes ekspertise derovre. Jeg har hørt teorier
Australien. Jeg har for nylig undersøgt Nordeuropas om, at vikingernes runer kunne være beslægtede med
og Skandinaviens prækristne traditioner og lagt ”indus-skriften”, men jeg er ikke sikker.
Sri Nandanandana: Det har jeg også hørt, men
mærke til ligheder med vedisk religion.
Jeg har også kigget på mine forfædres baggrund har ikke undersøgt det nærmere.
Daniel: Alt dette giver mig en følelse af
i England og vikingerne fra omkring år 1000 fra
Danmark og før det englænderne, sakserne og samhørighed, en fornemmelse af at være kommet
jyderne, så jeg ønsker at forbinde mig med folk i hjem, men jeg ser kun brudstykker af hele historien,
Danmark, som kunne kende til alt dette. Jeg har så jeg ville sætte pris på noget feedback.
sporet, hvordan mange af englænderne kom fra
Siden Grønland også er et territorium af Danmark,
Slesvig-Holstein og Anglen op til Danmark og undrer jeg mig, om jeg må spørge, om der er
friserne fra Nordholland.
bevis på, at Grønland var ubeboet, før vikingerne
Jeg har også lært en smule om forholdet mellem ankom omkring år 1000? Altså bortset fra de
teutoniske og norrøne legender om Woten eller Odin nordamerikanske inuitter.
osv., som ligner Indra, devaernes konge.
Sri Nandanandana: Jeg kender ikke til
Sri Nandanandana: På mange måder er de vidnesbyrd, der fortæller meget om dette.
norrøne guder versioner af de vediske guder,
Daniel: Et vedisk verdenssyn ville være mere
men med ændrede navne og nogle forskellige åbent over for dette, vil jeg tro, siden vestlige
karakteristika baseret på folkets æstetiske værdier præsentationer af ”historie” ofte har bind for øjnene.
eller preferencer.
Alt det bedste, Dan.
Daniel: Jeg ved, at reinkarnation bliver accepteret
Sri Nandanandana: Jeg håber, dette hjælper en
i Eddaen.
smule, men som jeg skrev, vil du måske finde, at
Sri Nandanandana: Eddaerne er også hentet min bog Proof of Vedic Culture’s Global Existence
fra Vedaerne, specielt de puraniske historier, som er fortæller mere om dette. Jeg er ved at skrive en ny
blevet ændret p.gr. af norrøne værdier.
bog om dette emne, men med helt nye oplysninger
Daniel: Så jeg undrer mig over, om nogen, der til at uddybe dette synspunkt. Haribol.
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Japa, 2
Af Kalakantha Dasa
Dette er fortsættelsen fra sidste nummer af en gennemgang af Herren Caitanyas Siksastaka (”otte instrutioner”) og deres relevans for den daglige recitation af Hare Krishna på japa [bønnekæde]. Artiklen blev
første gang bragt i Back to Godhead India i juli 20081.
4. - na dhanam na janam na sundarim
kavitam va jagadisa kamaye
mama janmani janmanisvare
bhavatad bhaktir ahaituki tvayi
Min Herre, jeg ønsker ikke elskere, berømmelse
eller bunkevis af rigdom. Jeg ønsker at tjene Dig
liv efter liv uden nogen tanke på mig selv.
Hvad ønsker jeg af Krishna? Nogle mennesker
vender sig til Gud for penge. Nogle følger med deres
ægtefælle til Gud, andre vender sig til Gud for at finde
én. Andre kommer til Gud af en anden årsag og bliver
hængende for at nyde tilhængeres tilbedelse.
Alle disse motiver bliver hule, men Krishnas
kærlighedsfulde gengældelse vil nære os og på en
glædesfyldt måde vikle os ind i Hans tjeneste. For at
opleve Krishnas kærlighedsfulde gengældelse må
vi recitere opmærksom japa. Hvorfor? Enkelt sagt
betyder Hare Krishna: ”Kære Krishna, tillad mig
venligst at tjene Dig.” Når vi reciterer japa, beder
vi gentagne gange om Krishnas tjeneste. Skønt Han
intet behøver, accepterer han venligt vores tjeneste.
Så dejlig en ting er chancen for at tjene Krishna,
at Herren Caitanya beder om den på bekostning
af rigdom, berømmelse og verdslig kærlighed.
5. - ayi nanda-tanuja kinkaram
patitam mam visame bhavambudhau
krpaya tava pada-pankajasthita-dhuli-sadrsam vicintaya
Skønt jeg er skabt til at tjene Dig, er jeg på en eller
anden måde faldet ned i et hav af fødsel og død, hvor
jeg næsten er druknet. Løft mig venligst op fra dette
dødens hav – jeg har intet sted at vende mig imod – og
placér mig som et støvfnug under Dine lotusfødder.

Hengiven chanter japa i
gurukulaen i Mayapur, Indien.

gende fare. Døden ligger på lur, men vi er så knyttede
til det, der dræber os, at vi er ligeglade. Vi er også helt
ligeglade med Krishnas kærlighedstjeneste, der kan
redde os fra døden. Da jeg voksede op, lærte jeg at
frygte Gud og elske verden. I Siksastaka lærer Herren
Caitanya os at elske Gud og frygte verden.
Hvorfor frygte Gud, som om Gud påførte os lidelse? Gud er neutral. Hvis vi ønsker at nyde denne
verden, giver Han os en materiel krop, som vi kan
gøre det i. Men denne krop kommer ligesom alt andet
materielt til en uønsket ende. Da behøver vi en ny for
at kunne fortsætte med at opfylde vores materielle
ønsker. Derfor kastes vi frem og tilbage i et hav af
lidelse, indtil vi ændrer os.
Hvordan ændrer vi vores ønsker? Krishna forklarer, at vi ikke kan opgive det ene ønske, indtil vi
erstatter det med et andet og bedre. Når vi lærer at
nyde at recitere Hare Krishna, vil vi blive reddet af
Krishnas nåde.
6. - nayanam galad-asru-dharayam
vadanam gadgada-ruddhaya gira
pulakair nicitam vapuh kada
tava nama-grahane bhavisyati

Ved at opgive jagten på elskere, penge og berømmelse vågner vi til en ny virkelighed: Vi er i overhænJeg synger Krishnas navne og undrer mig: ”Hvor-17-

når vil tårer af kærlighed pryde mine øjne, min
stemme være ved at kvæles af glæde, og alle hårene
på min krop rejse sig?”
Vi kan kalde på Krishna på grund af frygt eller
lidelse. Det er bedre end slet ikke at kalde på Ham.
Vi kan også regne med at gøre fremskridt og lære at
recitere af ren kærlighed. Krishna er ekstatisk. Når vi
reciterer rent, omgås vi med vores ekstatiske Herre.
Da bliver vi helt naturligt også ekstatiske.
Når vi gentagne gange har oplevet, at Krishna
tilfredsstiller vores hjerte, og når vi har trukket vores
læber i væmmelse og spyttet på de illusioner, vi
plejede at jagte, lærer vi en helt ny måde at nyde
på. Da overgiver vi os selv til Krishnas navn.
Efter at have udforsket de vediske skrifter dokumenterede Herren Caitanya og Hans tilhængere Hare
Krishna-recitationens vej. De automatiske symptomer, der er beskrevet i dette vers – spontane tårer,
skælvende stemme, rejste kropshår – tilkendegiver
ekstatisk kærlighed til Gud. Det er ikke meningen,
at man skal efterligne dem billigt. De opstår naturligt
ved Krishnas nåde, når den fortabte sjæl til sidst
kalder Hans navn på en dybtfølt måde.
Vi reciterer ikke japa for at opnå disse symptomer
af kærlighed til Gud. Når de viser sig, er de tegn på,
at vi udvikler os, ligesom skilte på motorvejen ikke
er vores endemål, men viser os, at vi nærmer os
vores rejsemål.
Ikke desto mindre vil ekstatiske symptomer måske
ikke vise sig, selv for den oprigtige recitatør. Som
Hans sønner og døtre er det vores pligt at kalde på
Krishna, men Han er ikke forpligtet til at vise Sig,
når vi gør det.
7. - yugayitam nimesena
caksusa pravrsayitam
sunyayitam jagat sarvam
govinda-virahena me
O Krishna! I dit fravær varer hvert øjeblik flere
år. Den hele verden synes så tom, at tårer vælder fra
mine øjne som regnskyl.

stadigvæk fri til at give det eller lade være. Lykke ledsager Krishna, der kommer og går ved Sin søde vilje.
Meget avancerede hengivne finder ekstase i adskillelse fra Krishna. For begyndere er det en kamp.
Men stadigvæk, når Krishna forlader os, hvorhen i
skabelsen kan vi vende os? Vi har ikke andet end at
kalde på Ham. Ja, når vi ikke mærker Krishnas tilstedeværelse, er det især tid til at recitere med ekstra
beslutsomhed og tålmodighed. Krishna accepterer
alle, men Han samler ikke på overfladiske hengivne.
Han tester vores beslutsomhed.
Skønt vi oplever Krishna gennem Hans hellige
navne, opdager vi, at Han ikke afslører Sig Selv
på vores kommando. Hvem er denne utilregnelige
person? Ønsker vi Ham stadigvæk?
8. - aslisya va pada-ratam pinastu mam
adarsanan marma-hatam karotu va
yatha tatha va vidadhatu lampato
mat-prana-nathas tu sa eva naparah
Min eneste Herre er Krishna, og Han skal forblive
min herre, skønt Hans omfavnelse vil overvælde mig,
eller Hans fravær vil forårsage mig smerte. Han er
fri til at narre eller træde på mig eller handle på en
hvilken som helst måde. Ligegyldigt hvad er Han mit
liv og min sjæl. Jeg vil aldrig forlade Ham.
Herren Caitanyas sidste bøn er indbegrebet af ånden hos Krishnas elskere, gopierne, der hentæredes
af længsel efter Ham, efter at Han forlod Sin hjemby
og aldrig vendte tilbage. Deres forelskelse i Krishna
gjorde somme tider deres ægtemænd vrede og bragte
deres rygte i fare, men de kunne stadig ikke glemme
ham. Deres uselviske, ubetingede, dybt lyksalige
kærlighed til Gud overgår alle andres.
Selv hvis vi er gennemsyrede af materialistiske
drifter, kan en daglig opmærksom recitation af japa
lede til en sådan kærlighed. At elske Krishna er lige
så naturligt for sjælen, som det er for kroppen at
trække vejret. Hvis vi omgås med Krishna gennem
japa, vil vi hurtigt vågne op og udvikle den naturlige
kærlighed, der slumrer i ethvert hjerte til Krishna.

Når vi ikke længere forventer at blive lykkelige
(Endnotes)
gennem illusioner, venter vi naturligt nok lykke
1
Se http://backtogodhead.in/japa-and-thefra Krishna. Men den evigt uafhængige Krishna er opening-heart-by-kalakantha-dasa/
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Kan en folkekirke lade sig gøre?

Af Lalitanatha Dasa
Der foregår tilsyneladende lige nu en debat i kirkelige kredse om folkekirkens fremtid. Debatredaktøren på www.kristendom.dk, en hjemmeside under Kristeligt Dagblad, har derfor bedt mig
give et bud på, hvordan folkekirken burde være, hvis man kunne starte helt forfra. Hvis folkekirken
skulle ”opfindes” nu, hvordan skulle den så se ud? Hvilke elementer og forhold skulle udelades, og
hvilke skulle tilføjes? Hvordan skulle kirken fungere i praksis for at være ”for folket” anno 2013?
Hvad er helt uundværligt for en dansk folkekirke?
Jeg har forsøgt mig med et bud.
Det er naturligvis interessant for en ikke- tage kampen op mod denne ateisme og ikke
kristen som mig at blive spurgt om, hvordan en lade sig dupere af den, selv ikke, når ateismen
kristen kirke burde være. Nogle vil nok mene, camoufleres som såkaldt videnskab.
at det er som at bede en ræv vogte høns. Måske,
Sikkert som de fleste andre så jeg gerne alle
men ikke desto mindre ønsker jeg bestemt det mennesker være lykkelige og leve fredeligt
bedste for den kristne kirke. Jeg så gerne, at den sammen. Men det er vigtigt at forstå, at på
kunne genfinde den egentlige kristne ånd og trods af alle velmenende verdslige fredsplaner
blive en virkelig folkekirke – med mere vægt og utopiske drømmerier kan virkelig lykke og
på kirke og mindre på folkelig. En kirke, der fred kun opstå ved at forstå, at Gud findes, og
forkynder Guds rene budskab og bekymrer sig vide, hvordan vi forbinder os med Gud i dette
mindre om at levere behagelig tale for at holde menneskeliv. Ingen af os kan egentlig gøre
på medlemmerne og mere om at have ordentlige noget for andre ud over at fortælle dem, at Gud
svar på de store spørgsmål om livets mening.
findes. I Ham har alle en nær ven, som vi bare
Tror jeg på Jesus? Ja, det gør jeg i højeste grad. skal vende os til, så tager Han sig fuldt ud af os
Forskellen på mig og de fleste, der bekender sig og giver os alt det, vi har brug for. Det budskab
som decideret kristne, er blot, at jeg ikke mener, skal man møde i en rigtig kirke.
at Jesus er den eneste repræsentant, som Gud
Essensen af religion er at leve for Gud, at leve
har sendt, eller at Jesus er den eneste vej. Men enkelt og simpelt uden at stræbe efter verdslig
han viste bestemt vejen til Gud, en vej, som en vinding, magt og tryghed, at leve med kærligkirke skal vise, hvis den overhovedet skal være hed til og medfølelse med alt levende. Det er
en kirke.
at se sig selv som en tjener, dog ikke en tjener
For mig er det store problem i verden ikke, af hvad som helst eller hvem som helst, men
at andre tilbeder den samme Gud, som vi alle en tjener af Gud. En kirke er et sted, hvor man
tror på, på en anden måde, end jeg gør det. Det hører dette budskab og kan finde selskab med
store problem er for mig, at der er mennesker, ligesindede, der også ønsker at tjene og elske
der tror, at Gud ikke findes, eller lever, som om Gud. Det skal en kirke være, hvis den skal være
Han ikke gjorde det. Ikke i den forstand, at det en kirke overhovedet.
er et problem for mig som så, for mit forhold til
En folkekirke skal være en rummelig kirke.
Gud afhænger egentlig ikke af, hvad resten af Men den må ikke være så rummelig, at den kan
verden gør eller mener. Men det gør ondt at se, rumme ledere, som tror, at Gud ikke findes, eller
hvor fattige og frygtsomme liv mennesker uden tvivler på, om Han nu også gør det. En kirke
Gud lever, selv om de fleste af dem midt i deres kan ikke have ledere, der ikke taler og lever,
meningsløse og tomme liv prøver at fortælle som Jesus gjorde det eller ville have dem til at
sig selv og andre, at ingen er bedre og mere gøre det. Jesus gav selv kriteriet: ”Giv alt til de
lykkelige end dem. En virkelig kirke skal turde fattige og følg mig.” Er alle kirkens ledere og
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præster parat til at gøre dette? Eller betyder en
tryg stilling og sikker indkomst mere end at forkynde Guds rene budskab, selv hvis det skulle
koste éns anseelse, stilling, tryghed og måske
endda livet? En kirke mister sin status, når dens
ledere er kompromisfyldte, tvivlende og usikre

og drives af ydre motiver, dvs. af andre ting end
blot ambitionen om at have et forhold til Gud.
Skal folkekirken igen blive en rigtig kirke, skal
den genfinde Jesu oprindelige budskab og have
ledere og præster, der lever dette budskab og kan
give det videre til andre.

Vegetarisk Lørdag trænger til fornyelse

Af Tejasvi Krishna Dasa
På femte år er Vegetarisk Lørdag i gang
i Danmark. Det startede i 2009 med 3
arrangementer og fortsatte i 2010 med 7
arrangementer, 20 i 2011, 30 i 2012 og i år
indtil videre 23. I år har vi haft fornøjelsen
af at afholde VL i Aarhus og Aalborg til
stor glæde for de lokale hengivne. Vi håber
på velsignelser fra de hengivne til at blive
ved med løbende at forøge antallet af arrangementer. Efter et arrangement sidder
man ofte med følelsen af, at dette harinamasankirtana yajna med prasada og bogdistribution burde udføres offentligt hver dag.
Deltagelse i arrangementerne giver mere
smag! VL har hele tiden været selvfinansierende med prasada igennem donationer Master Fatman uddeler prasadam på vegetarisk lørdag.
fra publikum. Således har VL aldrig været
en udgiftspost for vores tempel. På trods af
dette glædelige faktum er udstyret, vi bruger,
ved at være slidt og trænger til at blive udskiftet. Derfor beder undertegnede om hjælp
fra de hengivne i Danmark til investering i
et nyt telt med fodvægter. Prisen er 7.000
kr. alt inklusive. Enhver donation, stor eller
lille, modtages med tak. Således håber vi at
kunne blive ved med at repræsentere Srila
Prabhupada og ISKCON i de store byer i
Danmark i mange år fremover på den bedst
mulige måde. For at donere til VL, kontakt
mig venligst på tkd@pamho.net eller tlf.
4266 0108.
På vegne af projektet Vegetarisk Lørdag
Jeres tjener
De hengivne leder kirtan under vegetarisk lørdag.
Tejasvi Krishnadas
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Herren Krishnas Køkken
Indisk vegetarisk kogekunst - 16.del
Af Yamuna Devi Dasi

Mælk - vidunderføden
Yamunas madlavningsserie, hvor vi her er kommet til afsnit 17, blev bragt i Back To Godhead i 1990’erne.
Som folk, der bliver livstidsgartnere efter første
høst, blev jeg forelsket i køer og mælk for en snes
år siden, da jeg første gang fik muligheden for at
tage mig af en ko. Lige hjemkommet fra et fire års
ophold i Indien endte jeg med at bo med en lille
gruppe af hengivne kvinder i den idylliske Oregon
Rogue Valley. Jeg ønskede at fortsætte med at
leve den indiske landsby-livsstil, der er centreret
omkring jorden, koen og templet, så ved siden af
kirtana og madlavning blev der pløjet og sat hegn
op. Vi havde endda en hvid stald i schweizisk stil
med vægge dekoreret med tegnede mønstre og
sanskrit-mantraer.
Vores guernseyko blev født på den dag, der
markerer bortgangen for Srila Bhaktisiddhanta
Sarasvati, Srila Prabhupadas guru. Vi gav hende
navnet Bimala Prasad, Srila Bhaktisiddhantas
oprindelige navn. Kalven havde dådyrøjne og var
mild og smuk med en silkeblød brun pels og en fin
lille mund. To år senere var Bimala en ærværdig
ko på et halvt ton og med en ny kalv ved sin side.
Hun begyndte at give en forbløffende mængde
mælk, 15 liter om dagen.
Den hvide guddommelige væske, hun gav, havde
meget lidt til fælles med den slags, man køber i
butikkerne i papkartoner og plastbeholdere. Det
var en af de
 reneste ingredienser, jeg nogensinde
havde anvendt i et køkken, og var fuld af subtil
energi og en enestående smag. Efter at have
arbejdet med den dagligt i tre år begyndte jeg at
indse, hvorfor denne sattviske fødevare (mad i
en tilstand af godhed) er værdsat som en kraftigt
virkende faktor til lang levetid og fysisk styrke.

sundhedsbevidste mennesker i dag forbinder
mælk med allergi, fordøjelsesproblemer, højt
fedt og kolesterol. I Indiens ayurvediske tradition
betragtes mælk som flydende mad og anses for
at være højst gavnlig, når den bruges rigtigt. For
at støtte fordøjelsen anbefaler Ayurveda at koge
mælken tre gange og derefter servere den varm,
lun eller afkølet, men aldrig iskold.

Mælkeprodukter
Typen og mængden af mejeriprodukter i
en sund kost afhænger af ens alder, kropstype
og fordøjelseskraft samt af årstiden. Som en
tommelfingerregel er en halv liter mælk eller
mælkeprodukter om dagen tilstrækkeligt med
lidt mere til unge mennesker og aktive mænd/
personer.
I en vedisk kost er der ud over almindelig mælk
tre fremtrædende mælkeprodukter: yoghurt og
yoghurt-ost, frisk ost, som kaldes panir eller
chenna og ghee eller smør. Jeg viede min sidste
køkkenspalte til smør og ghee. I denne vil vi
give en kortfattet beskrivelse af de to andre
mejeriprodukter.
En rutineret indisk kok kan tilberede tusindvis
af retter med yoghurt eller frisk ost. Hvis du følger
med i madlavningsserien gennem lærebogen Lord
Krishnas Cuisine, vil du finde en vidtløftig (det
indrømmer jeg), men ufejlbarlig information om
fremstilling og anvendelse af yoghurt og frisk
ost. Læs det hele godt igennem og gå derefter i
køkkenet.
Mennesker med laktoseintolerance har svært
ved at fordøje mælk. Hos nogle har det en
Mælk i en ayurvedisk kost
tendens til at skabe slim eller tilstoppe systemet.
I årtier er vi i Vesten blevet opmuntret til at Hvis man har problemer med mælken, kan man
drikke eller servere iskold mælk til måltiderne prøve at tilføje en skive frisk ingefær eller en lille
eller som mellemmåltid. Ikke underligt, at kyndige knivspids gurkemeje til mælken, før man koger
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den, og smage den til med honning eller sukker,
før man drikker den. Varm mælk med ingefær
om aftenen beroliger sindet og nærer kroppen. At
tilsætte kardemomme til varm mælk modvirker
mælkens slimdannende egenskaber. En teskefuld
ghee i varm mælk ved sengetid modvirker
forstoppelse. Yogier og transcendentalister har
længe anset mælk for at være mad til hjernen.
Srila Prabhupada nævnte mange gange, at mælk
nærer de finere væv i hjernen, hvilket styrker
udviklingen af åndeligt liv. Ligesom mange i
Indien nippede han varm mælk fra et sølvbæger,
en praksis, der yderligere fremmer styrke og
udholdenhed. Det bekræfter min erfaring af, at
andre, der har lavet mad til Prabhupada, sagde, at
han ønskede mælk på et par forskellige måder: ren
mælk, let sødet med honning eller krystalsukker
og lejlighedsvis mandelmælk ifølge opskriften,
der følger herunder.
Yogurt og yoghurt-ost
Yoghurt er ikke andet end mælk, der danner en
fast ostemasse, når man tilsætter en levende kultur.
For tyve år siden spiste folk det sjældent dagligt,
men i dag er det populært for alle alderstrin. Der
findes god kommerciel yoghurt, enten økologisk
eller biodynamisk. Det er praktisk, når tiden er
knap. Jeg foretrækker imidlertid hjemmelavet
yoghurt af hensyn til både friskhed, kvalitet og
økonomi. En kreativ kok kan bruge yoghurt i
stedet for mere fedtholdige produkter som fløde,
smør og cremefraiche.

Table, har jeg sammensat mange retter, hvor tofu
eller panir kan bruges i flæng, alt sammen gode
opskrifter til særlige og festlige lejligheder.
I Indien kaldes osten panir, når den overskydende
valle presses ud, og chenna, når den har et højere
indhold af valle. Mælk omdannet til frisk ost
betragtes som protein, og som andre proteiner i
kosten behøver man ikke ret meget af den. 115 g
panir pr. person når langt i en gryderet eller en tyk
tomat-grøntsagssovs, selv om nogle panir-elskere
har svært ved at stoppe selv efter portioner på
tre gange den størrelse. Hvis du aldrig har brugt
denne ost før, så prøv den efterfølgende opskrift
og brug paniren i dine livretter i stedet for tofu.
De læsere, der følger madlavningslektionerne,
bør prøve en af d e mange anvendelsesmuligheder
for klassisk chenna eller panir fra lærebogen
Lord Krishnas Cuisine. Tilberedt af sødmælk er
krydret chenna en krydsning mellem italiensk
ricotta og fransk boursin og er meget lækker
serveret på kiks, godt brød eller stegte chapati’er
eller som tilbehør til sæsonbestemte cruditéer
(grøntsagsstave med dip).
Anbefalet læsning
Den Højeste Herre, Sri Krishnas, aktiviteter
tjener til at fremhæve betydningen af koen og
dens mejeriprodukter. Krishna åbenbarer Sig
som søn af en kohyrde, og sammen med alle
de andre beboere i Vrindavana foretager Han
sig de mest vidunderlige aktiviteter centreret
omkring vogtning af køerne og nydelse af deres
biprodukter. Uanset om man er begynder i det
vediske køkken eller erfaren, bør man tage sig
tid til at læse nogle afsnit fra Prabhupadas bog
Krishna, Guddommens Højeste Personlighed.
Det er absolut givende.

Frisk panir og chenna-ost
Mit håb er, at frisk panir (frisklavet ostemasse)
en dag vil være lige så udbredt og populær som
tofu. I Indien er frisk panir tilgængelig på det
kommercielle marked, selv om det er så let at lave
den derhjemme, at mange foretrækker at gøre det
Mandelmælk (1 portion)
på den måde. Uanset om den kendes i Indien som
Srila Prabhupada bad undertiden om denne
panir eller som fromage blanc i Frankrig, er den type mælk. Nandlal Pareek, lærer i klassisk
en vidunderligt alsidig ostevare, der ikke smuldrer vaisnava-musik, anbefaler den for en sund hals
eller smelter, når den bliver stegt. Ligesom tofu og en kraftfuld stemme. Ayurveda anbefaler den
har den et bredt anvendelsesområde og kan faktisk for at give mere energi. Brug økologisk mælk.
bruges i stedet for tofu i mange internationale
vegetarretter. I min seneste kogebog, Yamunas
10 rå mandler, udblødt i vand natten over og
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smuttede
2,3 dl mælk
en knivspids stødt kardemomme og friskkværnet
sort peber
1-2 tsk. honning

den ønskede vægt på et skærebræt. Opbevar osten
i en tæt beholder i køleskab op til 1 uge.

Kom mandler og 1 dl mælk i en blender og
blend, til konsistensen er forholdsvis jævn. Tilsæt
resten af mælken samt kardemomme og peber.
Blend kraftigt i 3-4 minutter. Bring mælken i kog
tre gange. Kom sødemiddel i, hvorefter den ofres
varm til Krishna.
Panir-ost med smagsvariationer
(giver ca. 500 g panir
eller 700 g chenna)
4 liter mælk
1,2 dl frisk citron- eller limesaft
eller 1 tsk. citronsyre i 1,2 dl varmt vand
Hæld mælken op i en stor tykbundet gryde.
Efter ønske kan tilsættes en af de anførte
smagsvarianter. Bring mælken i kog under jævnlig
omrøring. Tag gryden af varmen og rør forsigtigt
citronsaft i. Hvis mælken ikke skiller i valle og
hvid ost med det samme, så sæt mælken tilbage
over varmen et øjeblik.
Læg et dobbelt lag af osteklæde i en si, der er
placeret over en stor skål i køkkenvasken. Brug en
hulske til at overføre de større stykker ost til sien
og hæld derefter ostevallen og de mindre stykker
af ostemassen igennem sien. Tag fat i enderne af
osteklædet og skyl osten under rindende varmt vand.
Lav panir eller chenna ved at lade osten dryppe
af over en skål i 6 timer et køligt sted eller indtil
det vejer omkring 500 g (panir) eller 700 g
(chenna). Et alternativ er at placere en 2½ kg
vægt over den indpakkede ost og presse den til

Variationer:
Fransk alpeost
2 spsk. af hver: purløg, persille, esdragon og
hakket kørvel
½ tsk. urtesalt
½ tsk. knust hvid peber
Ingerfær-chili-ost
¾ dl finthakket frisk koriander
1 spsk. hakket frisk chili, uden frø
1 spsk. frisk revet ingefær
½ tsk. urtesalt
Orientalsk sesamost
2-3 spsk. ristede sesamfrø
¾ dl hakket frisk persille
1 tsk. ristet spidskommen, knust
Vegetabilsk landost
½ dl af hver: fint hakkede gulerødder, selleri +
rød, grøn og gul peberfrugt
3 spsk. hakket frisk persille eller blandede
krydderurter
½ tsk. knust sort peber
Mynte-fennikel-ost
½ dl finthakket frisk mynte
½ spsk. ristede fennikelfrø
¼ tsk. knust røde chili-flager
½ tsk. urtesalt
Hvis du har spørgsmål til køkkensiden, er
du velkommen til at skrive til Dandaniti Devi
Dasi på email: dandaniti108@gmail.com.

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

300 kr. pr. år (10 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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Nye bøger på vej
Der er to nye danske bøger på vej til
udgivelse inden december. Den ene er
den nye oversættelse af Bhagavad-gita,
der har været undervejs i snart ti år. Srila
Prabhupadas oversættelse og forklaring af
Bhagavad-gita spiller en helt central rolle
blandt Hare Krishnas hengivne verden over.
Bogen er utvivlsomt hans kendteste værk
og den vigtigste bog for alle hans disciple,
granddisciple og tilhængere generelt, så det
er med stor spænding og forventning, at den
nye oversættelse omsider udkommer.
Den anden bog er en ny oversættelse af
en af Srila Prabhupadas små bøger, Hinsides fødsel og død (oversat fra Beyond Birth
and Death), en fin lille introduktionsbog til

Krishna-bevidsthed. Den bygger på en række
foredrag over kapitel 2 og 8 med Srila Prabhupada fra den første tid i New York (omkring
1966). Den er baseret på noter, som hans discipel Hayagriva Dasa tog under Prabhupadas
foredrag, og har altid været en meget populær
introduktionsbog, der forklarer forskellen
på sjælen og kroppen, og hvordan sjælen
kan blive fri, lykkelig og sætte sig ud over
fødsel og død gennem hengiven tjeneste
til Krishna.
Begge bøger udkommer efter planen sidst i
november. Et forslag: Begge bøger er oplagte
som julegaver til venner og familie, der er en
lille smule åbne over for Krishna eller bare
kan lide filosofi og god læsning.

