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November 2013
Lørdag

16.11 Bhugarbha Gosvamis bortgang
Kasisvara Panditas bortgang
Caturmasya og Karttika slutter
Søndag 17.11 Sri Krsna Rasayatra
Tulasi-Saligramas bryllup
Srila Nimbarkacaryas fremkomst
Sidste dag i Bhisma Pancaka
Mandag 18.11 Katyayani-vrata begynder
Fredag 29.11 Ekadasi (faste fra korn og bønner
		for Utpanna Ekadasi)
Narahari Sarakara Thakuras bortgang
Lørdag 30.11 Bryd fasten mellem 8:12–9:00
Sri Kaliya Krishnadasas bortgang
Søndag 1.12 Sri Saranga Thakuras bortgang
Søndag 8.12 Odana sasthi
Torsdag 12.12 Srimad Bhagavad-gitas fremkomst

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
Søndag 10.11 Gopastami, Gosthastami
Sri Gadadhara Dasa Gosvamis bortgang
Sri Dhananjaya Panditas bortgang
Srinivasa Acaryas bortgang
Onsdag 13.11 Ekadasi (faste fra korn og bønner
		for Utthana Ekadasi)
Srila Gaura Kisora Dasa Babajis
		
bortgang (faste indtil middag)
Første dag i Bhisma Pancaka
Torsdag 14.11 Bryd fasten mellem 7:42–10:30

Srila Prabhupadas bortgangsdag,
Diwali og Govardhana Puja
Vi har Srila Prabhupada på forsiden denne gang, fordi den
vigtigste dag i denne måned er Srila Prabhupadas bortgangsdag
onsdag den 6. november. Srila Prabhupada gik bort for 36 år siden
i Vrindavana i november 1977, og hans bortgangsdag er en særlig
både vemodig og ekstatisk dag for hans hengivne. Brug dagen på
at læse om Prabhupada eller høre om ham i selskab med andre
hengivne. I templet i København er der som altid åbent hele dagen,
og fra kl. 17 er der et særligt program for Srila Prabhupada i dagens anledning. Med hensyn til Århus, tjek www.krishnahuset.dk.
To andre store dage i november er Diwali og Govardhana Puja,
henholdsvis søndag den 3. og mandag den 4. november, hvor der
er Diwali-fest i København om søndagen kl. 15 og Govardhana
Puja dagen efter om mandagen kl. 17. Og onsdag den 13. november er det så Gaura Kisora Dasa Babajis bortgang, i hvilken
anledning der bliver program i København fra kl. 17.
‘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

Det fuldkomne syn
Den 18. april 1975 talte Srila Prabhupada over et vers i Srimad-Bhagavatam
(1.7.6) og forklarede, hvordan forfatteren til den vediske litteratur, Srila Vyasadeva,
blev ledt af et direkte syn af den Absolutte Sandhed, hvorved han kunne give sit
endelige bidrag til menneskehedens viden. Foredraget blev første gang bragt i
trykt form i Back to Godhead, september 1989.
anarthopasamam saksad
bhakti-yogam adhoksaje
lokasyajanato vidvams
cakre satvata-samhitam
”Det levende væsens materielle lidelser, som
han ikke behøver, kan direkte lindres gennem
den hengivne tjenestes forbindende proces.
Men folk flest ved ikke dette, og derfor skrev
den lærde Vyasadeva denne vediske litteratur,
der står i relation til den Højeste Sandhed.”
(Srimad-Bhagavatam 1.7.6)

losofi eller videnskab. De skriver ”måske” eller
”det kan godt være, at… ” Det er ikke systemet
i den vediske civilisation.
I den vediske civilisation kan kun de, der er
avanceret i vedisk viden, skrive. Vedisk viden
kaldes sruti, og hvis man skriver i efterfølgelse
af principperne i sruti, kaldes det smrti. Srila
Rupa Gosvami giver dette råd (Bhakti-rasamrtasindhu 1.2.101):
sruti-smrti-puranadipancaratra-vidhim vina
aikantiki harer bhaktir
utpatayaiva kalpate

Viden betyder i sidste ende at forstå den
oprindelige kilde til alting. Videnskabsmænd
og filosoffer søger efter den oprindelige årsag.
”Hvis man udgiver sig for at være en stor
For eksempel søger moderne videnskabsmænd hengiven af Krishna uden henvisning til sruti,
efter den oprindelige årsag til liv. Det er et godt smrti, Puranaerne og Pancaratrika-vidhi, er det
forskningsspørgsmål. Men fordi de er omringet blot en forstyrrelse i samfundet.”
af anarthaer, unødvendige ting, kan de ikke
kende den. Så længe man står under illusion
Da Narada instruerede Vyasadeva: ”Skriv
af maya [den illusoriske energi], kan man ikke noget, der vil hjælpe folk til at forstå den
have fuldkommen viden. Vyasadeva tiltales her Højeste,” engagerede Vyasadeva sig i bhaktisom vidvan, fuld af viden. Vyasadeva var ulyk- yoga, hengiven tjeneste. Man kan ikke forstå den
kelig selv efter at have skrevet Vedanta-sutra. Højeste Sandhed uden at engagere sig i hengiven
Så på instruktion fra sin guru, Narada Muni, tjeneste. Krishna fortæller i Bhagavad-gita
ville han gerne skrive sit endelige bidrag til (18.55), bhaktya mam abhijanati. Kun gennem
menneskesamfundet, en kommentar til Vedanta- hengivenhed, underkastelse og overgivelse kan
sutra. Det blev til Srimad-Bhagavatam. Vedanta man forstå Krishna, ikke gennem sin såkaldte
betyder ”den endelige viden”. Veda betyder lærdom eller forskningsarbejde. Nej. Bhaktya
”viden”, og anta betyder ”det endelige bidrag”. mam abhijanati. Krishna sagde aldrig: ”Ved
Så på Narada Munis instruktion gjorde Vyasa- at kultivere spekulativ viden kan man forstå
deva som det første sit liv fuldkomment, for hvis Mig.” Nej.
man skriver bøger uden at være fuldkommen,
Derfor engagerede Vyasadeva sig i bhaktivil de ikke have nogen virkning. Man er nødt til yoga for at forstå den Højeste Sandhed. Der
at blive fuldkommen, før man skriver bøger. Nu står skrevet (SB. 1.7.4): bhakti-yogena manasi,
om dage, specielt i Vesten, kan folk nedfælde samyak pranihite ’male/ apasyat purusam puralle former for slyngelagtige ideer i navn af fi- nam, mayam ca tad-apasrayam. Han havde en
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vision af to ting: purusam purnam og maya.
Purusam purnam betyder Guddommens
Højeste Personlighed, der er fuldstændig
eller perfekt. Vi førsøger at blive purusa eller
Bhagavan, men vi er ikke fuldkomne. Bhagavan
betyder purna, fuldstændig. Vi kan ikke acceptere nogen som Bhagavan, medmindre vedkommende er purna. Den fuldstændige Højeste
Person er Krishna.
Gennem meditation i bhakti-yoga kan man
forstå den Højeste Sandhed. Virkelig meditation betyder at
forsøge at opdage
den Højeste Person, der er inde i
os alle. Det kaldes yoga, og den
yoga er fuldkommen, når man ser
Krishna. Yoga vil
sige at forsøge
at finde Krishna
inde i sig selv.
Krishna er der,
men man skal
være kvalificeret
for at kunne se Ham. Det er nødvendigt. Det
kaldes bhakti-yoga.
I Brahma-samhita (5.38) står der, premanjana-cchurita-bhakti-vilocanena, santah sadaiva
hrdayesu vilokayanti. At se Krishna er ikke
muligt blot igennem gymnastik. Man er nødt til
at udvikle transcendental kærlighed til Krishna.
Når ens øjne er smurte med kærlighed til Gud,
kan man se Ham inde i sig selv døgnet rundt.
Dette er ikke vanskeligt at forstå. Hvis man
elsker en eller anden, tænker man altid på Ham.
Man mærker altid hans tilstedeværelse. Det samme
gælder for kærlighed til Krishna. Derfor lærer
Krishna os, hvordan man udvikler denne kærlighed til Ham. Han siger (Bg. 9.34), man-mana
bhava mad-bhakto, mad-yaji mam namaskuru:
”Blot tænk på Mig, bliv Min hengivne, tilbed Mig
og frembær din underkastelse til Mig.”
Vi har brugt så mange penge på at installere
Deiteterne af Krishna-Balarama her [Deiteterne

af Krishna-Balarama blev installeret eller indviet i Vrindavana i april 1975, da Prabhupada
gav dette foredrag]. Hvad er formålet? Formålet
er, at I skal kunne se Dem til stede i dette tempel, og således kan I tænke på Dem. Det er helt
naturligt. Hvis man altid ser Deiteten, får man
Hans billede indprentet i sit sind, og derved
vil man altid tænke på Ham. Og Deiteten er
ikke-forskellig fra Krishna. For en hengiven er
Deiteten Krishna Selv, identisk.
Vi ville ikke bruge så mange penge på at
tilbede en statue.
Det ville ikke
være særlig intelligent. Deiteten er
direkte Krishna.
Derfor er templet
et helligt sted.
Hvis man følger
processen med
at se Deiteten regelmæssigt, vil
ens sind blive
renset. Når sindet
er renset for alle
urene ting, kan
man tænke på Krishna.
Så Vyasadeva gjorde først sit liv fuldkomment ved at praktisere bhakti-yoga, og derefter
skrev han denne Srimad-Bhagavatam. Derfor
vil man opdage, at hvert eneste ord i SrimadBhagavatam er transcendentalt. Hvert eneste ord
er fuld af betydning og transcendental viden,
for forfatteren af denne transcendentale bog
er Vyasadeva, og han er fuldkommen. Han er
kendt som Veda-vyasa, ”fuldkommen i viden”.
Vyasadeva så den fuldstændige Guddommens
Højeste Personlighed, og han så også maya.
Mayam ca tad-apasrayam (SB. 1.7.4). Maya
stod bag Guddommens Højeste Personlighed.
Han har forskellige slags maya’er [energier],
for Han har så mange ting at gøre i både den
materielle verden og den åndelige verden. Tænk
engang! Universerne er så store, og der er utallige universer. I hvert univers er der utallige
planeter. På hver planet er der utallige store
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Hvad er den illusion? Under mayas indflydelse
identificerer vi os med forskellige guna’er, den
materielle verdens kvaliteter: godhed [sattvaguna], lidenskab [rajo-guna] og uvidenhed
[tamo-guna]. Sattva-guna er den brahminske
kvalifikation. Den ene person tror: ”Jeg er en
brahmana.” En person under indflydelse af
rajo-guna tænker: ”Jeg er en ksatriya.” Denne
fejlidentifikation findes over hele verden.
Måske tænker I ikke, at I er brahmanaer, men
I kan tænke: ”Vi er amerikanere.” Eller måske
tænker jeg: ”Jeg er inder.” En eller anden form
for identifikation har vi altid. Derfor er hele
verden fuld af anartha’er, unødvendige ting.
Jeg er ikke nogen brahmana, jeg er ikke inder,
I er ikke amerikanere, og du er ikke en ksatriya.
Disse er alle falske identifikationer.
Denne fejlidentificering er mayas værk. Alle
levende væsener er underlagt forskellige indtryk:
”Jeg er dit,” eller ”Jeg er dat.” Og når deres udgangspunkt er ”Jeg er dit,” og ”Jeg er dat,” kan
de ikke finde nogen løsning på livets problemer.
Vores ledere har skabt de Forenede Nationer, men
der er ingen løsninger i sigte. Hvorfor? Fordi de
alle er i kløerne på maya, den materielle energi, og
skaber blot problemer. Det er, hvad de har travlt
med. (Afsluttes i næste nummer)

og små byer. I hver by er der utallige levende
væsener. Og Krishna skal tage Sig af dem alle.
Det er Krishna. Derfor kaldes Han Paramesvara,
”den Højeste Hersker”. Og Krishna nævner i
Bhagavad-gita (15.15), sarvasya caham hrdi
sannivisthah: ”Jeg bor i enhvers hjerte.”
Krishna �������������������������������������
skal handle på en sådan måde, at uanset hvad vi gør, sker det under Hans vejledning.
For eksempel siger Krishna, mattah smrtih (Bg.
15.15): ”Fra Mig kommer hukommelse.” Vi står
op om morgenen, og med det samme forstår vi,
at vi sov, og nu er der så mange ting, der skal
gøres. Så hvor kommer den hukommelse fra?
Krishna siger, mattah: ”Fra Mig.” Tænk engang,
hvor travlt Krishna har!
Så den maya, der styrer den materielle verden,
blev set af Vyasadeva. Srimati Radharani er også
maya. Hun er yoga-maya. Og Durga er maya.
Hun er en ekspansion af Radharani. Men Durgas
opgave er forskellig fra Radharanis opgave.
Durgas opgave er at holde de levende væsener
tildækkede, så de ikke vågner op til Krishnabevidsthed. Det er hendes pligt.
Vyasadeva så den Højeste Person, og han
så maya bag den Højeste Person. Hvilken
maya? Yaya sammohito jiva (SB. 1.7.5), den
maya, der holder de levende væsener i illusion.

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
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Festivaldage i november 2013
I november 2013 fejres bl.a. følgende.
Diwali
Søndag den 3.11
Diwali er den dag, da Herren Ramacandra
sammen med Moder Sita, Laksmana og Hanuman vendte tilbage til Ayodhya efter 14 års eksil.
Dagen er en af de største festdage i Indien og
regnes af mange for starten på det nye år.

evige ledsagere af Herren Caitanya og Herren
Nityananda Prabhu.
Gopastami, Gosthastami
Søndag den 10.11
Gopastami eller Gosthastami er dagen, hvor
Krishna var blevet stor nok til at være en rigtig
kohyrdedreng og ikke kun tage Sig af kalvene.

Govardhana Puja
Mandag den 4.11
Som barn startede Krishna på denne dag tilbedelsen af Govardhana-bjerget, hvilket endte
med at forårsage Indras vrede og få ham til at
oversvømme Vrindavana med syndflodsagtig
regn. Som svar løftede Krishna Govardhana
med Sin venstre lillefinger, og alle Vrindavanas indbyggere søgte beskyttelse under
Govardhana.

Gadadhara Dasa
Bortgang søndag den 10.11
Gadadhara Dasa var en af Herren Nityanandas vigtigste prædikanter i Bengalen. Han
fik utallige syndere og ateister til at tage del i
sankirtana-bevægelsen.
Dhananjaya Pandita
Bortgang søndag den 10.11
Dhananjaya Pandita tog del i mange af Herren Caitanyas kirtana-lila’er i Navadvipa. På
Herren Caitanyas ordre rejste han vidt og bredt
og prædikede Krishna-bevidsthed. Han omtales
i Sri Caitanya-caritamrta som en af Herren
Nityanandas fortrolige tjenere.

Bali Daityaraja Puja
Mandag den 4.11
Dette er festivalen til minde om dengang Bali
Maharaja overgav sig til Vamana-deva, Herren
Krishnas inkarnation som dværg. Vamana-deva
narrede hele universet fra Bali Maharaja ved blot
at bede om tre skridt land.

Srinivasa Acarya
Bortgang søndag den 10.11
Srinivasa Acarya var blandt de store hengivne
i tiden umiddelbart efter Caitanya. Sammen med
Narottama Dasa Thakura og Syamananda Pandita var han med i gruppen, der bragte de første
bøger af de seks Gosvamier fra Vrindavana til
Bengalen og Orissa. Han omvendte Kong Birahambira til vaisnava-religionen og hjalp med at
organisere den første Gaura Purnima-festival,
der fejrede Herren Caitanyas fødselsdag, i
Kheturi Gram. Han er forfatteren til sangen
Sad-goswamy-astakam, en pris til Vrindavanas
seks Gosvamier.

Rasikananda Prabhu
Fremkomst mandag den 4.11
Rasikananda Prabhu var Syamanandas vigtigste discipel og prædikede Krishna-bevidsthed i
det nordlige Orissa i tiden efter Herren Caitanyas bortgang.
Vasudeva Ghosh
Bortgang tirsdag den 5.11
Vasudeva Ghosh var kendt for sin kirtana.
Sri Caitanya-caritamrta fortæller, at når Vasudeva Ghosh ledte kirtana, smeltede selv træ
og sten, når de hørte det. Han forfattede mange
sange om Sri Caitanya Mahaprabhu. Vasudeva
Ghosh og hans brødre Govinda og Madhava er

Gaura-kisora Babaji
Bortgang onsdag den 13.11
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avatam. De to paramahamsaer sad jævnligt
sammen og diskuterede Krishna. Gaurakisora kunne hverken skrive eller læse, men
Bhaktivinoda anså ham alligevel for den
mest lærde person.
Bhaktivinoda Thakura gav sin søn Bimal Prasada, der senere blev kendt som Bhaktisiddhanta
Sarasvati Gosvami, ordre til at lade sig indvie af
Gaurakisora Dasa Babaji. Gaurakisora ville slet
ikke acceptere disciple, men efter længere tids
insisteren fra Bimal Prasada endte han i år 1900
med at indvie ham med navnet Varsabhanavidevi-dayita Dasa.
I 1908 blev Gaurakisora blind og holdt op med
at rejse, men blev på ét sted og reciterede konstant
Krishnas navn. Engang tilbød Bhaktisiddhanta
Sarasvati at tage ham til en øjenlæge i Calcutta.
Han nægtede med ordene: ”Aldrig! Ingen skal få
mig til at tage til den materielle verden.”
Den 17. november 1915 gik Gaurakisora dasa
Babaji Maharaja bort. Hans krop er anbragt i
en samadhi-grav i Caitanya-matha-templet i
Mayapur.

Srila Gaura Kisora Dasa Babaji er åndelig mester til Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, der igen
er Srila Prabhupadas åndelige mester. Gaura
Kisora Dasa Babaji var en stor paramahamsa
babaji, der levede på tværs af alle sociale regler
og normer. Han var indviet discipel af Bhagavata Dasa Babaji, der var discipel af Jagannatha
Dasa Babaji.
Meget lidt vides om hans tidlige liv, før han
tog babaji. Han fødtes i en vaisya-familie i
landsbyen Bagjana nær Tepakhola på bredden
af Padma i vore dages Bangladesh. I sit tidlige
liv var han kendt som Vansidasa og forsørgede
sin hustru og familie som kornhandler. Da
hans hustru døde, gik Gaurakisora til Vrindavana, hvor han blev initieret som babaji af
Bhagavata Dasa Babaji. Han var i Vrindavana
i omkring 30 år. I 1897 kom han til Mayapur,
hvor han blev resten af sine dage. I Navadvipa lagde Srila Bhaktivinoda Thakura med
det samme mærke til Gaurakisoras utrolige
forsagelse, og et tæt forhold udviklede sig
imellem de to.
Gaurakisora tiggede en smule ris dagligt
og klædte sig i tøj, han fandt ved krematoriepladserne. Han bad aldrig nogen om nogen
form for tjeneste. Han sov under et træ og
bukkede sig dagligt utallige gange for selv de
mindste væsner som blomster, træer og landet
omkring ham. Somme tider dansede han på
bredden af Ganges og sang ”Gaura, Gaura“.
Til andre tider lå han på jorden tilsyneladende
bevidstløs. Han vandrede glad fra den ene hule
ved Ganges til den anden og anså dem for
Sri-Sri Radha-Govindas hellige steder, hvor
De havde Deres lege. Somme tider boede han
under en båd, der var vendt om med bunden
i vejret, og somme tider spredte han fiskeben
omkring sig for at få materialister til at tro,
at han spiste fisk, så de ville lade ham være i
fred. Andre gange sad han og reciterede Hare
Krishna ved siden af en latrin eller inde på et
toilet af samme grund. Med sin rene karakter
tiltrak han alligevel mange mennesker.
Han besøgte tit Bhaktivinoda Thakura
og hørte ham forelæse over Srimad-Bhag-

Bhisma Pancaka
Fra onsdag den 13.11 til søndag den 17.11
Bhisma-pancaka er et særligt løfte (vrata),
som vaisnavaer kan følge i de sidste fem dage
i måneden Damodara (Karttika). Under dette
løfte spiser man kun frugter og rødder og ingen
former for korn. Nogle hengivne spiser kun
panca-gavya, koens fem produkter – komøg,
kourin, komælk, ghee og yoghurt.
Hvis man af en eller anden grund ikke har
kunnet overholde hele fasten i Caturmasyas fire
måneder, kan man ved at følge Bhisma-pancaka
få den samme gavn, som hvis man faster i hele
Caturmasya.
Bhugarbha Gosvami
Bortgang lørdag den 16.11
Bhugarbha Gosvami var en af de første hengivne, der slog sig ned i Vrindavana på Caitanya
Mahaprabhus tid kort tid før, at de seks Gosvamier kom dertil. Hans nære ven var Lokanatha
Gosvami. På Sri Caitanya Mahaprabhus ordre
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Nimbarkacarya er den vigtigste acarya i
Kumara-sampradayaen, en af de fire vaisnavasampradayaer. Hans kommentar til Vedantasutra hedder Parijata-saurabha-bhasya, der
etablerer doktrinen dvaitadvaita-vada. Han
prædikede Krishna-bevidsthed omkring 300 år
før Sri Caitanya Mahaprabhus tid. Sammen med
Jayadeva Goswami var han en af de første, der
indgående beskrev Radha og Krishna.

fandt de sammen mange glemte hellige steder
i Vrindavana. Bhugarbha Gosvami omtales
næsten ikke i Sri Caitanya-caritamrta, for han
ønskede ikke sit navn nævnt i bogen. Men man
ved, at for at undgå materielle forstyrrelser
tilbedte Han Krishna i en hule. Af den grund
fik han navnet Bhugarbha (bhu betyder ’jord’,
garbha betyder ’hule’ eller ’skjult sted’)
Kasisvara Pandita
Bortgang lørdag den 16.11
Kasisvara Pandita var Herren Caitanyas Gudsbroder. Med andre ord var han også discipel af
Srila Isvara Puri, og han var en af dennes personlige tjenere. Kort tid før Isvara Puri forlod
verden, gav han Kasisvara Pandita og en anden
hengiven, Govinda Dasa, ordre til herefter at
blive Caitanya Mahaprabhus personlige tjenere.
Følgelig gjorde Kasisvara Pandita tjeneste i
mange år som Herren Caitanyas livvagt i Jagannatha Puri. En anden af hans opgaver var at
servere prasada til alle de hengivne efter kirtana.

Katyayani-vrata
Fra mandag den 18.11
Katyayani-vrata er gopiernes løfte om i en
måned at tilbede Moder Katyayani (Durga) for
at få Krishna som deres ægtemand. Denne
lila beskrives i Srimad-Bhagavatams 10.
bog, kapitel 22 såvel som i Krishna-bogen
sammesteds.
Narahari Sarakara
Bortgang fredag den 29.11
Narahari Sarakara var en stor hengiven af Herren Caitanya. Da Herren Caitanya opholdt Sig
i Jagannatha Puri, havde Narahari som tjeneste
at vifte Herren med en camara og en vifte af
påfuglefjer.
Narahari Sarakara kom oprindeligt fra byen
Sri Khanda og var søn af en brahmana ved navn
Narayana Dasa. Hans bror var lægen Mukunda
Dasa, der var far til Raghunandana Thakura.
Allerede før han mødte Herren Caitanya,
havde han skrevet mange hengivne sange
på både sanskrit og bengalsk. Blandt hans
bøger kan nævnes Krishna Bhajanamritam
og Padakalpataru. Han var åndelig mester for
Locan Dasa Thakura, forfatteren til Caitanya
Mangala.

Sri Krishna Rasayatra
Søndag den 17.11
Sri Krishna har to to rasa-danse om efteråret
på de to på hinanden følgende fuldmånenætter
i måneden Damodara. Den anden rasa-dans
kaldes rasayatra og fejres specielt i Bengalen,
imens den første er den, der mest bliver fejret i
Vrindavana. På rasayatra skal Radha og Krishna
tilbedes med masser af blomster.
Tulasi-Saligramas bryllup
Søndag den 17.11
Dette er brylluppet mellem Srimati Tulasidevi, der har antaget formen som den hellige
tulasi-plante, og Sri Krishna. Denne lila bliver
bl.a. fortalt i Brahma-vaivarta Purana. En mulig
måde at fejre denne dag er at afholde et regulært bryllup mellem Srimati Tulasi-devi og Sri
Krishna, gerne i form af en salagrama, Krishna
som en hellig sten.

Kaliya Krishnadasa
Bortgang lørdag den 30.11
Kaliya Krishnadasa var discipel af Gauridasa
Pandita og en af Herren Nityananda Prabhus
vigtigste hengivne. Ifølge Gaura-Ganodesa
Dipika var han en de 12 gopala’er eller kohyrdedrenge, der nedsteg sammen med Nityananda
Prabhu.

Nimbarkacarya
Fremkomst søndag den 17.11
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Nobelprisen
Af Gaurahari Dasa
I oktober rettede medierne atter engang
opmærksomheden mod den årlige uddeling
af Nobelpriserne i Stockholm og Oslo. Siden
starten i 1901 er denne begivenhed blevet et
vigtigt led i den moderne civilisations selvbekræftelse. Denne vel mest prestigetunge af alle
udmærkelser er det højeste mål for eliten inden
for videnskab og kulturliv. Her bliver civilisationens helte kåret med stor pomp og pragt,
og det underliggende budskab - at her er vores
ypperstepræster, som har nøglen til løsningen
af verdens problemer - er utvetydigt.
Ironisk nok blev det hele startet af en herre,
Alfred Nobel, som etablerede ikke mindre end
90 våbenfabrikker, deriblandt Bofors, og som
er berømt for at have opfundet dynamit, dette
ulyksalige sprængstof, som ikke alene kostede
flere af hans egne medarbejdere og familiemedllemmer livet, men også har bidraget væsentligt
til civilisationens voldtægt på vores stakkels
planet. Han traf beslutningen om at indstifte
Nobelprisen efter at have læst sin egen nekrolog
i en fransk avis. Det var naturligvis ikke ham,
men derimod hans bror, som var død. Journalisten havde taget fejl. Men overskriften på
nekrologen: ”Dødens købmand er død,” gjorde
Alfred Nobel bekymret for, hvordan han ville
blive husket af eftertiden. Derfor besluttede han
at testamentere sin formue til den fond, som
skulle uddele Nobelprisen.
At Nobel var ateist af overbevisning, er vel
ikke overraskende. Hans tro på videnskaben og
det menneskelige intellekt, sådan som det kom
til udtryk gennem hans beslutning om at indstifte denne pris, afspejler filosofien hos verdens
ledere i dag. Den har sin rod i renaissancens
humanistiske ideer med troen på, at mennesket
med sine egne evner kan forme en lys og smuk
fremtid for verden uden at behøve ty til gammeldags ideer om Gud og åbenbaret kundskab.
Nu vil nogle, som ser medlemmer af Hare
Krishna-bevægelsen benytte sig af den moderne
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videnskabs landvindinger, uden tvivl beskylde
os for dobbeltmoral. På den ene side fordømmer
vi videnskaben, på den anden side viger vi ikke
tilbage for at bruge moderne teknologi, som jo
er et produkt af denne videnskab. Lad mig præcisere, at det ikke er teknologi og videnskab, vi
fordømmer, men den overbevisning, at nøglen til
et bedre liv ligger i udnyttelsen og udbygningen
af disse ressourcer.
Der findes en analogi om en slange, som
krøb ned i et musehul, spiste musen og derefter slog sig ned i musehullet. Slangen var
så intelligent, at siden musen allerede havde
lavet hullet, tænkte slangen, at den lige så godt
kunne bruge det i stedet for selv at skulle lave
et. Teknologien findes med andre ord allerede.
Den vil blive brugt, så hvorfor ikke bruge den
til noget positivt i stedet for at lade dæmonerne
bruge den til deres skændige formål. Et andet
eksempel er, at man kan bruge et træ til at lave
skaftet til en økse, hvormed man kan fælde hele
skoven. Det er virkelig intelligens. Vi bruger
teknologien i Krishnas tjeneste, hvilket kaldes
yukta-vairagya, virkelig forsagelse.
Der er dog en reel fare for, at vi under dette
banner af yukta-vairagya bliver slaver af den
selvsamme teknologi, eller at vi sælger vores
sjæl til djævelen så at sige. Hvordan undgår vi
at havne i den faldgrube? Eller hvordan kommer vi op af den, hvis vi allerede er havnet i
den? Prabhupadas liv er som så ofte det lysende
eksempel, som giver os svaret.
Srila Prabhupada, grundlæggeren af Hare
Krishna-bevægelsen, fulgte i sin Guru Maharaja,
Srila Bhaktisiddhantas, fodspor og anvendte alle
teknikkens vidundere i Krishnas tjeneste. Han
rejste verden rundt i flyvemaskiner og biler,
og brugte diktafoner, computere og så mange
andre moderne indretninger. Men samtidig
viste han igen og igen, at han kunne klare sig
fint uden nogen af disse ting, og at han egentlig
havde det bedst med at leve et enkelt liv uden

den moderne komfort, som mange af os andre video eller læse Prabhupadas bøger, er det bedre
knapt kan undvære. Hvis valget stod mellem en at gøre det sidste. Forskerne hævder faktisk, at
moderne livsstil og et tidløst enkelt liv, og der risikoen for at få Altzenheimers forøges ved at
ikke var noget vundet ved at bruge teknologi, se TV, mens den formindskes ved, at man læser.
foretrak Prabhupada det enkle liv.
Som bekendt bliver Nobelprisen givet inden
Således har Radhanatha Swami fortalt en for fem discipliner: litteratur, fysik, kemi, memorsom anekdote fra et besøg, Srila Prabhu- dicin og fredsprisen. Derudover gives en pris,
pada engang aflagde i New Vrindavana, vores som er indstiftet af Sveriges Nationalbank i
landsbyprojekt i West Virginia. Toilettet i Prab- 1968 og går under navnet ”Nobels Mindepris i
hupadas hus fungerede ikke, og Radhanatha fik Økonomisk Videnskab.” Blandt den lange liste
besked om, at det måtte repareres for enhver over modtagere finder man jo vores store danske
pris. Det ville være en stor forseelse, hvis det kernefysiker Niels Bohr og hans endnu mere
ikke blev lavet, inden Prabhupada kom, fik han berømte kollega Albert Einstein, kendt for den
at vide. Så Radhanatha arbejdede i døgndrift for simple formel e = mc2.
at få træk-og-slip’et sat i stand. Det lykkedes i
Denne formel er ikke så uskyldig, som den ser
sidste øjeblik, og Radhanatha åndede lettet op ud, for den beskriver de enorme kræfter, som
med sved på panden. Men hvad var det første, ligger gemt i atomet, og som videnskaben senere
Srila Prabhupada gjorde efter at være ankom- fandt ud af at frigøre i form af atombomben, der
met? Uden så meget som at kigge ud på toilettet fortsætter med at give mange af os søvnløse nætskiftede han til gumcha (et lændeklæde, som ter. Der går jo knapt en dag, uden at problemer
man bruger, når man bader) og gik såmænd ud relateret til kernevåben presser sig på og tages
på marken bag ved huset, hvor han besvarede op i medierne. Vi prøver at berolige os selv med,
naturens kald i det fri. Da han kom tilbage til at ingen vil være så tåbelige at anvende disse alhuset, smilede han til Radhanatha og sagde: tødelæggende våben, men vi må nok indrømme,
”Det er den naturlige måde at gøre det på.”
at frygten nager dybt i underbevidstheden. I
Da det første tempel i Mayapur (Herren hvert fald har man vel lov til at påpege, at det
Caitanyas fødested i Vestbengalen) stod færdigt, synes selvmodsigende på den ene side at uddele
vægrede Srila Prabhupada sig i første omgang fredspriser, og på den anden side give priser til
ved at flytte ind. ”Jeg har det fint her i min strå- de mænd, der var med til at opfinde et våben,
tækte hytte. I vesterlændinge er i lidenskabens der fortsætter med at være den største trussel
kvalitet, så I kan lide at bo i huse af beton med mod verdensfreden.
indlagt vand og el. Min hytte er i godhedens
Jeg husker en TV-reportage i anledningen
kvalitet, så jeg foretrækker at bo her.” Senere af 100-året for den første uddeling i 1901. Et
lod han sig dog overtale med det argument, at medlem (jeg tror, det var formanden) fra det
det ikke ville se så godt ud, at guruen boede i en Svenske Videnskabernes Akademi, som vælger
lille hytte, mens hans disciple levede i luksus.
nogle af prismodtagerne, blev interviewet. Han
Så vi kan sige det på den måde, at hvis vi har udtalte med stolthed, at mens mange ting komvalget mellem teknologi eller et enkelt liv, og mer og går i verden, vil der nok altid være en
der ikke er noget vundet ved at anvende moderne Nobelpris. Jeg kunne ikke lade være med at
teknologi, bør vi vælge det enkle liv. Hvis vi for tænke på, hvor stærk illusionen er. For slet
eksempel har valget mellem fysisk at komme til ikke at tale om Nobelprisen vil der komme en
templet eller få dækket vores behov for socialt dag, hvor den vestlige verdens ældste instisamvær med ligesindede hengivne på facebook, tution, nemlig den katolske kirke med paven
bør vi vælge det simple alternativ at komme til i spidsen, vil ophøre med at være. Alting
templet, hvis det er inden for rækkevidde. Hvis har en begyndelse og en ende, og det er
vi har valget mellem at se en Krishna-bevidst vel egentlig meget godt.
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Hvad Hare Krishna betyder for mig
Af Marc D. Vickers

En engelsk oberst fortæller om sit forhold til Hare Krishna.
Min første kontakt
med ISKCON var
omkring 1976, da
jeg var 15 år. Jeg
havde skrevet til
Bhaktivedanta Manor i England, og de
hengivne var så venlige at sende mig noget information. Jeg
blev hurtigt fascineret. Jeg kunne se alle
disse unge mænd
og kvinder danse
og synge i ekstase
på billederne og var
betaget af, hvad det
var, der gav dem en
Marc D. Vickers som oberst i Afghanistan.
sådan lykke. Jeg husker også den eksotiske duft af det, de hengivne den britiske hær ved at lokke med historier om
havde sendt mig. Det var, som om brochurerne rejser, eventyr og tilmed en god løn. Til min
havde været i en æske med dejlig røgelse i må- overraskelse bestod jeg adgangsprøverne, og
nedsvis. Selv om min familie overhovedet ikke før jeg vidste af det, var jeg i gang med et seksvar religiøs, havde Gud og religiøs tilbedelse årigt kostskoleforløb for kommende officerer
interesseret mig, siden jeg var 7 år gammel, i et fantastisk stateligt, gammelt engelsk hus.
hvor jeg blev kordreng. Da jeg var 11 eller 12 Mine tanker fortsatte dog med at vende tilbage
år gammel, gik jeg til timer i kirken og tog en til det første stærke indtryk, jeg havde fået, da
række korrespondencekurser i Biblen. Imens jeg først læste om Hare Krishna-bevægelsen.
mine skolekammerater sparkede til en bold eller Jeg kan tydeligt huske at have dagdrømt mange
var på det lokale diskotek, blev jeg for det meste gange om den dag, da jeg ville høre hengivne
hjemme og læste i Biblen eller malede.
synge og danse ned mod skolen ad den lange
Men et eller andet drev mig til at lære mere om allé med træer på begge sider og kalde på mig
det, som jeg på den tid så som eksotiske østlige for at få mig til at slutte mig til dem. En del af
religioner. Hvorfor var unge mennesker draget mig ønskede virkeligt, at det skulle ske. En antil dem? Hvad gik det alt sammen ud på? Hvad den del af mig var bange for det. Åh, alle disse
var disse ”mantraer” for noget? Jeg begyndte at ungdomsfantasier!
drømme om at rejse til Indien, til Fjernøsten…
Det var først, da jeg begyndte min træning på
min åndelige rejse blev bredere.
Royal Military Academy Sandhurst, at jeg fik en
Min far, der måske var desperat over mine begrænset mulighed for at aflægge mine første
drømme om Østen og om at blive kunstner, fik besøg på Bhaktivedanta Manor. Det må have
mig til at forsøge at blive udtaget til officer i været sidst i 1979. Efter som 19-årig at have
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fuldført det vanskelige officerskursus kan man
forestille min begejstring, da jeg fik at vide, at
min første opgave var at blive udsendt til Hong
Kong i 1980.

hans personlige sekretær i syv måneder op til
Prabhupadas bortgang i 1977. Jeg ville gerne
gøre det, han bad mig om, men jeg vidste også,
at af hensyn til min karriere var jeg nødt til at
være forsigtig med, hvad jeg skrev. Ikke desto
Lille tempel, stort indtryk
mindre gik jeg med til at skrive noget fra hjertet
Ikke længe efter at være kommet til dette af. Det gjorde jeg så, og der blev taget billeder
spændende sted købte jeg en lille messingstatue til artiklen i en park i Kowloon under Tamal
af Krishna fra militærlejrens guldsmed. Den var Krishna Goswamis personlige opsyn. Artiklen
billig og simpel, men hvor ville jeg ønske, jeg blev aldrig trykt, men siden da har jeg ofte tænkt
stadig havde den.
på den i alle disse år.
Så fik jeg en dag til
På trods af alt, hvad
min store glæde øje
der siden er sket,
på et lille skilt på
har jeg altid følt, at
en lejlighedskarré:
jeg skylder Tamal
”Hare Krishna”.
Krishna Goswami
Jeg tog derhen og
en artikel i Back
ringede på klokto Godhead med
ken. Jeg var impotitlen ”Hvad Hare
neret over at finde
Krishna betyder for
dette lille tempel i
mig”.
en lejlighed på niEt stykke tid efter,
ende etage (ikke det
at jeg havde skrevet
Marc Vickers, forhenværende oberst
flotte tempel, der
artiklen, fortalte en
og nuværende hengiven af Krishna.
nu er i det centrale
ivrig hengiven mig,
Kowloon), og jeg var meget glad, men også ner- at Tamal Krishna Goswami gerne ville mødes
vøs. Stedet var så lille, at jeg ikke kunne skjule med mig til en privat samtale. Han var sådan en
mine fejl eller min uvidenhed om etiketten.
vigtig skikkelse i det voksende ISKCON, og nu
Jeg begyndte at komme fast. Jeg ville stå tid- ville han gerne se mig! Den hengivne gav mig
ligt op om morgenen og tage en taxi til templet strenge instrukser om præcis, hvad jeg skulle
i min tropiske kampuniform, så snart jeg kunne. gøre, og det lykkedes ham helt sikkert at få mit
Jeg kan ikke påstå, at jeg kom hver dag – på hjerte til at banke hurtigere på det tidspunkt, jeg
ingen måde – men ofte nok til at føle mig som trådte ind. Jeg husker så tydeligt, hvordan jeg
en del af den lille forsamling der. Jeg kan kun så Tamal Krishna Goswami sidde der og se på
huske ganske få hengivne, der kom fast i templet mig. Efter en kort samtale bad han mig opgive
på den tid, og det er derfor fantastisk nu at se, min karriere og flytte ind i templet. Men i min
hvor meget det er vokset.
uvidenhed kunne jeg kun se mig selv hænge fast
Senere samme år fik jeg til min store spænding i den lejlighed i årtier fremover og intet andet.
at vide, at Tamal Krishna Goswami ville have
”Jeg er meget glad for at komme her,” svarede
mig til at skrive en artikel om, hvad Hare Krish- jeg, ”men jeg tror, at jeg ville komme til at kede
na betød for mig, til Hare Krishnas eget magasin, mig efter et års tid eller to.” Jeg tror, det var den
Back to Godhead. Tamal Krishna Goswami var eneste gang, han smilede under denne ret forden lokale guru i Hong Kong på den tid. Han melle samtale. Han så bare på mig og sagde med
havde siddet i ISKCON’s styrende råd (GBC) et stort grin: ”Jamen, hvis det er det eneste, du er
siden dets oprettelse i 1970, og havde som en af bange for, behøver du ikke bekymre dig. Jeg skal
Srila Prabhupadas mest betroede disicple været nok sørge for at holde dig travlt beskæftiget!”
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Jeg svarede, at jeg ikke kunne gøre det. Jeg
forstod det ikke til fulde. Min oprigtighed var
ægte, men jeg var glad for min nye karriere og
vidste, hvor stolte mine forældre var af mig.
Men hvor anderledes mit liv ville have været,
hvis jeg bare havde sagt ja!
Desværre blev jeg et stykke tid senere involveret i nogle uoverensstemmelser (ikke med
Tamal Krishna Goswami), og det var enden
på min omgang med de hengivne. Jeg havde
reciteret mine seksten runder og fulgte de regulative principper, og det var blevet foreslået,
at jeg skulle initieres. Jeg venter fortsat på at få
den mulighed igen, for jeg fortryder, at jeg ikke
tog initiering på det tidspunkt. Med de ekstra
modne år, livserfaring og bagklogskab kan jeg
se, at hvad end misforståelser, der havde været,
var de ikke andet end resultatet af overivrige
og velmenende hengivne i et nyt tempel, der
forsøgte at komme fremad. I de efterfølgende år
har jeg set tilsvarende velmenende mennesker
på alle livets områder presse og lokke andre
uden erfaring nok til at forstå de skadelige og
utilsigtede virkninger, en sådan opførsel kan
have på tilsvarende stærke personligheder. Vi
vokser alle og udvikler os over årene, og forhåbentlig lærer vi noget.
I 1982 blev jeg overflyttet til Tyskland og
derefter tilbage til England et par år senere.

Jeg ønskede at være en hengiven, men i stedet
forlod jeg skuffet.
Årene gik, og jeg blev buddhist. På trods af
det opgav jeg aldrig min kærlighed til Herren
Krishna, Srila Prabhupada og Tamal Krishna
Goswami. Men jeg følte mig skuffet og fortabt.

Tamal Krishna Goswami
i Back to Godhead
Så besluttede jeg pludseligt og mystisk i 2002,
at jeg måtte besøgte Bhaktivedanta Manor lige
netop en bestemt weekend. Jeg havde ikke
været der siden 1980, og hvis vi ser bort fra
Soho-hændelsen, havde den sidste egentlige
forbindelse været i Hong Kong i 1982. Det var
en mærkelig oplevelse at se de unge hengivne,
og jeg kunne ikke lade være med at tænke på,
hvor anderledes mit liv ville have været, hvis jeg
havde truffet en anden beslutning 20 år tidligere.
Jeg nød virkelig besøget og gik ud til min bil i
løftet sindsstemning. Men lige før jeg skulle til
at køre, fik jeg pludselig lyst til at se, om Back
to Godhead stadig udkom. Jeg gik tilbage til
receptionen og fik at vide, at de kun havde ét
eksemplar tilbage af det gamle nummer. De
pegede på butikken og sagde, at jeg i stedet
kunne få det seneste nummer derfra. Men af en
eller anden uforklarlig grund ville jeg ikke have
det nye nummer, men var opsat på at købe det
eneste af de gamle numre, de havde.
En misforståelse i Soho
Det var først, da jeg var på vej hjem, hvor
Mit næste forsøg på at genopvække min jeg åbnede magasinet, at jeg så, at det var et
forbindelse til Hare Krishna blev kort. Nogle særligt nummer til minde om Tamal Krishna
år senere besøgte jeg templet i Soho, London, Goswami. Selv den dag i dag sender dette triste
og blev inviteret til at være med til den daglige minde kolde gys ned ad min rygrad og tvinger
time før morgenmaden. Igen var jeg oprigtig, tårer frem i mine øjne. Efter tyve år var det, som
men uforvarende må jeg være kommet til at om jeg på en eller anden måde blev ledt til at
ramme en nerve med et spørgsmål, jeg stillede komme på besøg igen og derefter ledt til at købe
i al uskyldighed. Det blev ikke godt modtaget. dette særlige nummer af Back to Godhead. Det
For nylig har jeg fået at vide, at der havde væ- var, som om jeg blev fortalt, at Tamal Krishna
ret nogle vanskeligheder på den tid, og måske Goswami var død. Jeg havde altid troet, at jeg
kom jeg bare til at sige den forkerte ting på det på en eller anden måde ville møde ham igen.
forkerte tidspunkt. Det var ærgerligt, men det
Måske lægger jeg alt for meget i dette, men
viser, hvor forsigtige vi må være med det, vi for mig er det en utrolig oplevelse, og lige siden
siger, hvordan vi siger det, og – hvis jeg respekt- har jeg fortrudt ikke bedre at have værdsat, hvad
fuldt må sige det – også hvordan vi reagerer. jeg blev tilbudt i Hong Kong så mange år før.
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Jeg købte et nyt eksemplar af Bhagavad-gita
som den er, og jeg følte mig tættere på Krishna
end nogensinde tidligere. Min kærlighed og
blotte forundring blev mangedoblet i det uendelige. Jeg fortsatte som buddhist, men fandt
ofte mig selv stille recitere Hare Krishnamahamantraet.

desperat, at jeg havde brug for en guru, som jeg
kunne have et personligt forhold til. Jeg havde
brug for en, der kunne vise mig vejen. Men på
trods af mine bestræbelser kunne jeg ikke finde,
hvad jeg i mit hjerte vidste var derude.
Jeg tænkte mere og mere på Krishna. Jeg
abonnerede på Back to Godhead, begyndte at
læse Bhagavad-gita endnu engang og læste så
En ny karriere
meget på Internettet, som jeg kunne. Online
Frem til 2007. Jeg flyttede til Nepal til tre mødte jeg et par fantastiske hengivne venner,
spændende år. Jeg besøgte ISKCON i Kathman- der har været så opmuntrende, så inspirerende,
du en enkelt gang, men tættere på hjemmebanen så tålmodige. Jeg fandt guruer, der tog sig tid
havde vi i vores militærlejr vores egen pandit. til at besvare mine emails. Jeg så endnu engang
Jeg gjorde det klart for ham, at selv om jeg var en styring, og denne gang var der ingen tvivl.
kendt som buddhist (ja, den højeste rangerende Pludselig reciterede jeg seksten runder hver dag,
buddhist i hele den engelske hær!), var jeg også men i modsætning til mine forsøg i Hong Kong,
hengivet til Herren Krishna. Jeg bad ham sørge som jeg sommetider følte var noget, jeg skulle
for, at vores Krishna-deitet i lejrens mandir blev gøre, nød og nyder jeg nu at gøre det. Jeg læser
passet ordentligt, og at Krishna Janmastami blev Bhagavad-gita hver dag sammen med andre
fejret korrekt. Jeg var chefen på den tid og havde fantastiske bøger af Srila Prabhupada.
noget at skulle have sagt over, hvad der skulle
Jeg er begyndt at male hengivne billeder af
ske. Jeg insisterede på, at Krishna Janmastrami Krishna. Jeg er kommet i forbindelse med ISKskulle være en af vores officielle helligdage. CON-templet i Taipei og foretog for nylig den to
Vi havde kun et begrænset antal helligdage, og timers lange køretur fra vores hjem for at høre en
jeg kunne afgøre (inden for rimelige grænser), inspirende forelæsning med Hari Sauri Dasa om
hvilke det skulle være. Min insisteren på at sløjfe hans oplevelser med Prabhupada. Da vi sang,
en af de almindelige engelske helligdage for at var min uvidenhed og mangel på kundskab kun
fejre Janmastami var ikke universelt populær alt for åbenlys, da jeg ikke kunne fange teksten i
blandt mit engelske mandskab.
kirtanaen, men jeg følte mig stadigvæk hjemme
Da min tid i Nepal nærmede sig sin afslutning, og sad med et stort smil og blev varmet om hjerbesluttede jeg, at 33 år i hæren var nok, og at tet af Radha-Krishna og maha-mantraet. Fuld af
det var tid til at trække mig tilbage. Jeg havde glæde sang jeg med de andre kære hengivne og
et omdømme for at være lidt af en særling – følte mig så let, lykkelig og fantastisk. Alle har
vegetar i 22 år, praktisk taget afholdsmand i al været så imødekommende, og det er, som om
den tid og buddhist. Jeg mente selv, at jeg burde jeg kommer tilbage til en familie, som jeg har
vie resten af mit liv til det, jeg i mit hjerte altid været væk fra. Dette efterår er jeg besluttet på
havde ønsket at gøre: at fokusere på åndelig at få en anden drøm opfyldt: at besøge Mayapur
udvikling og male (og forhåbentlig bruge det og Vrindavana.
sidste til at tjene nogle penge, jeg kunne give
Som afslutning vil jeg gerne bemærke, at på
til gode sager). Efter seks afsluttende måneder i trods af de op- og nedture og fejltagelser, der
Afghanistan gik jeg på pension og immigrerede er sket på vejen, er min kærlighed til Krishna
til Taiwan. Jeg havde været en inderlig buddhist evig, og denne organisation, ISKCON, gensiden 1992, men var frustreret over, at jeg ikke nem hvilken Srila Prabhupada så nådigt har
gjorde mere fremskridt. Jeg vidste, at der var givet denne viden om Krishna til så mange, må
mere. Det virkede, som om jeg var rendt imod en værdsættes som den helt fantastiske juvel, som
glasmur og ikke kunne komme videre. Jeg følte den virkelig er.
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Yugaernes længde
Af Amogha-drik Krishna Dasa
Et kig på forskellige opfattelser af yugaerne, de vediske tidsaldre.
Inden for den vediske forståelse er læren
om de vediske tidsaldre, yuga’erne, centrale.
Da tidsregning tager udgangspunkt i Solens
(suryas) bevægelser, bliver yugaerne teknisk
set defineret i de astrologiske skrifter, der kaldes Jyotir-vedaerne, hvor Surya-siddhanta er
den vigtigste. Forskellige smrti-skrifter såsom
Puranaerne og Mahabharata giver også de væsentligste tekniske data. Lige nu befinder vi os
over 5.000 år inde i tidsalderen Kali (kali-yuga).
Srutierne såsom Upanisaderne er forbeholdt
den intellektuelle elite og giver med sit kryptiske, komprimerede sprog kun summarisk viden.
Vedaernes koder bliver derfor forklaret i dybden
i smrti-skrifterne gennem historiske fortællinger
såsom Puranaerne, der således komplementerer
Vedaerne.1 Bhagavata Purana eller Srimad
Bhagavatam, den vigtigste Purana, der indeholder selve essensen af Vedaernes lære,2
forklarer, at der er fire yugaer – Satya, Treta,
Dvapara og Kali – hvis varighed repræsenteres
af multiplikationerne 4:3:2:1 af den korteste
yuga, Kali. Det samlede antal år for Satya, Treta,
Dvapara og Kali udgør 12.000 af halvgudernes
år og kaldes en divya-yuga. Satyas tidsalder
svarer til 4.800 af halvgudernes år, Treta varer
i 3.600 af halvgudernes år, Dvapara svarer til
2.400 halvgudeår, og Kali-alderen er 1.200 af
halvgudernes år.
Et af halvgudernes år svarer til 360 år for menneskene på Jorden. Satya-yuga er derfor 4.800
x 360 = 1.728.000 år. Treta-yuga er 3.600 x 360
= 1.296.000 år. Dvapara-yuga er 2.400 x 360 =
864.000 år. Og endelig er Kali-yuga 1.200 x 360
= 432.000 år. (SB 3.11.18-19)

Tidsalder
(yuga)

Længde i
halvgudeår

Længde i
menneskeår

Proportion

Satya

4.800

1.728.000

4

Treta

3.600

1.296.000

3

Dvapara

2.400

864.000

2

Kali

1.200

432.000

1

En Divyayuga samlet

12.000

4.320.000

10

menneskeår. Ideen om halvgudeår er en senere
fortolkning.
2) Yuga-cyklusserne er skiftevis nedadstigende og opadstigende. Efter at have gennemløbet
en cyklus på Satya, Treta, Dvapara og Kali
følger der en ny Dvapara efterfulgt af Treta og
Satya og så igen Treta, Dvapara osv.
3) Vi er nu ikke længere i den mest degraderede tidsalder, Kali-yuga, men er for relativt nyligt trådt ind i en højere tidsalder af fremskridt.

Menneske- eller halvgudeår?
De, der støtter den korte yuga-definition – at
12.000 år for en yuga-cyklus faktisk er 12.000
jordiske år – hævder, at en senere fortolkning har
ført til, at yugaerne anses for at være halvgudeår
i stedet for jordiske år. Men så vidt jeg kan se,
har fortalerne for denne opfattelse ingen skriftlige eller historiske referencer til støtte for deres
påstand. Dermed står denne teori alene over
for tusindvis af års vediske astrologer og store
mestre i de autoriserede vediske discipelkæder
såvel som de skrifter, der anerkendes af de vediForskellige yuga-opfattelser
ske astrologer, Jyotir-sastraerne, som alle støtter
Ikke alle er dog enige i denne yuga-forståelse. opfattelsen af yugaerne, som de gives i SrimadJeg er stødt på følgende alternative opfattelser: Bhagavatam og andre Puranaer. Nogle hævder,
1) Yugaernes tidsperioder angiver faktiske at Manu-samhita støtter den korte tidsopfattelse
-15-

af yugaerne, måske fordi det er et af de få skrif- Men ifølge Dr. Radhasyam er det ikke rigtigt.
ter, der i sit kortfattede resumé ikke udtrykkeligt Han nævner, at selve ordet ‘yuga’ betyder konnævner, at yuga-cyklusserne repræsenterer stellation og har direkte forbindelse med de fire
halvgudernes år. Men nu er Manu-samhita en tal, der representerer hver yuga.3
samling af vediske love og ikke et astrologisk
“Ifølge de hinduistiske astronomitekster udskrift, så derfor kan det ikke overraske, at dette gør 1200 guddommelige år eller 1200 x 360 =
emne ikke bliver be432.000 menneskeår
handlet i dybden i
én Kali-yuga. Grunddenne bog. Og siden
laget for dette er den
alle de andre skrifter,
kendsgerning, at…
der opremser yugaet præcist sammentidsintervalerne, gør
fald af alle planeterne
det klart, at der er
fandt sted i asteristale om halvgudeår
met [konstellationen]
og ikke jordiske år,
Asvini i zodiaktegnet
er det nærliggende
Mesa (Tyren), og det
at antage, at Manumenes, at dette fænosamhita også referer
men gentager sig for
til det samme, når
hver 4.320.000 år.
Amogha-drik Krishna Dasa
den giver de samme
Imellem to sådanne
standardtal for yugaerne som i andre autoritative store sammenfald finder ni mindre sammenfald
skrifter. Og faktisk finder man også en hentyd- sted med et regelmæssigt interval på 432.000
ning til dette i Manu-samhita lige før en omtale år.” (SS:I/15-17; MS:I/68-72)
af de fire yuga-cyklusser:
“Et år er en dag og en nat for guderne. Deres
Yugaernes cyklusser
inddeling er (som følger): det halve år, hvor
Ifølge de vediske skrifter følger yugaerne følSolen går mod nord, er deres dag, og den tid, gende cyklus: Satya-Treta-Dvapara-Kali-Satyahvor den går mod syd, er deres nat.” (MS. 1.67) Treta-Dvapara-Kali osv. At yuga-cyklussen efter
Sruti-skrifterne bekræfter også de fire yuga- Kali skulle gå baglæns (Kali-Dvapara-Tretacyklusser, og at et jordisk år svarer til et døgn Satya) for så igen at køre fra Satya til Kali, har
for halvguderne. Ifølge Rgveda (Aitereya intet skriftligt belæg i Vedaerne. Srimad-BhagaBrahmana, kapitel 7) i historien om Hariscan- vatam beskriver i 12. bog, hvordan Krishnas
dra, hvor Indra taler til Rohita:
avatara Kalki viser Sig i slutningen af Kali-yuga
og indleder en ny Satya-yuga:
kalih shayano bhavati, sanjihastu dwaparah,
“Når den Højeste Herre har vist Sig på Joruttistha treta, kritam charasch charaiveti
den som Kalki, religionens opretholder, vil
Ligeledes står der i Taittirya Brahmana Satya-yuga begynde, og menneskesamfundet
3.9.22.1:
vil frembringe afkom i godhedens kvalitet. Når
ekam va etaddevanamahah yatsamvatsarah
Månen, Solen og Brhaspati sammen befinder
“Denne periode på et år er en dag for halv- sig i konstellationen Karkata, og de alle tre på
guderne.”
samme tid indtræder i månehuset Pusya – på
Et andet argument, som jeg har set gjort gæl- nøjagtig det tidspunkt vil tidsalderen Satya eller
dende, er, at den lange yuga-opfattelse ikke er Krta begynde.” (SB. 12.2.23-24)
sammenfaldende med astronomiske beregninger, der efter sigende kun skulle have korrekte
Er vi virkelig i Kali-yuga?
korrelationer til den korte yuga-fortolkning.
Nogle hævder, at vi ikke befinder os i Kali-16-

yuga, men stadig er i Dvapara-yuga. De mener bevægelsen og synge Hare Krishna-mantraet vil
at kunne observere positive udviklinger, der de faldne sjæle i denne Kali-yuga blive udfriet.
overhovedet ikke stemmer overens med Kalis Efter slaget på Kurukṣetra, hvor Bhagavad-gita
mørke tid. Men er der virkelig en overenstem- blev talt, fortsætter Kali-yuga i 432.000 år, af
melse med det, vi observerer i dag, og symptom- hvilke kun 5.000 er gået. Således mangler der
erne på Dvaparas tidsalder?
stadig 427.000 år. Af disse
Ifølge Srimad-Bhagavatam
427.000 år giver de 10.000
(12.3.23):
år med sankirtana-bevæ“I Dvapara-alderen er
I Kali-alderen er folk til- gelsen, der blev indvarsfolk interesserede i ære og bøjelige til at være grådige, let af Sri Caitanya Mahaer meget ædle. De helliger uopdragne og ubarmhjer- prabhu for 500 år siden,
sig Veda-studier, besidder
muligheden for Kali-yugas
tige, og de strides med hinstor velstand, opretholder
faldne sjæle for at engagere
store familier og nyder livet i anden uden egentlig grund. sig i Krishnabevidsthedsfulde drag. Af de fire klasser Uheldige og besatte af ma- bevægelsen, synge Hare
er ksatriyaer og brahmanaer terielle begær er Kali-yugas Krishna-mahamantraet
de mest talrige.”
folk næsten alle sudraer og og således blive befriet fra
Af dette vers, der beskriv- barbarer.
kløerne på den materielle
er Dvapara-yuga, kan vi
eksistens og vende hjem,
konstatere, at vi ikke befindtilbage til Guddommen.”
er os i den tidsalder, da folk
Så selv om vi definitivt
flest i dag ikke er ksatriyaer
er inde i en periode med
eller brahmanaer, men sudraer (arbejdere og åndelig opvågning, er det alligevel ikke grund
lønmodtagere).
til at påstå, at Kali-yuga er ovre, og vi nu er i en
”I Kali-alderen er folk tilbøjelige til at være ny Dvapara-yuga. De, der hævder, at vi allerede
grådige, uopdragne og ubarmhjertige, og de skulle være i en ny Satya-yuga, fordi deres guru
strides med hinanden uden egentlig grund. er en inkarnation af Kalki-avataren, har heller
Uheldige og besatte af materielle begær er Kali- ikke ret, fordi 1) symptomerne på Satya-yuga
yugas folk næsten alle sudraer og barbarer.” er ikke generelt fremherskende, og 2) Kalki(SB. 12.3.25)
avataraen kommer som sagt ved slutningen og ikke
Det, som skrifterne beskriver, er blot en i begyndelsen af Kali-yugas 432.000-års periode.
midlertidig gylden periode på 10.000 år midt i
Kali-yuga. Men vi er ikke desto mindre i KaliFodnoter
yuga. Denne gyldne periode startede, da Sri
1
itihasa puranabhyam vedam samuKrishna kom som Sri Caitanya Mahaprabhu for pabrmhayet: “Man skal komplementere sit
lidt over 500 år siden. Ifølge Srila Prabhupada studium af Vedaerne med Itihasaerne og Puran(SB. 8.5.23, kommentar):
aerne.” (Mahabharata, Adi Parva 1.267)
“Da Krishna kom, gav Han Sine ordrer, og da
2
”Srimad-Bhagavatam er blevet erKrishna Selv kom som en hengiven – som Sri klæret at være essensen af al Vedanta-filosofi.
Caitanya Mahaprabhu – viste Han os en vej, ad Den, som har følt tilfredsstillelse ved dens liflige
hvilken vi kan krydse Kali-yugas hav. Det er smag, vil aldrig blive tiltrukket af nogen anden
Hare Krishna-bevægelsens vej. Da Sri Caitanya litteratur.” (SB. 12.13.15)
Mahaprabhu kom, indvarslede han æraen for
3
Dr Radhasyam Brahmachari, Department
sankirtana-bevægelsen. Der står også skrevet, of Applied Physics, University of Calcutta: “Hindu
at i 10.000 år vil denne æra fortsætte. Dette system of time reckoning” (http://www.hsscanada.org/
betyder, at blot ved at acceptere sankirtana- downloads/reading/hindu_time_reckoning.pdf).
-17-

”

”

Smagsprøve på guru-tattva
Uddrag fra ISKCON’s discipelkursus
Af Dandaniti devi dasi
I 2012 udsendte ISKCON’s ledende råd,
GBC, en anbefaling om, at alle hengivne i ISKCON deltager i et discipelkursus, før de bliver
initieret af en åndelig mester. Efterfølgende
har en række erfarne hengivne og undervisere
sammensat det officielle discipelkursus, der går
i dybden med at forstå guru-tattva – hvad en
guru er, hvad der kræves af en discipel, hvordan man vælger en åndelig mester osv. Kurset
kommer ind på Prabhupadas unikke position
som grundlægger-acarya for ISKCON, vores
parampara-tradition (discipelkæde) samt ISKCON’s forbindelse til Gaudiya-matha. Kurset er
designet til at forberede aspirerende kandidater
til at blive disciple i ISKCON, men anbefales
også til allerede initierede hengivne inklusive
undervisere, prædikanter og ledere i ISKCON.
Vi har før talt om at udgive et vejledningshæfte på dansk om initieringer i ISKCON, så da
jeg for nylig så, at kurset nu udbydes online fra
Bhaktivedanta College (Radhadesh) i Belgien,
meldte jeg mig til. Kurset strækker sig over otte
uger med en ugentlig session, der inkluderer
videopræsentationer, studiebøger, debatforum
og hjemmearbejde med relevante spørgsmål.
Første uges tema handlede om begrebet gurutattva: Hvad er en guru? Da min lærer på kurset
kvitterede min besvarelse på denne opgave med
en bemærkning om, at der måske allerede var
materiale til en artikel til vores blad, har vi valgt
at bringe et lille uddrag herfra.
Kurset er en god anledning til at meditere
på vores forhold til Srila Prabhupada, vores
åndelige mestre og alle de hengivne og de
personer, der hjælper os i vores daglige
stræben efter at blive Krishna-bevidste. Det
inspirer også én til at fordybe sig i Prabhupadas bøger, da der ofte bedes om citater fra
skrifterne for at underbygge vores udtalelser.

Hvis nogle af jer er interesseret i at tage dette
kursus, vil der snart starte kurser i København,
og kurset udbydes som sagt også fra Bhaktivedanta College online (på engelsk).
Her følger mine svar til det første spørgsmål:
”Hvem er en guru?”
Ordet guru angiver en lærer, en overordnet,
en ekspert inden for et bestemt område. Den
virkelige betydning af guru refererer imidlertid
til den, der bringer en anden person tættere på
Krishna.
tasmad gurum prapadyeta,
jijnaso sreya uttamam
sabde pare ca nisnatam,
brahmany upasamasrayam
”Derfor skal enhver person, der for alvor ønsker virkelig lykke, opsøge en ægte åndelig mester og søge tilflugt hos ham gennem initiering.
Kvalifikationen for den ægte guru er, at han
har erkendt skrifternes konklusioner gennem
overvejelse og kan overbevise andre om disse
konklusioner. Sådanne store personligheder, der
har søgt beskyttelse ved den Højeste Guddom
og tilsidesat alle materielle hensyn, må forstås
at være ægte åndelige mestre.” (SB. 11.3.21)
Guruen er en hengiven af Krishna:
”Generelt er guruens symptom, at han er en
perfekt hengiven. Og han tjener Krishna ved
at prædike Hans budskab.” (Srila Prabhupada,
samtale den 27. – 29. februar 1972, Mayapur)

En guru er ham, der kan vække bhakti i en
anden person:
yanha haite krishna-bhakti sei guru haya
”Den, der vækker hengivenhed til Krishna, er
helt sikkert en åndelig mester.” (CC. Madhya
15.117 )
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En guru er ham,
der kan befri andre
betingede sjæle:
”En kraftfuld ren
hengiven af Herren kan
imidlertid ikke blot udfri sig selv personligt,
men også mange andre
gennem sit selskab.”
(SB. 2.8.5 p)
Betydningen af ordet guru:
”Ordet guru betyder ”tung”, tung med
viden. Og hvad er det
for en viden? Tad-vijnana. Den begynder
med brahma-nistha –
tilknytning til Brahman
og til Parabrahman,
Bhagavan. Det er guruens kvalifikation.”
(Teachings of Lord Kapila, 4.4 kommentar)
Krishna er den første guru, og guruen er
Krishnas repræsentant:
”Den første guru er Krishna, og enhver, der
er Krishnas repræsentant, er guru. Guru er
Krishna, den oprindelige guru, og hvis Krishnas
repræsentant kan findes og er tilgængelig, er han
også guru.” (Srila Prabhupada, foredrag over
SB. 3.25.28 den 28. november 1974, Bombay,)
Guruen kender videnskaben om Krishnabevidsthed og kan lære den til andre:
kiba vipra kiba nyasi sudra kene naya, yei
krsna-tattva-vetta sei guru haya
”Uanset om man er en brahmana, en sannyasi
eller en sudra – ligegyldigt hvad man er – kan
man blive en åndelig mester, hvis man kender til
videnskaben om Krishna.” (CC. Madhya 8.127)

Kvalifikationen for
at være en guru er at
være selvbehersket:
”En fattet person,
der kan tolerere trangen til at tale, sindets
krav, indflydelsen fra
vrede og tilskyndelserne fra tungen, maven og kønsdelene,
er kvalificeret til at
lave disciple over hele
verden.” (Nectar of
Instruction 1)
En guru kommer i
en discipelrække og
underviser gennem
sit eget eksempel:
”Herrens rene hengivne som Brahma og
personer i kæden fra
discipelrækken gør
ikke noget for at instruere deres underordnede uden selv at handle
i overensstemmelse dermed.” (SB. 2.9.40 p)
En guru er en god discipel og ydmyg og
lydig over for sin egen åndelige mester:
vettha tvam saumya tat sarvam,
tattvatas tad-anugrahat
bruyuh snigdhasya cintasya,
guravo guhyam apy uta
”Og fordi du er ydmyg og lydig, har dine åndelige mestre udstyret dig med alle de begunstigelser, der gives til en kultiveret discipel. Derfor
kan du fortælle os alt, som du videnskabeligt har
lært fra dem.” (SB. 1.1.8)
Guruen er en velynder:
Prabhupada underskrev altid sine breve: ”Din
evige velynder”

”De store sjæle kan give dig viden, for de har
En guru er ikke misundelig:
set sandheden.” (Bg. 4. 34)
”Man bør omgås med og trofast tjene denne
-19-

rene hengivne, der er avanceret i ufravigelig
hengiven tjeneste, og hvis hjerte er fuldstændig
blottet for tilbøjeligheden til at kritisere andre.”
(Nectar of Instruction 5)
En guru er fejlfri:
”En gosvami eller Sri Vyasadevas ægte repræsentant skal være fri for alle slags fejl. De
fire store fejl i Kali-yuga
er (1) utilladt omgang med
kvinder, (2) dyreslagtning,
(3) beruselse, (4) spekulative spil af alle slags.” (SB.
1.1.6 p)

manifesteret repræsentant for Srila Nityananda
Prabhu.” (CC. Adi 1.46 p)
”Den åndelige mester er meget kær, for han
er erfaren i at assistere gopierne, der på forskellige tidspunkter laver forskellige smagfulde
arrangementer for at fuldkommengøre Radha
og Krishnas ægteskabelige lege i Vrindavanas
lunde.” (Sri-Sri Gurvaskaka 6)

Guruen er manifestationen af Krishnas barmhjertighed:
”Den åndelige mester er
Herrens barmhjertighedsrepræsentant. Derfor kan
en person, der brænder i den
materielle tilværelses flammer, få regnen af Herrens
barmhjertighed gennem det
transparente medium i form
af en selvrealiseret åndelig
mester. Den åndelige mester kan gennem sine ord
trænge ind i hjertet på den
lidende person og indgyde
transcendental viden, der
alene kan slukke den materielle tilværelses brand.”
(SB. 1.7.22 p)
Guruen anses for at
være en fortrolig tjener
af Srimati Radharani eller
en repræsentant for Herren Nityananda:
”..den åndelige mester
anses altid for at være enten
en af Srimati Radharanis
fortrolige ledsagere eller en
-20-

Herren Krishnas Køkken
Indisk vegetarisk kogekunst - 18.del
Af Yamuna Devi Dasi

Yoghurt og indiske salater
Yamunas madlavningsserie, hvor vi her er kommet til afsnit 18, blev bragt i Back To Godhead i 1990’erne.
De fleste, der er nye til en vedisk kost, får fedtfri yoghurt, hvis du foretrækker det.
hurtigt smag for to iøjnefaldende former for
[Bemærk også, at her bruges ’yoghurt’ som
klassiske salater – raita og kachamber. Begge en generel betegnelse for yoghurt, tykmælk og
er friske og lette, hvor den første er baseret på syrnet mælk generelt.]
yoghurt, og den anden laves med mange slags
grønsager. Formålet med indiske salater, der
Yoghurt i gamle tekster
normalt serveres i små portioner, er at være en
Yoghurt nævnes mange steder i Srimadafsvalende kontrast til de varme retter i dagens Bhagavatam, Caitanya-caritamrta og andre helhovedmåltid.
lige vaisnava-tekster, både som lykkebringende
Raita er ikke meget andet end let krydret ingrediens i tempeltilbedelse og som madofring
yoghurt og rå grønsager i terninger, skiver eller til Deiteterne. I Visnu-templer tilbedes Deiteter
strimler. Kachamber, der også kaldes kosumalli, i en badeceremoni, der kaldes abhiseka, med
er en salat med sparsomt krydrede rå eller kogte en nektarisk blanding af ghee, mælk, sukgrønsager, der er let garneret med en krydret ker, honning og yoghurt. I Vrindavana under
olie. Salaternes strukturer varierer fra sprøde Annakuta-festivalen, hvor Govardhana-bjerget
og knasende til bløde og cremede. Disse meget bliver tilbedt, ofrer tempelpræster traditionelt
nærende retter er fedtfattige, lette at lave og Deiteten mange krukker med mælk, yoghurt,
fulde af smag. Ligesom med alt andet i vedisk kærnemælk, fløde og kondenseret fløde. Til
madlavning er det bedre, jo friskere salatens en Annakuta-festival i et tempel på Govardingredienser er. For at sikre renhed, friskhed og hana-bjerget talte jeg engang over hundrede
kvalitiet laver mange kokke i indiske templer sølvbeholdere, der var fyldt med yoghurt.
og hjem yoghurt en eller to gange om dagen og Ifølge Ayurveda kan for meget mælk give
bruger aldrig yoghurt, der er mere end nogle forstoppelse, men en anden form for mælk –
timer gamle. Nu om dage vælger mange indiske frisk yoghurt blandet med salt og sort peber
kokke at købe yoghurt fra et ismejeri, men der er – afhjælper lidelsen.
den meget frisk og sjældent mere end fire eller
fem timer gammel.
Videre om yoghurt
Du kan lave din egen yoghurt, eller du kan for
Yoghurt, der på hindi kaldes dahi, har været en
nemheds skyld bruge yoghurt fra en butik. Når ingrediens i indiske køkkener i årtusinder. Det er
du køber yoghurt, er der forskellige at vælge en fermenteret, let syrlig fødevare, der laves af
imellem. Undgå yoghurt med gelatine, konser- mælk og en syrnende kultur. Srila Prabhupada
veringsmidler, fortykningsmidler eller lange bemærkede engang, at i tidligere århundreder
lister med ingredienser og se efter den længste var kulturen normalt sur tamarinde. I Indien
holdbarhedsdato. Hvis der står ’økologisk’ eller såvel som i resten af verden laves yoghurt nu
’biodynamisk’ på etiketten, bliver du sandsyn- om dage for det meste med en eller begge af to
ligvis tilfreds med yoghurtens renhed. Indiske mælkekulturer, der er kendt som Lactobacilretter bruger traditionelt sødmælksyoghurt, men lus bulgaricus og Streptococcus thermophilus.
du kan også bruge skummetmælksyoghurt eller Disse kulturer findes i den yoghurt, som man
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bruger til at syrne mælken, som man laver frisk
yoghurt af. For at lave en traditionel indisk
yoghurt med en let syrnet og fin smag behøver
man intet andet end frisk komælk, en kontrolleret temperatur og den rigtige mængde yoghurt
med de pågældende kulturer.
Yoghurt i handelen laves ved at opvarme
koncentreret mælk eller mælk tilsat skummetmælkspulver til omkring 90 grader. Efter
at mælken er blevet kølet ned til 43 grader,
tilsættes en kultur af Lactobacillus bulgaricus
og Streptococcus thermophilus. Syrning og
stivning tager omkring tre timer. For at forhindre
yderligere syrning nedkøles yoghurten herefter
til 5 grader.
Hvis du kan få friskmalket økologisk mælk
eller frisk mælk fra et lokalt mejeri, er det den
lille indsats værd, som det tager at lave sin
egen yoghurt. Hvis du er en ivrig nybegynder i
køkkenet, er det måske en god ide at investere
i en billig yoghurt-maskine for at sikre den helt
rigtige temperaturkontrol. Men de fleste kokke
kan lave god yoghurt uden noget andet udstyr
end et termometer. For at kunne gøre det bliver
du nødt til at prøve dig frem, ligesom jeg gjorde
det for 30 år siden.
Rigtig lavet yoghurt er fast, mild, lækker
og nærmest sødlig og giver derved en særlig
karakter til raita-salater. Hvis du følger madlavningsklasserne, er det en absolut nødvendig
øvelse at lave hjemmelavet yoghurt nogle
gange. Tag tid til at læse og studere afsnittene i lærebogen Lord Krishnas Cuisine under
“Homemade Yogurt, Cheese, and Other Milk
Products”, “Yogurt Salads” og “Little Salads”.
Ud over at lave yoghurt bør du forsøge med
retterne på den foregående side og flere andre
fra kogebogen. Eksperimentér dig frem til dine
egne variationer.

du bruge et yoghurt- eller bolchetermometer, der
kan fås hos en isenkræmmer. Til stivning kan du
bruge en elektrisk yoghurtmaskine, en isoleret
termokande eller en tyk skål, der pakkes ind i
tykke håndklæder.
2½ dl mælkepulver (non-instant, fedtfri)
(valgfrit)
1 l sødmælk eller skummetmælk
3 spsk. (45 ml) yoghurt
Hvis du vil have en tyk, geléagtig yoghurt,
skal du blende mælkepulver og yoghurt sammen
i en blender, indtil det er helt blandet og skummer. Varm mælken op til kogepunktet i en toliters gryde. Hvis du bruger mælkepulver, køler
du mælken ned til 48 grader og rører forsigtigt
blandingen af yoghurt og mælkepulver i. Hvis
du ikke bruger mælkepulver, skal mælken køles
ned til 44 grader, hvorefter yoghurten røres i.
Yoghurten kan sættes til at stivne enten i otte
1½ dl kopper/små skåle eller en større skål på
et varmt sted (omkring eller lidt over 30 grader).
Yoghurten er klar, når den er fast som gelé (den
fortsætter med at blive mere fast, når den er i
køleskab). Hold den overdækket i køleskabet.
Yoghurten kan holde sig i 4-5 dage.
Tamatar raita
(nem yogurt-og-tomat salat)
(4-6 portioner)
I stedet for tomater kan du bruge groft revne
rødbeder, gulerødder, agurker eller radisser.

½ l yoghurt
2½ dl tomater i terninger
salt efter smag
1 tsk. ristede, groft knuste spidskommenfrø
cayenne, paprika eller friskkværnet peber
efter smag.
Yoghurt
Rør yoghurten op i en skål, indtil den er lind.
(giver godt og vel 1 liter)
Tilføj tomater og salt efter ønske. Stænk med
Dette er en let opskrift til en mild, velsma- spidskommen, cayenne, paprika eller peber efter
gende yoghurt. Hvis du vil have en mindre fast ønske. Sæt på køl i 30 minutter for at lade smayoghurt, kan du lade være med at tilsætte skum- gen trænge ind i yoghurten, hvorefter raitaen
metmælkspulver. For at styre temperaturen kan kan ofres til Krishna.
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Shakarkand raita
(yoghurt-salat med yamsrod og korender)
(6 portioner)
½ l yoghurt
2 bagte yamsrødder eller søde kartofler, skrællet og i terninger
2 spsk. korender
skræl og saft fra en lille appelsin
salt, efter smag
cayenne, paprika eller tynde skiver af stærke
grønne chilier, efter smag

lille pande, tilsæt spidskommen og steg, indtil
frøene bliver en anelse mørke. Kom ingefær og
chili i og steg i 10–15 sekunder. Kom de stegte
krydderier i salaten, tilføj de grønne blade og
bland det hele. Ofres herefter til Krishna.
Vellarikai kosumalli
(sydindisk agurke-og-spire salat)
(4 portioner)
Du kan bruge kikærter i stedet for spirer i
denne salat
1 stor agurk, skrællet og hakket fint
1 dl spirede bønner eller kogte kikærter
3 spsk. frisk eller tørret kokosnød, revet
1 stærk chili uden frø i tynde strimler
2½ dl hakket korianderblade
citronsaft og salt efter smag

Rør yoghurten i en skål, indtil den er lind. Tilsæt yamsrod, korrender, appelsinskræl og -saft.
Tilsæt salt, hvis det ønskes. Bland forsigtigt og
stænk med cayenne, paprika eller stærke chilier
efter ønske. Stil salaten på køl i 30 minutter, før
den ofres til Krishna.

Stegte krydderier:
1 spsk. ghee eller majsolie
1 tsk. sennepsfrø
1/8 tsk. stødte røde chilier
1/8 tsk. hing, hvis tilgængelig
4-5 friske karryblade, hvis tilgængelig
revet kokosnød til pynt

Gajar kachamber
(gulerodssalat med cashewnødder)
(6 portioner)
Denne salat er ikke kun velsmagende, men
hjælper også med til at fordøje et måltid.
2½ dl fintrevet gulerod
1 dl ristede, hakkede cashewnødder
2 spsk. yoghurt eller cremefraiche
1 spsk. ghee eller majsolie
1 tsk. spidskommenfrø
1 spsk. hakket, frisk ingefær
1-2 stærke grønne chilier uden frø, hakket
2 spsk. hakket korianderblade eller persille
salt og peber efter smag

Bland de første fem ingredienser i en skål, tilsæt
citronsaft og salt efter ønske og bland det hele. Varm
ghee’en eller olien i lille pande. Tilføj sennepsfrøene
og tilsæt de øvrige ingredienser, når sennepsfrøene begynder at poppe og blive grå. Hæld krydderiblandingen
efter få sekunder op i salaten og bland det hele grundigt.
Pynt med kokos og tilbyd det til Krishna.

Bland gulerod, cashewnødder og mælkeprodukter i en skål. Varm ghee’en/olien i en

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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Den nye Bhagavad-gita –
tilbage fra trykkeriet den 22. november!
Som nævnt i sidste nummer er den
nye danske oversættelse af Bhagavadgita på vej. I skrivende stund ligger den
hos trykkeriet i Tyskland. Vi er blevet
lovet at få den til Danmark senest den

22. november. Bemærk, at for jer, der
ønsker at bruge Bhagavad-gita til f.eks.
julegave til venner og bekendte, bliver
der et særligt tilbud til alle Nyt fra Hare
Krishnas læsere.

