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Ændringer i Postgangen

Nyt fra Hare Krishna udkommer elektronisk
Velkommen til det første nummer af Nyt fra Hare
Krishna i 2013. Traditionen tro er vi en smule sent
ude med årets første nummer på grund af travlheden
i december.
Her ved årsskiftet har vi nogle små såvel som store
nyheder vedrørerende den fremtidige udgivelse af Nyt
fra Hare Krishna.

Krishna, og hvordan vi fremover bedst kan bruge vores
energi og potentiale. Det førte os frem til en beslutning
om at ændre vores udgivelsespolitik, så det fremover vil
være muligt at læse Nyt fra Hare Krishna på tre måder:
1) elektronisk, 2) i trykt format og 3) på Internettet.
Vi håber, det både vil kunne tilfredsstille vores trofaste
læsere gennem mange år og samtidig give os mulighed
for at nå ud til en meget større læserskare. Oveni det ser
vi frem til at skulle bruge mindre tid på administration,
få mere tid til at skrive og på sigt have mulighed for at
give opdaterede Krishna-bevidste nyheder mere end en
gang om måneden via hjemmesiden.

Midlertidig pause
Den første ting er, at vi de næste to måneder nok kommer til at sætte Nyt fra Hare Krishna på vågeblus. Det
betyder, at I sandsynligvis blot vil modtage et nyhedsbrev med de allermest nødvendige nyheder i stedet for
det normale blad. Dette skyldes flere årsager, idet vi pt.
har en del andre ting, der kræver vores opmærksomhed
såsom færdiggørelsen af den nye danske udgave af
Bhagavad-gita, en rejse til Indien (vi har ikke været i
Indien siden 1999, lige før vi startede med at lave Nyt
fra Hare Krishna) plus salg af vores hus. Vi håber på
alles forståelse i den forbindelse.

Elektronisk abonnent
Allerede fra næste nummer vil det være muligt
at modtage Nyt fra Hare Krishna elektronisk. Dette
vil være gratis, selv om vi opfordrer alle modtagere
til at give frivillige donationer, da der stadig vil være
udgifter forbundet med at lave et e-blad (hjemmeside,
lay-out, IT-support, telefon osv.). Det eneste, vi i første omgang skal have, er dit navn og email-adresse,
så sender vi bladet til dig vedhæftet i elektronisk
format. Du kan også hjælpe os ved at opfordre dine
venner og bekendte til at abonnere på vores nye gratis

Kommende ændringer
Mens vi overvejede at holde denne lille pause med
bladet, diskuterede vi hele udgivelsen af Nyt fra Hare

Sri Krishna Pusya Abhiseka
Forsidebilledet af Sri Krishna er i anledning af Sri Krishna Pusya Abhiseka den 26. januar. Dette er specielt
en festival i Vrindavana, hvor de hengivne fejrer, hvordan Krishna blev badet i blomsterblade og dekoreret af
gopierne. Dagen er også installeringsdagen for Herren Jagannatha i Jagannatha Puri.

		
Tirsdag 1.1.
		
Tirsdag 8.1
		

Januar 2013

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 		
Thakuras bortgang
Ekadasi (faste fra korn og bønner for
Saphala Ekadasi)
Sri Devananda Panditas bortgang
Onsdag 9.1 Bryd fasten mellem 8:34–11:02
Sri Mahesa Panditas bortgang
Sri Uddharana Datta Thakuras bortang
Lørdag 12.1 Sri Locana Dasa Thakuras fremkomst
Mandag 14.1 Srila Jiva Goswamis bortgang
Sri Jagadisa Panditas bortgang
		
Ganga Sagara Mela

Tirsdag 22.1 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Putrada Ekadasi)
Onsdag 23.1 Bryd fasten mellem 8:18–11:00
Sri Jagadisa Panditas fremkomst
Lørdag 26.1 Sri Krishna Pusya Abhiseka
Torsdag 31.1 Sri Ramacandra Kavirajas bortgang
Srila Gopala Bhatta Goswamis fremkomst
Fredag 1.2 Sri Jayadeva Goswamis bortgang
Lørdag 2.2 Sri Locana Dasa Thakuras bortgang
Onsdag 6.2 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Sat-tila Ekadasi)
Torsdag 7.2 Bryd fasten mellem 7:51–10:53
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elektroniske nyhedsblad. Send din tilmelding/emailadresse til lalitanatha@krishna.dk.
I trykt format
Nyt fra Hare Krishna vil fortsætte med at udkomme
som hidtil i normal trykt papirformat. Da vi forventer,
at oplaget bliver mindre, vil trykprisen pr. nummer blive
større. For at undgå prisstigninger og for at give mere
frihed til redaktionen vil vi ændre udgivelsen fra 12
gange til 10 gange om året. Det betyder, at to måneder
om året udkommer Nyt fra Hare Krishna ikke, hvilket
f.eks. vil give redaktionen mulighed for at tage ud at rejse
engang imellem, hvilket vi som allerede nævnt ikke har
været i mange år. Hvilke måneder, vi ikke udkommer,
vil kunne variere fra år til år. Dog vil der stadig blive
sendt et kort nyhedsbrev ud i de måneder, hvor det fulde
blad ikke udkommer. Prisen vil altså fortsat være 300 kr.
om året i Danmark og 360 kr. for udlandsabonnenter.
Med hensyn til betaling og udsendelse af bladet vil
der ske den ændring, at man fremover kun vil modtage
de blade, man allerede har betalt for. Når tiden for næste
betaling nærmer sig, vil vi sende en påmindelse en
måneds tid eller to i forvejen. Hvis man er bagud med
betalingen nu og fortsat ønsker at modtage det trykte
blad, er det derfor tid til at betale nu.
På Internettet
Som den tredje ting vil bladets artikler også blive lagt ud
på en hjemmeside, hvor alle kan gå ind og læse dem. Dette
vil give os mulighed for at bringe aktuelle nyheder uden
for de normale udkommelsesdatoer og gøre Nyt fra Hare
KrishnabredttilgængeligpåliniemedandreInternet-aviser
og -blade. Vi kommer til at arbejde på disse ændringer
over den næste tid og håber at have hjemmesiden oppe
at køre inden for et par måneder. Der bliver naturligvis en
overgangsperiode, før det hele er på plads. Igen beder vi

om alles tålmodighed og gode ønsker.
Konklusionen på det hele
I, der har betalt forud for bladet, vil selvfølgelig fortsætte med at modtage det trykte eksemplar som hidtil,
medmindre I meddeler os, at I hellere vil ”nøjes” med
et elektronisk blad. I så tilfælde kan man naturligvis få
sit forudbetalte abonnement tilbage, hvis man ønsker
det. Man er selvfølgelig også velkommen til at få bladet
tilsendt i både trykt og elektronisk format samtidigt!
For jer, der ikke har betalt for flere trykte blade, betyder
ændringen, at bladet ikke vil blive sendt til jer efter dette
nummer, medmindre I betaler inden den 25.1.2013.
I kan i stedet sende jeres email til os, så I fortsat kan
modtage Nyt fra Hare Krishna elektronisk.
Vi håber, at alle vil blive tilfredse med denne fremtidige udgivelsespolitik. For vores vedkommende er
vi meget inspirerede af den. Vi håber på denne måde
at få mere tid til det, vi brænder mest for, nemlig at
skrive, og skulle bruge mindre tid på administration og
håndtering af det fysiske blad. Samtidig ser vi frem til
kontakten med mange nye og måske gamle læsere via
det nye e-blad.
Som sagt kan der påregenes lidt uregelmæssigheder de
næste par måneder, så vi beder jer bære over med os og
væbne jer med tålmoI dette nummer
dighed. Vi håber ved
Krishnasogjeresnåde Kalender &
at komme fornyede redaktionelt
2
tilbage med masser af
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entusiasme og kunne Prabhupadas side
4
tjene jer til alles til7
fredshed – elektronisk Vaisnava-forhold
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Srila Prabhupadas side
Selvrealiseringens fuldkommenhed, 3
I denne artikel, der er hentet fra bogen Science of Self-realization, diskuterer
Srila Prabhupada det endelige mål med selverkendelse. Selverkendelse begynder
med forståelsen af, at selvet ikke er materielt, men ren åndelig energi. Dernæst
erkender man det rene åndelige selvs evige natur som en del af det Højeste Selv, Krishna. Til sidst
lærer man, hvordan man til fulde lever i dette evige lyksalige transcendentale forhold.
Dette er artiklens sidste del. De første dele bragtes i de to foregående numre af Nyt fra Hare Krishna.
Princippet, der ligger til grund for hengiven
tjeneste, er uforfalsket kærlighed til Krishna.
Uanset hvad en bestemt hengivens position
er – som ven, tjener, forælder eller elsker af
Krishna – er hans tjeneste betingelsesløs, for
Krishna-bevidsthed afhænger ikke af nogen
materiel omstændighed. Tjenesten er transcendental og har intet med den materielle naturs
kvaliteter at gøre. En hengiven er ikke bange
for at tage noget sted hen, og derfor ser han alle
materielle omstændigheder som værende én og
samme ting. I denne verden siger vi måske, at
dette er et godt sted at være, og et andet sted
er et dårligt sted at være, men som før påpeget
ligger en hengiven ikke under for disse mentale
ideer. For ham er det grundlæggende princip i
den materielle eksistens’ dårligt, for materiel
eksistens betyder glemsel af Krishna.
I det neutrale stadie af hengiven tjeneste
lægger man måske mere vægt på Herrens
upersonlige udstråling og på Oversjælen inden i
hjertet, men virkelig Krishna-bevidsthed udvikler sig, når man tænker: ”Krishna er min meget
fortrolige herre i et meget fortroligt forhold.” I
begyndelsen er den upersonlige erkendelse og
erkendelsen af Oversjælen selvfølgelig en del
af Krishna-bevidsthed. Den delvise erkendelse
af Gud i Hans upersonlige aspekt eller i Hans
aspekt som Oversjælen sætter én i stand til at
udvikle ærefrygt for Herren, men når man har et
fortroligt forhold til Krishna som en ven, herre,
søn eller elsker, forsvinder ærefrygten.
Dette stadie af personlige forhold er afgjort
et højere stadie end det upersonlige stadie eller stadiet af erkendelse af Oversjælen eller

Paramatma. I den neutrale opfattelse erkender
man blot, at man selv og den Absolutte Sandhed
kvalitativt er én, eller man erkender, at man er en
uadskillelig del af den Højeste. Det er så afgjort
viden, for når man udvikler et personligt forhold
til Krishna som tjener, begynder man at værdsætte den Højeste Herres fulde overdådighed.
Den, der erkender, at Gud er fuldstændig i seks
overdådigheder, begynder virkelig at tjene. Så
snart man bliver bevidst om Krishnas storhed
og forstår Krishnas overlegenhed, begynder
ens tjeneste. Bevidstheden om Guds storhed
vokser, når man udfører transcendental tjeneste.
En person, der tjener Herren for at tilfredsstille
Herrens sanser, bliver tilfreds, for Krishna er
Oversjælen, og det individuelle levende væsen
er Hans uadskillelige del. Hvis Han er tilfreds,
er det levende væsen tilfreds. Hvis maven er
tilfreds, er alle kroppens dele tilfredse, for de
får næring gennem maven. Da en af mine Gudsbrødre begyndte at vifte min Guru Maharaja på
en meget varm dag, spurgte Guru Maharaja:
”Hvorfor begynder du pludselig at vifte mig?”
Drengen svarede: ”Fordi hvis du er tilfreds, er
vi alle tilfredse.” Dette er formlen – vi bør ikke
forsøge at tilfredsstille vores sanser separat, men
bør forsøge at tilfredsstille Krishnas sanser. Så
bliver vi naturligt selv tilfredse.
En Krishna-bevidst person forsøger altid at
give Krishna tilfredsstillelse, og dette er begyndelsen på Krishna-bevidsthed. Fordi der ingen
form er af Gud i den upersonlige opfattelse, er
der ingen mulighed for at tilfredsstille Hans
sanser. Men den, der ser Krishna som herre, kan
tjene. I Bhagavad-gita refereres der til Krishna
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som Hrsikesa, sansernes herre. Når man forstår,
Hele grundlaget for Krishna-bevidsthed
at den Absolutte Sandhed er sansernes herre, at og et forhold til Krishna er Krishnas egen
vores sanser er frembringelser af Hans sanser, glædesenergi. Srimati Radharani, Vrajas unge
og at de derfor bør anvendes på at tilfredsstille piger og Krishnas kohyrdedrengevenner er
Hans sanser, begynder Krishna-bevidstheden, alle ekspansioner af Krishnas glædesenergi.
der slumrer i alle, at vågne op. Engang spurg- Vi søger alle efter glæde, for kilden, som vi
te Caitanya Mahaprabhu:
kommer fra, er fuld af
”Hvad er forskellen på den
glæde. Upersonalister kan
neutrale position i forhold til
ikke tænke sådan, for de
Krishna og forholdet mellem
benægter glædesenergien.
Nu må vi udfri os selv fra Derfor er den upersonlige
herre og tjener?” I begge
tilfælde kan man forstå, at lidelserne i denne kamp, fra filosofi ufuldstændig og
Krishna er stor, men i den de talløse sjælevandringer, en lavere filosofi. De, der
neutrale position er der intet der tvinger os til at gen- er i Krishna-bevidsthed,
ønske om at tjene. Derfor nemgå lidelserne fra fødsel, anerkender glædesenerer forholdet som herre og alderdom, sygdom og død, gien i Krishna og i alle,
tjener mellem Krishna og
og komme til tilstanden af der er forbundet med Ham
det levende væsen højere.
som Hans venner, tjenere,
vores evige liv i Krishna- fader, moder og ledsaNår man så udvikler venskab
med Krishna, tilføjes endnu bevidsthed.
gerske. Alle forhold til
en transcendental kvalitet.
Krishna, der sigter mod
Der er stadig opfattelsen af,
at tilfredsstille Krishnas
at Gud er stor, og at man skal
sanser, er manifestationer
tjene Ham, men der er også en følelse mere: af Krishnas glædesenergi.
”Krishna er min ven. Derfor må jeg behandle
Hvad den individuelle sjæl angår, er han
Ham på en sådan måde, at Han vil være glad.” oprindeligt en uadskillelig del af denne glædeNår det kommer til en ven, er vi ikke tilfredse senergi, af Selve reservoiret af glæde. Imidlermed blot at tjene ham, men vi ønsker virkelig tid har sjælen på grund af kontakten med den
at gøre ham glad og tilfreds. Der er også en materielle natur glemt sin virkelige position
lighed i et sådant forhold, for Krishna og den og er blevet fanget i sjælevandringens evolutihengivne relaterer til hinanden på lige fod. Så onskredsløb fra krop til krop. Således kæmper
hengivne i denne position glemmer i virkelig- han hårdt for tilværelsen. Nu må vi udfri os
heden Krishnas overlegenhed. Når Krishnas selv fra lidelserne i denne kamp, fra de talløse
drengevenner ville ride på Krishnas skuldre, sjælevandringer, der tvinger os til at gennemgå
imens de legede, tænkte de ikke, at de var bedre lidelserne fra fødsel, alderdom, sygdom og
end Ham. Der er slet ikke tale om sansetilfreds- død, og komme til tilstanden af vores evige liv
stillelse eller selvforherligelse, for forholdet i Krishna-bevidsthed. Dette evige liv er muligt.
bygger på ren kærlighed. Den hengivnes eneste Hvis man gør sit bedste i denne menneskelige
ønske er at give Krishna glæde, og Krishna tager livsform, vil man i sit næste liv få en åndelig
også Sine venner op på Sine skuldre for at få krop. Den åndelige krop er der allerede inden
glæde fra dem. Nogle gange finder en person sig i den grove materielle krop, men den vil kun
tålmodigt i, at hans ven slår ham i ansigtet, men udvikle sig, når man bliver fri for besmittelsen
der er slet ikke tale om højere eller lavere i en fra denne materielle eksistens. Dette er målet
sådan hændelse. Når venskab og gensidig glæde med menneskelivet og alle menneskers virkeer grundlaget for forholdet, kan der slet ikke lige egeninteresse. Egeninteresse er virkelig at
være tale om fornærmelse eller mindreværd.
erkende: ”Jeg er en uadskillelig del af Gud. Jeg
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”

”

må se at komme tilbage til Guds rige og være
sammen med Ham.” Ligesom vi har et socialt
liv her, har Gud et socialt liv i det åndelige
rige, og vi kan slutte os til Ham der. Det er ikke
sådan, at vi bliver til ingenting, når det er slut
med denne krop. I Bhagavad-gita (2.12) fortalte
Krishna Arjuna: ”Aldrig var der er tid, hvor Jeg
ikke eksisterede, og heller ikke du eller alle disse
konger. Lige så lidt vil nogen af os ophøre med
at være til i fremtiden.” Vores eksistens er derfor
evig, og ændringerne fra fødsel til død er blot
ændringer i de midlertidige materielle kroppe.
Den virkelige proces, hvorigennem man
opnår evigt liv, er ikke spor vanskelig. Denne
Krishna-bevidste proces bygger på viden, der
er blevet modtaget fra Krishna, det meste perfekte levende væsen. Viden, der er modtaget fra
andre, er mangelfuld, for den betingede sjæl er
sikker på at begå fejltagelser, sikker på at være
i illusion, sikker på at
bedrage og sikker på at
have ufuldkomne sanser.
Viden, der er modtaget
fra Krishna, sætter os på
den anden side i stand til
at se Krishna. Nogle vil
måske udfordre: ”Kan
I vise mig Gud,” og
vores svar er: ”Ja. Gud
kan ses hvert eneste
øjeblik.” Krishna siger,
raso ’ham apsu kaunteya (Bg. 7.8): ”Jeg er
vandets smag.” Vi drikker vand hver dag, og
vandet har sin smag, så
hvis vi tænker på denne smag som Krishna,
vil vi være begyndt at
erkende Krishna hver
dag. I Bhagavad-gita
bemærker Krishna videre, prabhasmi sasisuryayoh: ”Jeg er Solens
og Månens lys.” Hver

eneste dag modtager vi sollys, og om aftenen
er der måneskin, så hvis vi tænker på kilden
til disse udstrømninger, bliver vi i sidste ende
Gudsbevidste. Der gives så mange tilsvarende
eksempler i Bhagavad-gita, for Krishna er
begyndelsen, midten og afslutningen på alle
manifestationer. Hvis vi gerne vil blive Gudsbevidste og erkende vores egen essens, er det
ikke særlig svært. Vi behøver kun at forstå Gud
i sandhed – hvordan Han kommer, hvordan Han
forsvinder, og hvad Hans aktiviteter går ud på
– så kan vi blive kvalificerede til at komme til
Guds rige. Efter at have forladt kroppen vender
en person, der forstår Gud, Krishna, ikke tilbage
til Jorden for at acceptere en ny materiel krop.
Hvor kommer han hen? Krishna siger, mam eti
(Bg. 4.9): ”Han kommer til Mig.” Det bør være
målet for ethvert intelligent menneske.
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Vaisnava-forhold, del 5
En hengivens 26 kvaliteter, 3

Af Vijay Venu Gopal Dasa og Prema Padmini Devi Dasi
Denne serie er et uddrag fra et studiemateriale, der er blevet oversat til dansk. Det anvendes i
forbindelse med bhakti-vriksa-programmet, hvor teksten er en del af diskussionsmaterialet til de
ugentlige møder.
13) En hengiven er
ønskeløs, akama
Det virkelige mål med at
være ønskeløs eller uden
ønsker afsløres i den bogstavelige betydning af ordet
akama, ”uden lyst”. Der er
to ord, vi her bør tage i betragtning, nemlig kama og
prema. Kama betyder lyst eller materielt begær, og prema
betyder kærlighed. Kærlighed
er forbeholdt Krishna. Hengivenhed og tilknytning til
andre ting end Krishna er altid en form for kama.
Kun når man opnår prema, kærlighed til
Krishna, kan man komme til platformen af
ønskeløshed. At ønske kun at glæde Krishna
er akama.
Herren Krishna forklarer (Bg. 2.59), at kama
ikke kan opgives kunstigt. ”Den legemliggjorte
sjæl kan afholdes fra sansenydelse, selv om smagen for sanseobjekter består. Men ved at ophøre
med sådanne engagementer ved at erfare en højere smag rodfæstes man i Krishna-bevidsthed.”
Hvis man oprigtigt følger Krishna-bevidsthedsprocessen under ledelse af guru, sastra
og sadhu, vil man erfare den højere smag og
opgive materielle ønsker, selv om man stadig er
på begynderstadiet i hengiven tjeneste.
Det skal indrømmes, at indtil en hengiven
når frem til helt ren hengiven tjeneste, vil han
stadig sommetider overveje muligheden af
at blive lykkelig gennem materielle ønsker.
Hvordan bliver en hengiven standhaftigt ved
med at modstå materielle ønsker, selv før han
fuldt ud har erfaret den højere smag af spontan

Krishna-bevidsthed? Svaret er tapasya, askese.
Der er to slags lykke: preyah, omgående, og
sreyah, langsigtet. Et modent menneske vil give
afkald på preyah for at opnå sreyah. Et ungt
menneske på universitetet giver sommetider afkald på den umiddelbare glæde fra selskabslivet
om aftenen til fordel for at studere og få sig en
god uddannelse. Det er naturen af askese. En
hengiven viger derfor ikke tilbage fra askese.
Han kæmper villigt for at få bugt med sin lavere
natur. Intet værdifuldt opnås uden bestræbelse,
og Krishna-bevidsthed er den mest værdifulde
ting. Den hengivne får umådelig hjælp fra den
åndelige mester og fra Krishna i hjertet. Herren hjælper også den modvillige hengivne med
magt. Hvis en hengiven oprigtigt ønsker at opnå
kærlighed til Gud og alligevel på samme tid har
stærke materielle ønsker, griber Herren Krishna
sommetider ind. ”Når Jeg er specielt barmhjertig mod en hengiven, tager jeg gradvist hans
materielle besiddelser fra ham. Hans venner og
slægtninge forkaster da denne fattigdomsramte,
usle stakkel.” (Bhag. 10.88.8)
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14 ) En hengiven er ligeglad med
materielle besiddelser, aniha
Kvaliteten aniha, at være ligeglad med
materielle besiddelser, er en anden side af en
vaisnavas rigdom. Han behøver ikke at erhverve
sig ting, for han er allerede situeret i hengiven
tjeneste. En hengiven kan bruge materielle
ting i Krishnas tjeneste, men han bliver ikke
knyttet til eller afhængig af dem. Han kan tjene
Krishna med millioner af kroner, bygge huse
og udgive Krishna-bevidst litteratur i overmål,
men selv hvis han intet materielt har, kan han
tjene Krishna blot ved at synge Hare Krishna.
En hengiven påtager sig det barmhjertige arbejde med at slå sig ned midt i det materialistiske
samfund. I stedet for at gemme sig i isolation
for at redde sig selv bevæger han sig rundt
midt imellem materielle tillokkelser og forstyrrelser. Han må derfor til fulde have kvaliteten
aniha. Somme tider opsøger han personer, der
er helt absorberet i materielt liv. Somme tider
sidder han med karmien og fortæller ham om
Krishna-bevidsthed, og somme tider tilbydes
han materielle fristelser og udsættes for materielle problemer. Men han forbliver altid aniha
og trækker også sansenyderen væk fra dennes
tilknytning til materielle besiddelser.

åndelige mesters ordre.
Fast tro på den åndelige mester er altafgørende. Den, der mishager sin åndelige mester,
mister sin faste kurs og flakker planløst rundt
som et skib uden ror. Uden fast tro på den åndelige mester kan man ikke være sthira. Prahlada
Maharaja sagde i lys af sin gæld til sin åndelige
mester: ”Jeg faldt ned til det almindelige menneskes levemåde, og min åndelige mester Narada
reddede mig. Hvordan skulle jeg nogensinde
kunne forlade ham?”
En hengiven er fast forankret i filosofien om
den Absolutte Sandhed, ikke kun intellektuelt,
men ud af kærlighed. Og ligesom den hengivne er forankret i Krishna og ingen anden,
har Krishna også Sin bevidsthed fast forankret
på Sin hengivne.
Vi bør samvittighedsfuldt fortsætte med at
recitere og lytte til Hare Krishna og tjene den
åndelige mesters ordre som vores pligt i livet.
At blive fast forankret vil helt sikkert komme på
denne måde gennem fast praksis. Efterhånden
som en hengiven fortsætter med at lytte, vil enhver overbevisning, som han mangler, komme
til ham som en gradvis erkendelse. Når en begynderhengiven reciterer Hare Krishna, får han
ikke den fulde lykke fra recitationen af de hellige
navne. Men som han fortsætter, manifesterer det
hellige navns oprindelige sødme sig.

15) En hengiven er fast forankret,
sthira
Selv om en vakkelvorn begynderhengiven
kan følge den hengivne praksis under gunstige
omstændigheder, afviger han over for stærke
tillokkelser. Den vediske historie fortæller om
mediterende vismænd, der blev afledt af smukke
kvinder. En hengiven på begynderstadiet kan
blive offer for tiltrækningen til det modsatte køn,
eller en lidelsesfyldt situation kan ødelægge en
svag hengivens fokusering. Ofte bliver hengivne
chikaneret, og deres prædiken bliver forstyrret
af ikke-hengivne. Hvis en hengiven imidlertid er
fast forankret, vil han ikke holde op med at recitere Hare Krishna, selv om det koster ham livet.
Nogle gange skændes hengivne med hinanden,
hvilket er en anden form for afskrækkelse, der
kan få en svag hengiven til ikke at følge den

16) En hengiven styrer fuldstændigt
sine dårlige kvaliteter, vijita sad guna
De seks dårlige kvaliteter er lyst (kama), vrede
(krodha), grådighed (lobha), illusion (moha),
galskab (mada) og misundelse (matsarya). En
ren hengiven behersker disse kvaliteter ved at
engagere sig fuldt ud i Krishnas tjeneste. Selv
om de seks dårlige kvaliterer er materielle, kan
de bruges i Krishnas tjeneste. Det forvandler
dem. De dårlige kvaliteter er perverterede refleksioner af kvaliteter, der findes i en oprindelig
ren tilstand i den åndelige verden.
Lyst kommer specielt til udtryk i sexbegær.
Gopierne opsøgte Krishna som en smuk ung
dreng, og alligevel ved vi, at dette er det fuldstændigt modsatte af verdslig lyst. Vi er blevet
-8-

Grådighed, lobha. En grådig person ønsker
at samle så meget som muligt til sig selv, meget
mere, end han i virkeligheden har brug for.
Besat af at ville have til sig selv kommer han i
konflikt med andre og har ingen følelse for dem.
Så grådighed kan være et forfærdeligt onde.
Men fordi en hengiven er grådig efter at bruge
alt for Guddommens Højeste Personligheds
tilfredsstillelse, gavner hans grådighed alle. En
hengiven ønsker at se hele verden ved Krishnas
lotusfødder.
Illusion, moha. Den betingede sjæls primære
illusion er, at han tror, at hans krop er selvet, og den
materielle verden er hans hjem. Denne illusion vil
dræbe ham, ligesom et dyr i ørkenen dør, når det
løber efter et fatamorgana i ørkenen. En hengiven,
der har en ægte åndelige mester, bør forstå og være
fri for den misforståelse. Da Arjuna blev oplyst
af Krishnas lære i Bhagavad-gita, erklærede han,
nasto mohah: ”Min illusion er nu ovre.”
Galskab, mada. På grund af deres sygelige
handlinger for sansetilfredsstillelse må folk vandre fra krop til krop. Det er galskab at acceptere
sin krop som selvet, for på dødstidspunktet vil
alt, man har levet for, svinde ind til ingenting.
Misundelse, matsarya. En misundelig person
er ulykkelig over at se andres gode held, og han
er lykkelig over at se deres ulykke. Men når man
engagerer sig i hengiven tjeneste, mister man sin
giftige mentalitet. Man bliver ydmyg og ønsker
at tjene Krishna. Blandt hengivne er der somme
tider en ånd af konkurrence, men til syvende og
sidst er de hengivne hinandens velønskere og
ikke en forstyrrelse for Krishna.
Hvad gør vi som hengivne, når vi føler os
tilskyndet af vores dårlige kvaliteter? Når det
sker, må vi beherske os selv. At være i stand
til at styre de dårlige kvaliteter er kriteriet for
en goswami, den, der behersker sine sanser. En
hengiven må blive stærk nok til at kunne sig
”NEJ!” til ønsker om materielle ting.
Beherskelse af sanserne er mulig, ikke gennem tør tilbageholdelse eller mekanisk undertrykkelse, men gennem transcendental viden
(jnana) og transcendental smag (vijnana).
(Fortsættes)

advaret imod at imitere gopierne, så hvordan
kan vi, der forsøger at praktisere ren hengiven
tjeneste, forstå lyst i tjeneste til Krishna? I
Bhagavad-gita 7.11 udtaler Krishna, dharma
viruddho bhutesu kamo smi: ”Jeg er kønsliv, der
ikke går imod religiøse principper.” Når kama
beherskes, er det ikke ulovligt og kan bruges i
Krishnas tjeneste. I begyndelsen kan der være
materielle ønsker, men når sex reguleres og
bruges i Herrens tjeneste, er det transcendentalt.
Lyst er den åndelige sjæls oprindelige kærlighed til Krishna, efter at den er blevet forurenet
af kontakt med lidenskabens kvalitet. Selv mens
en jiva er i den materielle verden, kan han, hvis
han ved den åndelige mester og vaisnavaernes
nåde etablerer sit forhold til Krishna, genoplive
sit rene ønske. Så snart jivaen engagerer sig i
hengiven tjeneste under vejledning af den åndelige mester, forvandles hans lyst til kærlighed.
Vi kan træde ind i Krishnas lila ved at høre fra
autoriserede kilder. At høre om Ham på en uautoriseret måde kan imidlertid resultere i prakrita
sahajiya. Prakrita sahajiya er en perverteret form
for vaisnavaisme, hvor praktikanten forsøger at
nærme sig Krishna, imens han stadig involverer
sig i verdslig sex. At høre om Krishnas aktiviteter
med gopierne i rasa-dansen er det præcise middel
mod lyst. Ved at engagere sig i Deitets-tilbedelse
i templet kan en hengiven også direkte nærme sig
Radha-Krishna på den åndelige mesters ordre.
Vrede, krodha. Lyst kan aldrig tilfredsstilles
og følges derfor af vrede. Når vrede forplanter
sig, bliver hele kroppen forurenet. Men vrede
kan også bruges i Krishnas tjeneste, når den
rettes mod Krishnas fjender. Det berømte eksempel er Hanuman, Herren Ramas krigertjener,
der kæmpede mod Ravanas styrker.
En hengivens vrede kan derfor tage form som
kamp. En ksatriya-hengiven kan ikke tåle at se
Herrens hengivne eller uskyldige personer eller
skabninger blive skadet.
En hengiven kan også rette sin vrede direkte
mod falske guruer og andre vildledere af folk.
Når en hengiven hører dårlig propaganda mod
hengiven tjeneste, kan han skrive artikler mod
dæmonerne eller prædike aktivt på andre måder.
-9-

Festivalkalender 2013
Vær i god tid! Sæt allerede nu kryds i kalenderen til 2013’s festivaler og store dage. Her følger en
oversigt over det kommende års vigtigste begivenheder. I første kolonne står datoen, anden kolonne
beskriver hvilken dag det er, og tredje kolonne fortæller, hvad der sker i templet i København i
dagens anledning. Med hensyn til Aarhus er datoerne for festivaler ikke helt fastlagte endnu, så
følg med på www.krishnahuset.dk, når tiden nærmer sig for de pågældende dage.
DATO
Lørdag 23. februar

BEGIVENHED
Nityananda Trayodasi:
Srila Nityananda Prabhus fremkomst

PROGRAM I
KØBENHAVN
Festival fra kl. 16

Lørdag 2. marts

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatis fremkomstdag

Aftenprogram fra kl. 17

Onsdag 27. marts

Gaura Purnima:
Sri Caitanya Mahaprabhus fremkomst

Festival fra kl. 16
+ program fra tidlig morgen

Onsdag 3. april

Srivasa Panditas fremkomst

Aftenprogram fra kl. 17

Fredag 19. april
Fredag 24. maj

Rama Navami:
Herren Sri Ramacandras fremkomst
Nrsimha Caturdasi: Herren Nrsimhadevas
fremkomst

Festival fra kl. 17
Festival fra kl. 17

Lørdag 6. juli

Ratha-yatra, Festival of India

Festival i Københavns
centrum fra kl. 12

Mandag 8. juli

Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgang

Aftenprogram fra kl. 19

Onsdag 21. august

Herren Balaramas fremkomst

Aftenprogram fra kl. 17

Onsdag 28. august

Sri Krishna Janmastami:
Herren Sri Krishnas fremkomst

Torsdag 29. august

Srila Prabhupadas fremkomst

Vyasa-puja fra kl. 12

Fredag 13. september

Radhastami:
Srimati Radharanis fremkomst

Festival fra kl. 17

Tirsdag 17. september

Srila Bhaktivinoda Thakuras fremkomst

Aftenprogram fra kl. 19

Søndag 3. november

Dipavali (Diwali)

Festival fra kl. 15

Mandag 4. november

Govardhana Puja

Festival fra kl. 17

Onsdag 6. november

Srila Prabhupadas bortgang

Aftenprogram fra kl. 17

Onsdag 13. november

Srila Gaura Kisora Dasa Babajis bortgang

Aftenprogram fra kl. 19

Torsdag 12. december

Srimad Bhagavad-gitas fremkomst

Bogdistribution for alle

Mandag 24. december

Juleaften

Aftenprogram fra kl. 17

Mandag 31. december

Nytårsaften

Aftenprogram fra kl. 17
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Festival fra kl. 16
+ program fra tidlig morgen

Anvendelighed er princippet
Af Gaurahari Dasa
Fjerde og sidste del af artikelserien om ISKCON’s grundsætninger (de første tre var Forkyndelse
er essensen, Renhed er kraften og Bøger er grundlaget).
Her er det yukta-vairagya, som er
nøgleordet. Yukta-vairagya betyder
sand forsagelse eller med andre ord
forsagelse af vores virkelige tilknytning, tilknytningen til at herske
og nyde. Hvis vi forstår, at alting
tilhører Krishna og ikke os, følger
det heraf, at alting har sin anvendelse i Krishnas tjeneste. Hvordan
man kan anvende alting i Krishnas
tjeneste, er en stor kunst, som man
må lære af en ekspert, noget som
man aldrig bliver færdig med at
udforske. Hvordan anvender man
for eksempel pornografi og hårde
stoffer i Krishnas tjeneste. Jeg vil
ikke påstå, at jeg har svaret, hvilket
jeg måske egentlig heller ikke behøver, da jeg grundlæggende har lært,
at jeg skal holde mig langt væk fra
den slags, hvilket måske også i en
forstand er svaret.
Faktisk kom min oprindelige
inspiration til at skrive denne artikelserie fra indskydelsen til at skrive om netop
det her punkt, da jeg tror, det måske er det
mindst forståede af de fire. Der hersker nemlig
en udbredt tendens til at hænge sig, eller fortabe sig, i detaljer - så sandelig i den materielle
verden, men også hos aspirerende hengivne. Vi
bliver så optagede af en eller anden sag, at vi
mister overblikket og glemmer, hvad det hele
egentlig drejer sig om. Som Krishna siger i
Bhagavad-gita:
vyavasayatmika buddhir
ekeha kuru-nandana
bahu-sakha hy anantas ca
buddhayo ’vyavasayinam
”De, som rejser ad denne vej (den hengivne
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Gaura Hari Dasa

tjenestes vej), er resolutte, og deres mål er ét. O
Kuruernes elskede barn (Arjuna), intelligensen
hos dem, som er irresolutte, har mange grene.”
(Bg. 2.41) Den materielle illusion indvikler os i
et uoverskueligt netværk af detaljer, og hvis man
ikke har en ”ledestjerne”, er man sikker på at
fare vild. Selv vi, der har taget bhakti-processen
op, må hele tiden være på vagt for ikke at tabe
målet af syne. Alting må ses i relation til det
endelige mål. Det er sådan, jeg forstår grundsætningen ”anvendelighed er princippet”. Alting
må vurderes i lyset af, om det tjener formålet,
nemlig at blive Krishna-bevidst, at vende hjem
til Krishna. Jeg har allerede skrevet nogle ting i
relation til dette i en tidligere artikel, ”Omkring
niyamagraha” (se NfHK 3.2012), men jeg føler
det er så vigtigt, at det fortjener mere omtale.

Man behøver en enkel målestok for klart at Han siger, at det betyder, at ”man accepterer sin
kunne vurdere en given aktivitet, et mål som åndelige mesters instruktioner som sit liv og sin
skal opfyldes. For eksempel er målestokken for sjæl.” Det er yderst set, hvad vores åndelige liv
en forretningsmands succes helt enkelt hvor stor drejer sig om. Først når man har viet sit liv til
fortjeneste han laver. Alt andet er detaljer. Detal- at tjene den åndelige mester, kan man begynde
jerne er ikke uden betydning, naturligvis, men at forstå, hvordan alting kan, og skal, anvendes
hvis en forretningsmand
i Krishnas tjeneste.
ikke kan lægge penge til side
Lad mig give et praknår dagen er omme, har det
tisk eksempel. Jeg håber
været en dårlig dag – basta.
læserne vil tilgive mig, at
Først når man har viet sit jeg som eksempel bruger
Tilsvarende må alle aktiviteter, vi udfører i Krishna- liv til at tjene den åndelige min egen guru maharaja,
bevidsthed, vurderes ud mester, kan man begynde salig Sridhar Swami. Jeg
fra, om vores tilknytning til at forstå, hvordan alting tror ikke, at nogen, der
Krishna er vokset, hvilket kan, og skal, anvendes i kendte ham, vil betvivle,
naturligvis omvendt bety- Krishnas tjeneste.
at Sridhar Swami var Prabder, at vores tilknytning til
hupadas mand, dedikeret
maya, illusionen, er mindmed liv og sjæl til at sprede
sket. Bhaktih paresanubKrishna-bevidsthed, hvilhava viraktir anyatra ca.
ket han gjorde med stor
Som Prabhupada sagde: ”Du behøver ikke noget ekspertise. Men her kommer chokket: en gang,
certifikat på, at du er blevet Krishna-bevidst.” Vi jeg rejste sammen med ham - det var i Sverige
kan blot se i vores egne hjerter, hvorvidt vi har et eller andet sted på vejen fra Stockholm til
mistet interessen for sanselige aktiviteter. Det Malmø - stoppede han på en tankstation, gik ind
er målestokken for, om vi er blevet Krishna- og købte en karton chokolademælk og drak den
bevidste, og om noget er anvendeligt eller ej.
med tydeligt velbehag. Han tilbød mig endda et
Tilknytning til Krishna udvikler vi ved at tjene glas. Og jeg som aldrig i mit liv som hengiven så
vores åndelige mester, helt enkelt. Og den ånde- meget som havde turdet se på chokolademælk!
lige mester, Srila Prabhupada, har instrueret os, Jeg var ”vokset op” i Krishna-bevidsthed med
at ”forkyndelse er essensen”. For at forkynde må den forståelse, at ting som chokolademælk er
vi naturligvis have kraft, som kommer fra vores den sikre vej til helvede. Man kan selvfølgelig
sadhana – derfor ”renhed er kraften” – og hvis vi også indvende, at han ikke behøvede den choikke kender filosofien, hvad skal vi så forkynde, kolademælk for at overleve, for at forkynde
derfor: ”bøger er grundlaget”. Men til syvende budskabet, så hvad har det med yukta-vairagya
og sidst må alting vurderes ud fra, om det kan at gøre? Men min pointe er, at vi skal passe
anvendes til at forkynde Krishnas budskab, for på ikke at hænge os i detaljer og glemme, at
det er gurus instruktion. Srila Prabhupada og de ”anvendelighed er princippet”. Med andre ord:
der har stået i lære hos ham, enten direkte eller hvis en person i praksis demonstrerer, at han
indirekte, er eksperter i at forkynde. Derfor er forstår at anvende alting i Krishnas tjeneste,
deres instruktioner vores ledestjerne, ikke denne bør vi tjene ham i stedet for at hænge os i, om
eller hin formaning fra skrifterne taget ud af han måske bryder den ene eller den anden lille
sammenhængen.
fanatiske regel.
I sin kommentar til ovenfor citerede vers fra
Lad mig give et andet eksempel med Sridhar
Bhagavad-gita (2.41) specificerer Visvanatha Swami, som jeg hørte fra tempelforstanderen i
Cakravarti Thakura, hvad det vil sige at have Zagreb. Engang Guru Maharaja var i Kroatien,
vyavasayatmika buddhih, fokuseret intelligens. havde han arrangeret et møde, som han virkelig
-12-

”

”

ønskede, at vedkommende tempelforstander
skulle deltage i. Men der var en forhindring.
Den dame, som skulle have gjort altertjeneste
i stedet for tempelforstanderen, blev ”kontamineret”, som vi kalder det. Med andre ord fik
hun menstruation. Alle i ISKCON ved, at det er
absolut udelukket, at en kvinde går på alteret i
den tilstand. Men Sridhar Swami accepterede
overraskende nok ikke argumentet. Vedkommende dame eller mataji nægtede kategorisk at
gå på alteret, så tempelforstanderen kom ikke
til mødet; han måtte gøre tjenesten på alteret.
Men Maharaja var meget utilfreds og gav klart
udtryk for, at det bare var maya, nonsens. Han
anså mødet for at være vigtigere end at følge
selv så ”absolut” en regel.
Bhaktisiddhanta Sarasvati, Srila Prabhupadas
åndelige mester, var en stor revolutionær, specielt når det kom til at anvende ting i missionens
tjeneste. Vi kan knapt forestille os, hvor chokerende det var for datidens traditionsbundne
hinduer at se en sannyasi i toradet frakke køre i
en automobil som på et foto, jeg har set af Srila

Bhaktisiddhanta. Dengang i mellemkrigstiden
var der meget få biler i Indien, og kun de allerrigeste havde råd til en. Man kunne næsten have
en mistanke om, at han med vilje gjorde det for
at provokere. Men han havde også en vigtig
pointe. Pointen var selvfølgelig, at hvis vi kan
sprede Krishnas budskab mere effektivt ved at
bruge moderne hjælpemidler, er det maya ikke
at gøre det, bare fordi vi sidder fast i en eller
anden sentimental opfattelse af, hvad åndeligt
liv er. Men hvad med den toradede frakke? Igen
vil jeg ikke hævde at have svaret, men man
kunne forestille sig, at Srila Bhaktisiddhanta
havde et vestligt publikum i tankerne, for vi
vesterlændinge har ikke samme indbyggede
respekt som inderne for forsagende sadhuer i
”lasede pjalter”. Vi respekterer for det meste
kun personer, som kan vise materiel succes, for
eksempel gennem deres påklædning.
Igen var det bare nogle strøtanker omkring
”anvendelighed er princippet”. Hvis det kan
sætte andres tanker i gang, har jeg gjort lidt
nytte.

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
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Damodara-program i Kartika
”Ligesom Satya-yuga er den bedste af yugaerne, Vedaerne er de bedste af skrifter og Ganges
den bedste af floder, er Kartika den bedste af
måneder – den, som er Krishna allermest kær.
Ethvert løfte eller selv den mindste tjeneste,
der udføres i Kartika, giver store resultater.
Virkningen af at udføre Kartika Vrata varer i
hundredvis af liv, imens almindelige vrataer kun
varer i ét liv! Radhika er gudinden, der våger
over Kartika Vrata.”
Af alle måneder er måneden Kartika (oktobernovember) Krishnas særlige måned. Mange steder i verden arrangerer Hare Krishna-hengivne
i denne måned særlige Damorada-programmer
hjemme hos folk for at drage fordel af den specielle tid og involvere endnu flere mennesker i
Krishna-bevidste aktiviteter.
Jayanta Govinda Prabhu har i de foregående
år deltaget i Damodara-programmer i bl.a. London. Da han flyttede til Danmark i 2011 sammen
med sin kone Syamala (de bor nu i en lejlighed

i Hvidovre), havde han ambitionen om også at
starte programmet her. Han fortæller, at da tiden
for Kartika nærmede sig, bestemte han sig dog
for ikke at gøre det, fordi han havde travlt med sit
arbejde. I sidste øjeblik kunne han alligevel ikke
holde sig tilbage og endte med at afholde en række
programmer, hvor sammenlagt over 180 mennesker blev engageret i at tilbede Herren Damodara.
Hvert program består af en kort kirtana, en
forklaring af, hvad Damodara og Kartika er,
recitation af en runde japa af Hare Krishnamantraet og tilbedelse af Herren Damodara med
lys akkompagneret af sang af Damodarastaka.
Til sidst deles der prasadam ud til deltagerne,
der også bliver indbudt til efterfølgende at deltage i andre Krishna-bevidste aktiviteter som
bhakti-vriksa-møder og tempelprogrammer.
Ved månedens afslutning var Jayanta Govinda så inspireret, at han har lovet at gøre det
samme næste år igen. På billederne kan ses
glimt fra nogle af Damodara-programmerne,
han arrangerede.

-14 -

Den første gang,
jeg mødte Prabhupada

Af Suhotra Swami
Det følgende er fra Suhotra Swamis dagbog, hvor han den 7. januar 2003 skrev om, hvordan han
første gang mødte Srila Prabhupada. Beretningen giver både et indblik i, hvilket dybt indtryk Srila
Prabhupada gjorde på alle, der mødte ham, og et fint tidsbillede fra ISKCON’s første tid i Vesten.
I har måske set min Gudssøster Mahamaya
Devi Dasis bog ”Srila Prabhupada is Coming!
My Personal Memories of His Divine Grace A.
C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada”. I den
mindes hun, hvordan hun flyttede ind i ISKCON-templet i Boston i januar 1971. På den tid
lå ISKCON i Boston på 40 North Beacon Street
i Allston. Huset, en treetagers klinkebeklædt
bygning, står der stadigvæk, selv om ISKCON i
Boston nu selvfølgelig befinder sig på den mere
mondæne Commonwealth Avenue.
Jeg var flyttet ind i templet nogle måneder
før Mahamaya Devi Dasi. Jeg må indrømme, at
Suhotra Swami
jeg ikke husker hende. Jeg var tempelhengiven,
mens hun var i trykkeriet og flyttede til New
I juli 1971 fløj Srila Prabhupada til Boston
York sammen med trykkeriet i april 1971. Al- fra Detroit for at installere Sri-Sri Radha-Gopiligevel er hendes bog værdifuld for min historie, ballabha og give initieringer. Han blev i Boston
for hun giver de præcise datoer, som jeg for i tre dage og fløj derefter videre til templet på
længst har glemt.
Henry Street i Brooklyn, New York.
Efter at trykkeriet var flyttet, fortsatte SatsHan ankom om eftermiddagen. Samme forvarupa Dasa Adhikari som tempelpræsident i middag var Boston-templet blevet transcendennogle måneder, indtil Srila Prabhupada gav ham talt overrendt af lotusfødderne fra 150 hengivne,
besked på at tage til Dallas. Vicepræsidenten var der strømmede ind fra New York, Philadelphia
Harer Nama Prabhu, som jeg havde stor respekt og andre steder, jeg har glemt nu. Det var min
for. Rukmini Devi Dasi, Bharadvaja Prabhus tjeneste at lave frokost til dem alle. Samtidig var
hustru, blev tilbage et stykke tid som pujari.
det deres tjeneste at tage imod Srila Prabhupada
De fleste af os var uinitierede, og vi var kun i lufthavnen, hvilket efterlod mig alene tilbage
en håndfuld – Audry, Rosemary, Carol, Carolan- for at gøre rent i et køkken, der var i et større
nie, Thomas, Larry, Jill, James, Barbara, Donna, rod, end jeg længe havde set det. Jeg husker,
Paul, Martin, Victor, Nancy, Jody, Joseph og at jeg havde 45 minutter til at nå det hele i, før
mig, Roger. Selv om jeg kun var ”Roger Prabhu” Srila Prabhupada efter planen skulle ankomme
(vi blev ikke kaldt ”bhakta” eller ”bhaktin” til templet. Jeg havde hørt, at Hans Guddomdengang), var min tjeneste at være kok for de melige Nåde sommetider overraskede med
store mængder prasadam, som de hengivne inspektion af de templer, han besøgte. Så jeg
satte til livs. De få initierede hengivne deltes bad til Krishna, at Han ville give mig kraft. Og
om Deitets-madlavningen til Sri Jagannatha, det må Han vel have gjort, for da jeg var færBaladeva og Subhadra.
dig, var køkkenet tilmed renere, end det havde
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været først på formiddagen, da madlavningen i tempelrummet (dvs. den modsatte side af
begyndte. Men ih, hvor jeg ønskede, at jeg alteret). Han satte sig elegant, kiggede venligt
kunne have været i lufthavnen med de andre!
rundt på den spændte forsamling af hengivne og
Mens jeg løb rundt som en galning og skrub- lukkede derefter øjnene. Med et ydmygt udtryk
bede alt, jeg kunne få øje på, skete der noget på ansigtet gav han sin ankomsttale.
mærkeligt. Jeg lagde mærke til en svag kirtana.
Døren ved siden af mig åbnede. Harer Nama
Det lød som en stor samling af hengivne, der Prabhu trådte ind med en stor metaltallerken
sang de hellige navne, men fra et eller andet sted med forskellige skårne frugter. Da jeg var
i udkanten af min bevidsthed. Var det et æterisk den første, han så, gav han mig tallerkenen og
fænomen eller blot en båndoptager, som en eller hviskede: ”Giv den her til Srila Prabhupada, så
anden spillede et eller andet sted i huset? Nu var snart han er færdig med at tale.”
jeg ret sikker på, at der var ingen i templet ud
Jeg var lammet. Jeg tror ikke, jeg fik sagt noget,
over stakkels mig, køkken-wallaen. På et tids- men mit ansigt må have udsendt et fjollet ”Hvem,
punkt løb jeg endog en hurtig tur rundt gennem MIG?” Harer Nama, der på det tidspunkt i sit liv
huset for at finde ud af, hvor lyden kom fra. Jeg var en meget asketisk udseende hengiven, gav
tænkte, at hvis det var en båndoptager, kunne mit et alvorligt blik, en kunst han mestrede. Som
personen, der spillede på den, hjælpe mig med tidligere bemærket havde jeg stor respekt for ham.
at gøre køkkenet rent. Men jeg fandt ingen. Og ”Det er din tjeneste at gå op med den til vyasasalige meget hvor jeg var, virkede det ikke til, at naen NU,” hvæsede han. ”Sæt dig ned i nærheden
jeg kom hverken tættere på eller længere væk fra af Prabhupada og vent. Når han holder op med at
lyden af kirtanaen. Den fortsatte med at være en tale, træder du frem med denne tallerken.” Harer
svag mumlen i udkanten af min hørelse.
Nama gik ud samme vej, som han var kommet,
Godt, jeg havde ikke tid til at tænke på det. og lukkede døren bag sig.
Srila Prabhupada var på vej! Jeg gjorde køkkeTillad mig et sidespring her med et par ord om,
net færdigt, løb op ad bagtrappen til mændenes hvad slags person jeg er. Når der er brug for det,
badeværelse og sprang ind under bruseren. Van- kan jeg antage en god facade, men nede under
det, der plaskede ned på mit hoved, blokerede overfladen er jeg meget usikker på mig selv. Jeg
for alle andre lyde. Da jeg lukkede vandet, hørte er sådan en slags månesyg personlighed, og som
jeg den samme kirtana, men nu var den høj og man ved, er Månen somme tider fremme i sin
tydelig i tempelrummet, der ligesom badevæ- fulde herlighed, og somme tider er den kun en
relserne lå på husets midterste etage. Det var svag sølvskive, der ensom og forladt hænger
lyden af Srila Prabhupadas ankomst!
lige over horisonten. På Amavasya-natten kan
Febrilsk tørrede jeg mig selv, stemplede tilaka Månen slet ikke ses, selv om den er der.
på min krop og sprang ned i en dhoti og kurta.
Jeg blev nærmest drevet til Krishna-bevidsthed
Da jeg styrtede fra badeværelset gennem gan- ud af tvivl og usikkerhed på mig selv. Og selv
gen, kom jeg forbi sideindgangen til tempelrum- efter at jeg var gået med i ISKCON – men før jeg
met (hovedindgangen, som Srila Prabhupada mødte Srila Prabhupada – var jeg slet ikke så sikog alle de hengivne brugte, var en trappe op fra ker på, om jeg ville blive. Jeg holdt døren åben i
stueetagen og indgangsdøren). Jeg rev døren mit baghoved for, at jeg kunne gå ud af den igen.
åben tidsnok til at se Srila Prabhupada bukke Sandt at sige kunne jeg ikke finde noget forkert ved
sig ned for Herren Jagannathas alter. Det var mit filosofien, og jeg beundrede de hengivne, selv de
første direkte syn af Hans Guddommelige Nåde! lidt småskøre. Men jeg mente ikke rigtigt, at jeg
Tempelrummet var propfyldt. Efter at have tilhørte denne gruppe. Så hvor hørte jeg til? Jeg
bukket mig ned sad jeg mast imod en hjørnevæg vidste det ikke. Det var min situation.
lige ved sideindgangen. I mellemtiden blev Srila
Så her var jeg nu, Bhakta Skøre Månesyg,
Prabhupada ført frem til sin vyasasana ’bagest’ med en tallerken frugt på mit skød til den eneste
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nulevende store person på Planeten Jorden. Jeg gerne ville have. Han tog et stykke melon, bed
var blevet givet en ordre af templets vicepræ- i det, tyggede og lagde resten tilbage på talsident, en hengiven, jeg aldrig ville kunne sige lerkenen. Så hældte han vand i munden fra en
nej til. Blev jeg sønderrevet af usikkerhed? Så plastikkop, der også stod på tallerkenen. Han
afgjort. Var jeg glad? Ja, også det. Sød-sur-sovs lænede sig over til venstre og spyttede vandet ud
hele vejen igennem.
på gulvet. Utroligt! Efter at have stillet koppen
Jeg betragtede Srila Prabhupada omhyggeligt. tilbage, steg han ned fra vyasasanaen, bukkede
Hans øjne var stadig lukkede. Han talte om den sig ned for Deiteterne og svævede ud af sidedømaterielle naturs kvaliteter, og hvordan de farver ren sammen med en halv snes ledende disciple.
bevidstheden på samme måde, som mudder farver
Resten af de hengivne, alle 150 af dem, overvandet. Jeg rykkede fremad og banede forsigtigt faldt mig for at få mahaprasadam. Det lykkedes
vej ind imellem de hengivne og gæsterne, der sad mig lige at sluge en vindrue eller noget i den
tæt sammen på gulvet, imens jeg hele tiden holdt retning, før tallerkenen var støvsuget for rester.
blikket fæstnet på Srila Prabhupada. ”Tak Krishna!
Alt imens jeg stod der, gik det pludselig op
Hans øjne er hele tiden lukkede. Han ser mig ikke for mig, at jeg var ekstatisk!
komme. Hvis han pludselig ser hen på mig, taber
Hvad var der sket?
jeg måske tallerkenen.”
Srila Prabhupada havde vist mig, at han
Jeg nåede frem til vyasasanaen, men fortsatte kendte mig. Uden så meget som at have kastet
med at bevæge mig, indtil jeg var tæt ved templets et blik på mig før det øjeblik, han smilede til
bagvæg. Ingen sad der, for derfra kunne man ikke mig og sagde: ”Ah, prasada!” var Srila Prabse Srila Prabhupadas ansigt. Jeg kunne lige se hans hupada transcendentalt klar over min person.
profil, men det var fra en vinkel bagfra. Min ide Han forstod fuldt ud mine tvivl på mig selv og
var at sidde sikkert uden for Srila Prabhupadas min betænkelighed ved at overgive mig selv,
synsfelt. Jeg var sikker på, at han endnu ikke men alligevel rakte han ind bag dette indre
havde set mig, og når han omsider ville åbne sine mørke for at oplyse min sande identitet med
øjne, ville jeg ikke have, at hans blik skulle falde Hans Guddommelige Nåde. På trods af tid,
på mig. Lad mig dukke frem fra intetsteds, når det sted og selv min sindstilstand, der kæmpede
er tid til, at han skal have sin tallerken, og derefter for at holde mig på afstand af ham, vidste Srila
forsvinde ud af syne.
Prabhupada præcist, hvem jeg er, hvor jeg er –
Foredraget var kort. Srila Prabhupada standsede, og hvad min tjeneste til ham er! Ved vort første
åbnede sine øjne og så på Deiteterne og sit publi- møde blev den erkendelse urokkeligt mejslet
kum. Alle råbte: ”Srila Prabhupada ki jaya!” Der- ind i mit hjerte.
efter var der tavshed. Så, nu var det tidspunktet…
Og hvad med den mystiske kirtana, som jeg
Men jeg kunne ikke flytte mig. Skræmt. Fros- var begyndt at høre, da templet var tomt for hensen til stedet. Vred på mig selv over ikke at gøre givne, den æteriske sang, der blev til kirtanaen
min pligt, men for forvirret af lavt selvfærd til fra de hengivne, der ledsagede Srila Prabhupada
at kunne gøre noget ved det.
til templet fra Logan Airport? Så mange år seHvad nu?
nere er det stadig en ting, jeg undrer mig over.
Pludselig drejede Srila Prabhupadas gyldne
Al ære til Srila Prabhupada!
hoved sig om og kiggede bagud i min retning.
Han så på mig og smilede elskværdigt. ”Ah,
Suhotra Swami (1950-2007) var discipel af
prasada!” hørte jeg ham sige. Lyden af hans Srila Prabhupada og specielt kendt for sine dybe
stemme banede sig vej igennem min bevidsthed og morsomme filosofiske foredrag. Han skrev
som elektricitet og skubbede mig i gang. På et flere bøger, hvor den kendteste er Substance
øjeblik var jeg oppe på fødderne. Jeg trådte frem And Shadow. Se også hans hjemmeside www.
tæt bag ved ham, så han kunne vælge, hvad han suhotraswami.net.
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Når japa er bedst og værst
Af Dvarakadhisa Devi Dasi
Jeg elsker at chante japa – nogle dage. Andre
igen og igen.
dage er det bare noget, jeg udholder. TilsynelaSå hvorfor lytte til sindet? Når jeg ved, at
dende er det enten noget, der giver mig glæde,
sindets adspredelser fjerner mig fra det, der
eller keder mig grusomt. På de gode dage er
nærer min sjæl, hvorfor skulle jeg da falde for
jeg betaget. Krishna opleves som meget tæt på
dem gang på gang? Her kan man sammenligne
og meget kær. Ikke, at jeg har
mig med alkoholikeren, der
visioner eller hører stemmer
har erfaring af den glæde, et
– intet dramatisk, der kunne
sobert liv giver, men alligevel
opflamme det sensationsfortsætter med at ligge under
lystne publikum. Erfaringen
for fristelsen til at drikke, selv
er en af at være tættere på at
om han ved, at det vil få ham
komme hjem efter en lang
til at miste selve ønsket om
og besværlig rejse. Sådan en
at være sober. Når man er en
dejlig glæde ved at blot at lade
slave af alkohol, virker den
kæden glide mellem fingrene
normale tilstand, den sobre
til den rytmiske gentagelse af
tilstand, ikke længere som
maha-mantraet: Hare Krishnoget, man kan ønske sig. På
na, Hare Krishna, Krishna
samme måde glemmes den
Krishna, Hare Hare/ Hare
normale tilstand af lykke,
Rama, Hare Rama, Rama
der kommer fra opmærksom
Rama, Hare Hare.
chantning, når chantningen
Så er der de dårlige dage.
vanemæssigt bliver uopmærkNår jeg taler om dårlige dage,
som. Japa-tiden bliver så
er der uheldigvis ikke tale om
den tid, hvor sindet overtager
lejlighedsvise undtagelser. Der er så mange
centerrollen og som en dårlig komiker forsøger
dårlige dage, at de faktisk må kunne opdeles
sig med alle former for billige tricks for at fange
i kategorier: syge dage, søvnige dage, travle
publikummets luner.
dage, rejsedage, dårligt- humør dage, rod-iHvis du nu er forfærdet over, hvordan nogen
hjemmet dage, sommerferiedage, dage med
nogensinde ville tillade deres japa at synke ned
for mange ting i tankerne, dage med for mange
i en sådan tilstand, kan du lige så godt springe
børn omkring sig, alle dagene mellem jul og
resten over og gå videre til næste artikel. Du
nytår – for blot at nævne nogle få, og der er anbehøver ikke at høre det efterfølgende, der
dre, der uanmeldte dukker op og trodser enhver
virkelig er chokerende.
kategorisering.
Når mine runder bliver virkelig dårlige, beParadokset er, at mens det altid er nemt at
gynder jeg at betvivle værdien i overhovedet
finde rigtigt gode undskyldninger for de mentale
at chante dem. Jeg begynder at drage mine
snurrerier, der forhindrer god japa, er det præcis
motiver i tvivl: er det blot for at opretholde en
den deraf resulterende uopmærksomhed, der
slags stolthed over at chante 16 runder, selv om
får chantningen til at virke som en kedelig og
det er elendige runder? Er jeg, når det kommer
tung pligt, som man blot må udholde. God japa
til stykket, overtroisk og chanter for at afværge
er en nydelse i den dybeste forstand. Alligevel
verdens onder? Er chantning af japa en måde
stjæler sindets overtalelser denne glæde fra mig
at forvisse mig selv om min status som en hen-18-

given, noget, der stiller mig på den gode side af konfrontere denne forurenede tilstand og bryde
Krishna? Som disse tvivl dukker op, bliver jeg igennem den.
overvældet af skam og modløshed. Jeg tænker,
Så fat mod, I problemfyldte medchantere. Skaat det måske er bedre at være ærligt falden end den er ikke uigenkaldelig. Der er forskellige kneb,
at chante med så mange forseelser.
hvormed man kan dæmpe sindet i stil med de kneb,
En ven kommenterede engang til mig, at det som forældre bruger for at få en to-årig til at falde
ville være bedre at chante ét godt maha-mantra til ro. Jeg vil nævne et par stykker, jeg selv bruger.
om dagen end 16 adspredte runder. Jeg krymEt godt trick er at love sindet, at så snart du
pede mig, da jeg hørte dette, for jeg vidste, at jeg er færdig med dine runder, vil du give det udelt
så afgjort var skyldig i dårlig chantning. Men jeg opmærksomhed. Du vil gruble over dine prokunne ikke give hende ret. Jeg tog et løfte ved blemer, nedskrive dine taler, bekymre dig om
initieringen om at chante 16 runder, så det kan fremtiden – når alle runderne er færdige. En
jeg ikke opgive. Men jo, i en forstand er blot ét anden fidus er at lytte blot ti mantraer i træk,
oprigtigt kald på Krishna bedre end mekanisk og her mener jeg virkeligt at lytte. Forsøg så ti
chantning. Og dog – hvis man slog sig til tåls mere og endnu ti mere. Forsøg at høre en hel
med blot at chante ét mantra om dagen, hvor runde uden at springe en eneste perle over. Giv
mange dage ville der så gå, før disse kostbare ti dig selv den udfordring, hvis du er den slags,
sekunder af hengivenhed også ville ophøre? Når eller gør det til en leg, hvis det er sådan, du er.
det er så nemt at blive distraheret under de 16 En anden taktik er at lægge kæden ned i et minut
runder, hvor meget lettere må det så ikke være og lave en bøn ud af ligegyldigt hvad det er, du
at glemme den lille skemalagte chance for at har i sindet. Giv derefter slip på det og giv din
kalde på Krishna?
opmærksomhed til chantningen.
Der er helt sikkert en bedre løsning på uopRegulering er uvurdelig, når det handler om at
mærksom chantning end helt at opgive at chante. chante 16 ordentlige runder, så sørg for at have
Og den løsning bliver altid åbenlys for mig, når god tid til at chante. Jeg oplever, at uchantede
jeg ser, at jeg glider ned.
runder hænger som skyer over mit mentale
Det er aldrig bedre at opgive kampen! Det landskab. Medmindre dit dagsskema forbyder
kommer altid til et punkt, hvor jeg væmmes det, er det bedst at chante alle dine runder i de
tilstrækkeligt til at bestræbe mig hårdere på at lykkebringende morgentimer.
høre mine runder. Og når som helst, jeg gør det
Afprøv disse forslag og betro dig til hengivne,
forsøg, er Krishna der altid. Min kæreste ven som du stoler på, og spørg om deres særlige
giver mig altid beskyttelse. Når jeg begynder teknikker. Snart vil du udvikle dine egne (så kan
at lytte til mine foreskrevne runder, har jeg den du måske også dele dem med mig).
fantastiske følelse af at komme tilbage til et
At chante japa er virkelig et personligt udtryk
sted, jeg elsker. Jeg ved, at hvis jeg blot lagde for vores ønske om at tjene guru og Krishna.
min kæde fra mig i troen på, at ingen chantning Ingen andre kan kende kvaliteten af vores
er bedre end dårlig chantning, ville jeg aldrig få runder. Måske er jeg i virkeligheden en rigtig
disse oplivende følelser af at komme hjem. Srila god svindler, hvem ved? Og der er meget lidt
Prabhupada opmuntrer os: “Hvis man fortsæt- anerkendelse fra den ydre verden for at være en
ter med at chante Herrens hellige navne, der samvittighedsfuld chanter. Men hvem bryder
ikke er forskellige fra Guddommens Højeste sig om den slags anerkendelse, når den sande
Personlighed, bliver ens sind naturligt fordybet i belønning er den Højeste Herre, hele universets
tanke på Herren.” (Srimad-Bhagavatam 4.8.44, herres, tilfredsstillelse?
kommentar). Min karmiske virkelighed er, at
mit sind er forurenet af lidenskab og det, der er
(fra http://www.krishna.com/best-and-worstværre. Formålet med min åndelige praksis er at japa)
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Nøgne Penco
I en landsby var der en lille dreng ved navn Pancanan. I tropiske lande løber små
børn nøgne rundt hele tiden, så naboerne plejede at kalde Pancanan ’nøgne Penco’.
Med tiden blev Penco en meget dygtig elev i skolen og fik altid de bedste karakterer. Han var også en meget flink dreng og var afholdt af næsten alle i landsbyen.
Men Pencos fader havde nogle misundelige uvenner, der slet ikke glædede sig
over Pencos dygtighed. Hver gang de hørte noget godt om Penco, sagde de: ”Gå et
andet sted hen med din nøgne Penco. Vi vil ikke høre om ham.”
Efter grundskole kom Penco på universitetet og bestod en eksamen med udmærkelse i jura, hvorefter han blev ansat som advokat ved en domstol. Da de misundelige naboer hørte dette,
sagde de: ”Nøgne Penco må have snydt med sin eksamen.”
Penco blev gradvist forfremmet til distriktsdommer og blev en kendt person. De misundelige naboer
brændte i arrigskab. ”Sikke noget sludder. Hvordan kan den spirrevip blive distriktsdommer?”
Da de blev præsenteret for en avisartikel, hvor det faktisk stod at læse, at Penco var blevet distriktsdommer, råbte de skrålende: ”Nøgne Penco arbejder sikkert som dommer uden at få løn for det!”
(Fortalt af Bhaktisiddhanta Sarasvati, bl.a. som svar på påstanden om, at en vaisnava tilhører en
bestemt kaste. En pointe er, at hvad man var engang, ikke kan have nogen betydning for vurderingen
og værdsættelsen af, hvad man er nu. En anden pointe er, at hvis man ikke holder af en person, vil man
heller ikke kunne værdsætte ham, uanset hvor fortjenstfuld han er.)

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

karmakanda: den frugtstræbende handlings vej
kichari: sammenkogt ret med ris, dal-bønner,
grøntsager og krydderier
kirtana: forherligelse, sang af Hare Krishna
(overf.) kombineret med dans
maya: illusion, kraft, energi. Oftest: Krishnas illusoriske energi
nama-hatta: gruppe af hengivne, der mødes
hjemme hos sig selv
prasadam: (overf.) mad, der er ofret til Krishna.
Ordret betydning: barmhjertighed
Ratha-yatra: traditionel vognfestival, specielt
kendt fra Jagannatha Puri
sadhu: en hellig mand
samadhi: bruges her i betydningen mindestempel
for en stor person efter hans død
sankirtana: fællessang af Hare Krishna. Caitanya
Mahaprabhus bevægelse kaldes også sankirtanabevægelsen. sannyasa: den forsagende livsorden
sannyasi: munk i forsagelsens livsorden
sastra: de åbenbarede skrifter
vaisnava: en hengiven af Visnu eller Krishna.
Refererer også til ’monoteist’.
yajna: offerhandling
yatra: ’tempel’ i betydningen organisation, institution eller menighed. Også festival, samling.
yogi: en, der praktiserer yoga, at forbinde sig med
den Højeste
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Herren Krishnas Køkken
Indisk vegetarisk kogekunst - 10.del
Af Yamuna Devi Dasi
Stegte grøntsager
Tør-teksturerede grønsagsretter er blandt de
mest populære i indiske hjem, men alligevel
finder man dem sjældent i indiske restauranter.
Fordi de tager lidt længere tid at tilberede end
tilsvarende dybstegte af slagsen, foretrækker
kokkene den nemme pommes frites-udgave
frem for stegte grøntsager. Men enhver helse/
sundhedsbevidst kok vil finde det værd at
udforske stegte grøntsager, der er lavet efter
indisk stil. De er bestemt sundere end deres
fedtladede dybstegte modstykker.
Jeg blev første gang introduceret til tørteksturerede grøntsagsretter for mere end 26
år siden under Srila Prabhupadas madlavningsklasser, der blev holdt i hans lejlighed
i San Francisco. Han lærte os to af sine livretter: spidskommen-krydrede hash browns
(stegte kartofler) og chili-garnerede grønne
bønner. I årenes løb har jeg fundet på mange
variationer af disse retter; det er sjældent,
jeg laver dem på samme måde to gange. Jeg
vil opfordre dig til at eksperimentere med
de opskrifter, der gives i
denne sektion og skabe
dine egne foretrukne versioner. Som et let måltid
kan man byde på en fyldig
portion tør-teksturerede
grøntsager, serveret med
dal eller flammeristede
chapatier og en sæsonbestemt salat til.

Indien er den mest gængse anvendte gryde
en tung skålformet jerngryde, der kaldes en
karai (den svarer til en tung orientalsk wok).
Alternativt vil en god sauter-gryde eller stegepande give fremragende resultater under forudsætning af, at den har en tyk bund. Uanset
hvad man vælger, skal man huske, at for at få
jævnt stegte grøntsager, er tunge, tykbundede
gryder det bedste.
Siden jeg skrev Lord Krishnas Cuisine, har
jeg skåret ned på mængden af det fedtstof,
jeg bruger i madlavningen. Hvis man ønsker
at tilberede grøntsager med lidt eller næsten
intet fedtindhold, anbefaler jeg solidt slip-let
køkkengrej.
For nylig har firmaet Farberware sendt mig
et sæt af deres nye Millenium køkkengrej, og
jeg har testet en hel del opskrifter med det.
Ydersiden er en solid heavy-gauge professionel kvalitet 18/10 rustfrit stål. Indvendigt er
der en ny slip-let overflade, Excaliber NeverStick, der har 20 års garanti. Så vidt jeg ved,

Udstyr
Bortset fra friske råvarer af høj kvalitet er det
vigtigste element for at
kunne lave enestående tørteksturerede grøntsagsretter det rigtige kogegrej. I
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findes der ingen anden slip-let overflade på
markedet med en længere garanti. Overfladen
er garanteret mod aldrig at skalle af, hæve
op eller slides af, selv om man bruger metalredskaber. Disse gryder er fornuftigt lavet
og har tætsiddende låg og varmebestandige
håndtag. De har en suveræn varmefordeling
og er ovnsikre op til 220 grader.
General information
Elever, der følger denne madlavningsserie, bør gennemlæse opskrifterne i den del
af Lord Krishnas Cuisine, der kaldes ”Tørteksturerede grøntsager”. Man vil hurtigt
opdage, at mange af disse retter tilberedes ved
hjælp af en af de
 tre metoder, der er nævnt i
min juli/august kolonne (lektion 8, NfHK nr.
11.2012). Man vil også bemærke, at de fleste
retter bruger småtskårede grøntsager, omkring
1 cm julienne (stave), 1-1½ cm terninger eller
tynde skiver. Hvis en opskrift angiver forkogte
grøntsager, kan man skære dem i næsten hvilken som helst størrelse.
Rodfrugter og grøntsager med et lavt vandindhold vil gøre sig godt med væske tilsat i
form af vand, hakkede tomater, grønsagsvand,
hjemmelavet grønsagsfond eller skiveskårede
ovnristede tomater. I de fleste tilfælde vil
vandholdige ”våde” grøntsager såsom grønne
blade, aubergine, peberfrugt, sommersquash
og gul og grøn zucchini koge fint i deres
egen saft.

du. Med tiden vil kunsten at fokusere din
opmærksomhed manifestere sig i en tilfredsstillende kreativ proces.
Inde bag det hele tilfører vaisnava-kokke
bevidsthed om Herren. Hvis du tilføjer dette
til din madlavning, vil du få stor gavn heraf:
Du vil virkelig nyde, hvad du laver.
Du vil opdage en forbedret kvalitet i din
madlavning.
Du vil opdage, at mindre mad vil tilfredsstille dig mere.
Du vil forøge dit ønske om selvrealisering.
Prabhupadas stegte kartofler
(4 personer)
For en variant af denne ret kan man prøve
en anden slags kartoffelretter, som Srila Prabhupada holdt meget af: kartofler og grønne
blade. Når kartoflerne er næsten kogt, tilsættes et par håndfulde strimlede (’chiffonade’)
grønkål, spinat eller bladbeder. Kog kortvarigt, indtil de grønne blade falder sammen og
intensiverer i farven. Alternativt kan tilføjes
en håndfuld hakkede friske bukkehornsblade.
1-3 tsk. ghee eller koldpresset majsolie
1 tsk. spidskommenfrø
1 knivspids knust rød chili
4 store (700 g) bagekartofler, skrællet og
skåret i terninger
¼ tsk. gurkemeje
2 spsk. vand eller grønsagsbouillon
salt og friskkværnet peber
3 spsk. hakket koriander eller persille

Opmærksomhed i køkkenet
Du har sandsynligvis en travl hverdag med
flere ting at gøre end tid til at gøre dem i. At
Kom spidskommen og ghee eller olie i en stor
undgå lejlighedsvise anfald af ”automatpilot” slip-let stegepande. Placer stegepanden over
er vanskeligt, især hvis overskydende fritid medium-høj varme og steg frøene, indtil de blimere er en luksus end normen, og man er på ver et par nuancer mørkere. Tilsæt chili, kartofler
den tiende side af sin ”to do” liste.
og gurkemeje. Steg under omrøring i 3-4 minutMen at meditere på den forhåndenværende ter. Tilsæt væsken, dæk med et låg, skru lidt ned
opgave er alligevel et primært mål i hengiven for varmen og kog med lejlighedsvis omrøring,
madlavning. Det kræver, at du fokuserer på indtil kartoflerne er gennemstegte og brune, ca.
én aktivitet ad gangen, selv mens dit sind 15 minutter. Tilbyd retten til Herren Krishna
springer hurtigt fra den ene aktivitet til den med hjemmelavet ketchup, tomatchutney eller
næste. Jo mere du øver dig, jo bedre bliver barbecue-sauce til.
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Chili-garnerede grønne bønner
(4 personer)
Grønne bønner, sneærter, sukkerærter,
gule voksbønner og den meget tynde franske
haricot verts (grønne haricots) er alle gode
i denne ret. Man skal blot justere kogetiden
efter behov. For at få et mere mættende måltid kan man tilsætte 2½ dl kogte og drænede
kikærter eller andre kogte hele bælgfrugter.
1-3 tsk. ghee eller koldpresset majsolie
½ tsk. sennepsfrø
1 jalapeno chilipeber, uden frø, hakket
½ kg bønner, trimmet og skåret i 1½ cm
længde

0,6 dl grønsagsbouillon
1,2 dl tomat, skrællet, uden frø og skåret
i terninger
salt og friskkværnet peber
Varm ghee eller olie i en slip-let stegepande
over medium-høj varme. Tilsæt sennepsfrø,
læg låg på og steg, indtil frøene popper. Tilsæt de næste fire ingredienser og bring i kog.
Læg låg på, skru lidt ned for varmen og kog,
til bønnerne er møre, ca. 10 minutter. Fjern
låget og kog, indtil det meste af væsken er
væk. Krydres med salt og peber. Server retten
varm eller ved stuetemperatur til Krishna med
eller uden de tilsatte bælgfrugter.

Yamuna Devi Dasi sammen med Srila Prabhupada

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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En uforlignelig gave genoptrykt

En uforlignelig gave, den danske oversættelse af Srila Prabhupadas ”The Matchless Gift”,
er netop blevet genoptrykt. Det er en lille elegant introduktionsbog til Krishna-bevidsthed
baseret på en håndfuld foredrag af Srila Prabhupada. Bogen er på 86 sider og god læsning
for den rutinerede hengivne såvel som perfekt til den, der er ny til Krishna-bevidsthed. Kan
bestilles fra Nyt fra Hare Krishna, pris 25 kr. plus 10 kr. i forsendelse, i alt 35 kr.
Bladet Mahatma, der udkom som særnummer for Nyt fra Hare Krishna sidste år, er også
blevet genoptrykt. Bladet giver en grundlæggende præsentation af Krishna-bevidsthed og er
en ideel indføring for den, der aldrig før har hørt om vedisk filosofi. Kan også bestilles fra
Nyt fra Hare Krishna for 25 kr. inklusive forsendelse.

