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Maj 2013

Onsdag 1.5 Sri Abhirama Thakuras bortgang
Lørdag 4.5 Srila Vrindavana Dasa Thakuras bortgang
Søndag 5.5 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Varuthini Ekadasi)
Mandag 6.5 Bryd fasten mellem 5:16–10:30
Torsdag 9.5 Sri Gadadhara Panditas fremkomst
Mandag 13.5 Aksaya Trtiya. Candana Yatra 		
		
begynder (fortsætter i 21 dage)
Tirsdag 14.5 Tulasi Jala Dan slutter.
Fredag 17.5 Jahnu Saptami
Søndag 19.5 Srimati Sita Devi, Herren Sri Ramas
		
hustrus, fremkomst
Madhu Panditas bortgang
Srimati Jahnava Devis fremkomst
Tirsdag 21.5 Ekadasi (faste fra korn og bønner for

		
Mohini Ekadasi)
Onsdag 22.5 Bryd fasten mellem 4:46–10:20
Torsdag 23.5 Sri Jayananda Prabhus bortgang
Fredag 24.5 Nrsimha Caturdasi: Herren 		
		
Nrsimhadevas fremkomst (faste til tusmørke)
Lørdag 25.5 Krsna Phula Dola, Salila Vihara
Paramesvari Dasa Thakuras bortgang
Sri Radha-Ramana Devajis fremkomst
Madhavendra Puris fremkomst
Srinivasa Acaryas fremkomst
Onsdag 29.5 Sri Ramananda Rayas bortgang
Tirsdag 4.6 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Apara Ekadasi)
Onsdag 5.6 Bryd fasten mellem 4:30–10:15
Srila Vrndavana Dasa Thakuras fremkomst
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Indien var
civilisationens vugge 10

Srila Prabhupada taler ud
Hvorfor ser I så mærkelige ud?

Srila Prabhupada udspørges af journalister i John F. Kennedy lufthavnen i New
York den 5. marts 1975.
Journalist 1: Swamiji, hvad er det for et særligt 60 bøger. Hvis du vil lære mere om denne bevæbudskab, som du har til folk, der ikke kender til gelse gennem videnskab og filosofi, har du vores
din bevægelse og gerne vil vide noget om den?
bøger. Har du ikke set vores bøger?
Srila Prabhupada: Det er lidt vanskeligt at
Journalist 1: Swamiji, det var ikke det, jeg
forstå denne bevægelse, for det er en åndelig spurgte om. Jo, det har jeg, men jeg spurgte blot
bevægelse. Desværre har folk så godt som ingen om, hvorvidt folk kan være åndelige uden at klæde
viden om, hvad ånd er, og hvad en åndelig bevæ- sig på den måde og danse i gaderne?
gelse er. De kan kun forstå, at kroppen er der. Men
Srila Prabhupada: Ih ja. Du kan blive åndelig
kroppen er en maskine, og maskinens fører er den i det tøj, du har på nu. Det eneste, du skal gøre, er
åndelige sjæl. Så vi begynder vores bevægelse fra at lære om åndeligt liv fra bøgerne. Tøj er ingen
dette punkt. Folk er kun optaget af maskinen, men særlig vigtig ting. Ikke desto mindre klæder pigen
de har ingen viden om, hvem der fører maskinen. derovre sig på én måde, og du klæder dig på en
Det er det, vi fortæller om.
anden.
Journalist 1: Swamiji, din bevægelse har fået
Journalist 1: Sådan som vi almindelige menen masse opmærksomhed, fordi mange af dine til- nesker klæder os, giver det os mulighed for at
hængere klæder sig i, hvad der for Vesten er en sær bevæge os i alle kredse.
mode. Hvorfor har du bedt dine tilhængere klæde
Srila Prabhupada: Pointen er, at tøj ikke er så
sig på denne måde og spille trommer på gaden?
vigtig en ting.
Srila Prabhupada: Det er vores måde at præJournalist 1: Men du beder dine disciple klæde
dike på for på en eller anden måde at tiltrække sig på denne måde.
jeres opmærksomhed.
Srila Prabhupada: Det er ligesom når en
Journalist 1: Jeg er sikker på, at du er klar over, politimand er klædt på en anden måde, så andre
at dine disciple virker mærkelige på mange folk i kan forstå, at han er politimand. På samme måde
Vesten på grund af måden, som de agerer på gaden. klæder vi os også anderledes, så folk kan forstå,
Srila Prabhupada: De skal skal virke sære, for at vi er Hare Krishna-folk.
de er åndelige. I er alle materialister. For materialiJournalist 2: Swami, jeg så engang et fjernstiske personer opfører vi os helt sikkert mærkeligt. synsprogram om din bevægelse, hvor de sagde,
Journalist 1: Er dette den eneste måde at være at mændene bestemmer, og kvinderne følger. Er
åndelig på?
det sandt?
Srila Prabhupada: Nej, men du kan ikke hamle
Srila Prabhupada: Ikke nødvendigvis. Krishna
op med os, for vi har ikke utilladt sex, vi spiser bestemmer, og det følger vi, både mænd og kvinikke kød, vi tager ingen rusmidler, og vi spiller der. Vi følger Krishnas instruktioner. Det gælder
ikke hasard. Vi siger nej til så mange ting, og det både mænd og kvinder.
kan du ikke gøre.
Journalist 2: Men anses mænd for at stå over
Journalist 1: Det var ikke mit spørgsmål, Swa- kvinder i jeres bevægelse?
miji. Er denne tilkendegivelse ved at klæde sig på
Srila Prabhupada: Ja, naturligvis. En kvinde
denne måde, spille trommer og danse på gaderne har helt naturligt brug for at blive beskyttet af en
den eneste måde at være åndelig på?
mand. I barndommen beskyttes hun af sin far,
Srila Prabhupada: Nej, vi har udgivet omkring senere beskyttes hun af sin mand, og som gammel
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Journalist 3: Fire eller fem år gammel?
Srila Prabhupada: Ja, det stemmer.
Journalist 2: Swamiji, er det muligt for dine
tilhængere på et tidspunkt at erkende den højeste
sandhed?
Srila Prabhupada: Det har de allerede gjort.
Journalist 3: Det har de allerede?
Srila Prabhupada: Helt sikkert. Hvorfor
skulle de ellers følge en lærer som mig? Jeg er en
fattig indisk mand. Hvorfor følger de mig? De er
amerikanere – de er rige. Hvordan skal jeg have
kunnet bestikke dem? Disse unge mennesker er
uddannede og kvalificerede. Hvorfor følger de
mig, medmindre de allerede har erkendt det?
Journalist 4: Swamiji, jeg har endnu et spørgsmål
til dig, hvis jeg må. Per definition virker det på mig
og på andre sympatiserende observatører, at du har
bedt dine åndelige børn om at lade den ydre verden
i Vesten bag sig og gå dybt ind i hjertet på ISKCON,
ind i dit hjerte og ind i den Højestes hjerte for at udrette det, som du har sat som deres mål. Hvad med
ydre tjeneste i denne inkarnation?
Prabhupada: Dette er den bedste humanitære
tjeneste. De var alle fjolser og slyngler, og vi uddannede dem i åndelig forståelse. Hvis jeg tror,
at ”Jeg er denne krop,” er jeg ikke bedre end en
kat eller hund. Det er, hvad der foregår: ”Jeg er
amerikaner.” ”Jeg er inder.” ”Jeg er hindu.” ”Jeg
er muslim.” ”Jeg er kristen.” Kun denne kropslige
forståelse. Men siden du nu er kommet til mig, må
jeg så spørge, om du er kroppen eller noget andet?
Journalist 4: Swamiji, måske er det mit spørgsmål, der er problemet. Lad mig omformulere
spørgsmålet, hvis du giver mig lov. Jeg forstår,
at vi ikke har meget spillerum her. Hare Krishna.
Men jeg vil stille spørgsmålet kort. Mit spørgsmål
har at gøre med karma-yoga i den ydre verden
i f.eks. New York City. Fra hvad jeg kan forstå,
beskæftiger dine disciple sig ikke med nogen
profession. Er det rigtigt?
Prabhupada: Nej, vi er også karma-yogier. Vi
spiser også, vi sover også.
Journalist 4: Ja, jo, det forstår jeg. Men jeg
taler om ydre tjeneste til folk, der ikke er inden
for jeres mission. Ud over at prædike sandheden
om Krishna, gør I nogen anden ydre tjeneste til

bliver hun beskyttet af sine ældste sønner. Det er
naturligt.
Journalist 2: Det strider imod den måde, mange
tænker på i Amerika nu. Er du klar over det?
Srila Prabhupada: I Amerika, måske. Men
dette er den naturlige situation. Kvinder har brug
for beskyttelse.
Journalist 3: Har du erkendt den højeste
sandhed?
Srila Prabhupada: Ja, det har jeg helt sikkert.
Journalist 3: Har du?
Srila Prabhupada: Ja.
Journalist 3: Hvor gammel var du, da du erkendte Gud?
Srila Prabhupada: Jeg kan også give dig
erkendelsen.
Journalist 3: Jeg spurgte, hvor gammel du var,
da du erkendte Gud?
Srila Prabhupada: Gud er en person som dig
og mig. Forskellen er, at vi også er personer, men
vi er mange, og Gud er én – lederen. Så hvad
er forskellen på denne ene og os mange? Han
opretholder alle disse mange, og vi opretholdes
af Ham, men Han er også en person som dig og
mig. Forstår du?
Journalist 3: Ja, det gør jeg, Swamiji, men
mit spørgsmål var lidt mere specifikt end det. Jeg
sætter pris på dit svar, men hvor gammel var du,
da du erkendte den højeste sandhed? I hvilken
fysisk alder?
Srila Prabhupada: Der er slet ikke tale om nogen alder. Erkendelse af Gud bør man undervises
i fra livets begyndelse af.
Journalist 3: Jamen, det forstår jeg, Swamiji.
Men mit spørgsmål var: i hvilken alder i denne
fysiske inkarnation erkendte du selv den højeste
sandhed?
Srila Prabhupada: Nu blev vi selvfølgelig født
i en rigtig god familie. Min far uddannede mig
på denne måde. Så praktisk taget var vi uddannet
på denne måde lige fra begyndelsen af vores liv.
Journalist 3: Nej, nej, det forstår jeg. Men
på hvilket tidspunkt fik du din egen personlige
erkendelse? I hvilken alder?
Srila Prabhupada: Tja, vel i fire- eller femårs
alderen.
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menneskeheden?
Prabhupada: Det inkluderer det hele. Hvis vi
gør en person Krishna-bevidst, vil han blive fuldt
ud uddannet. Vi behøver ikke at gøre noget andet.
Ligesom når man hælder vand på træets rod, kommer vandet overalt. Og hvis man hælder vand på
bladet, kvisten eller grenen, kommer det ingen
steder. Det er kun lokalt. Så for nærværende er
tjeneste en bestemt lokal tjeneste – ikke altomfattende. Men at uddanne folk i Krishna-bevidsthed
vil sige at uddanne dem på alle områder.
Journalist 4: Det forstår jeg, Swamiji. Igen må
problemet helt sikkert ligge ved mit spørgsmål.
Mit spørgsmål er om dine disciples tjeneste til
den ydre verden.
Prabhupada: Det har jeg allerede forklaret…
Journalist 4: Ja, men...
Prabhupada: …at hvis man hælder vand på
træets rod, når den tjeneste til det hele.
Journalist 4: Hvordan viser det sig?
Prabhupada: Viser sig? Det er ligesom hvis du
spiser og giver mad til maven, opdager du, at du
har energi i alle de andre dele i kroppen.
Journalist 4: Ja, jeg forstår dine ord, og jeg er
taknemmelig for dem, men igen ligger problemet
åbenbart hos mig og ikke hos dig. Men spørgsmålet er fortsat det samme:
hvad med materiel tjeneste?
Materiel tjeneste, ikke kun
åndelig tjeneste.
Prabhupada: Det er materiel tjeneste, sådan som jeg
viste det. Hvis du kommer mad
i maven, styrkes alle dele af din
krop. Det er materiel tjeneste.
Det er ikke åndelig tjeneste.
Åndelig tjeneste ligger ud over
det. På samme måde er Gud
midtpunktet. Hvis du forstår
Gud, forstår du alting.
Journalist 4: Det har jeg
forstået, Swamiji. Men dine
disciple bygger ikke huse, de
arbejder ikke på hospitaler, de
gør ikke – altså så vidt jeg ved,
og jeg kunne bare svømme
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rundt i fuldstændig uvidenhed her – men så vidt
jeg ved, gør de ikke tjeneste til den ydre verden
ud over at tilbyde gratis mad i templet og prædike
Herren Krishnas ord.
Prabhupada: Ja, det er din uvidenhed, for du
ved ikke, hvad virkelig tjeneste er. Det ved du ikke.
Ved du, hvad virkelig tjeneste er?
Journalist 4: Svaret skulle komme fra dig og
ikke fra mig.
Prabhupada: Ja, virkelig tjeneste er…lad os
sige, at du åbner et hospital. Du kan helbrede en
sygdom her i øjeblikket, men kan du give patienten
en garanti for, at han aldrig vil dø? Kan du beskytte
ham imod døden? På trods af alle jeres store,
store hospitaler, kan I beskytte menneskeheden
mod døden, mod fødsel, mod alderdom, mod
sygdom? Kan I?
Journalist 4: Fysisk set, selvfølgelig ikke. Kun
åndeligt.
Prabhupada: Men det er det, vi giver. Det giver
vi jer – ikke mere nogen død, ingen fødsel mere,
ingen alderdom mere og ingen sygdom mere.
Journalist 4: Men kunne dine disciple ikke gøre
alle disse utrolige ting, som du får dem til at gøre,
og på samme tid yde en ydre materiel tjeneste?
Prabhupada: Det gør de. Det gør de. Hvad gør
de ikke? De yder alle tjenester.
Vi har denne krop. Vi er nødt
til at opretholde denne krop.
Vi gør alting. Vi spiser også, vi
sover også. Ligesom du sover,
sover vi også. Hvor er forskellen? Vi giver også lov til sex,
men ikke til utilladt sex. Det
er forskellen. Vi spiser også,
ligesom du spiser. Vi sover,
ligesom du sover. Hvor er
forskellen?
Journalist 4: Måske kun i
opfattelsen.
Prabhupada: Det er alt.
Journalist 4: Tak, Swamiji.
Prabhupada: Der er ingen
forskel.
Journalist 4: Mange tak.
Hengivne: Jaya!

Majs festivaldage
I maj måned fejres bl.a. følgende:

Abhirama Thakura

Bortgang 1.5.2013
Da Balarama kom som Nityananda Prabhu for
at deltage i Herren Caitanyas lilaer, nedsteg 12
af de kohyrdedrenge, der havde været sammen
med Krishna og Balarama for 5000 år siden i
Vrindavana, sammen med Ham. Hyrdedrengen
Sridhama kom som Abhirama Thakura, der også
blev kaldt Sri Rama Dasa. Abhirama Thakura
var en kraftfuld åndelig mester og prædikant,
velbevandret i alle skrifter og en dygtig musiker,
sanger og danser. En særegen ting ved ham var,
at han altid gik rundt med en tyrepisk, der hed
Jaya Mangala. Alle, han rørte ved med denne
pisk, blev overvældet af Krishna-prema.

Vrindavana Dasa Thakura

med Ham til Jagannatha Puri. Gadadhara tog
også sannyasa og slog sig ned i Puri, hvor han
tilbad Deiteten af Tota-Gopinatha.

Srimati Sita Devi

Fremkomst 19.5.2013
Sita Devi, en manifestation af lykkegudinden
Laksmi Devi, er Herren Ramacandras evige
gemalinde. Da Herren Rama blev forvist til
Dandakaranya-skoven, opgav Sita Devi det kongelige palads’ bekvemmeligheder for at følge
Ham. I skoven blev hun kidnappet af dæmonkongen Ravana, men Rama vandt hende tilbage
og udslettede Ravana og alle dæmonerne. Sita er
indbegrebet af urokkelig kyskhed og trofasthed
imod Rama.

Madhu Pandita

Bortgang 4.5.2013
Vrindavana Dasa Thakura skrev Caitanya
Bhagavata, som sammen med Caitanya-caritamrta er den berømteste af Herren Caitanya
Mahaprabhus biografier. Han var en inkarnation
af Srila Vyasadeva, Vedaernes oprindelige forfatter, og fødtes kort efter Caitanya Mahaprabhus bortgang. Tyve år gammel accepterede han
formel initiering fra Herren Nityananda, på hvis
ordre han skrev Caitanya Bhagavata.

Bortgang 19.5.2013
Madhu Pandita, en discipel af Gadadhara Pandita, grundlagde Gopinatha-templet i Vrindavana. I Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 12.88,
skriver Srila Prabhupada om Madhu Pandita:
”Denne berømte hengivne boede i nærheden af
Khadadaha i landsbyen Sanibona-grama, cirka
tre kilometer øst for Khadadaha-stationen, og
han opførte templet for Gopinathaji i Vrindavana.”

Gadadhara Pandita

Srimati Jahnava Mata

Fremkomst 9.5.2013
Gadadhara Pandita er en inkarnation af Srimati Radharani. I Caitanya-lila var han en af
Caitanya Mahaprabhus mest fortrolige hengivne
og en af hovedpersonerne i Hans barndoms- og
ungdoms-lilaer i Navadvipa. De to gik i skole
sammen hos Gangadasa Pandita og forblev
gennem hele livet de mest fortrolige venner.
Gadadhara Pandita var med, da sankirtanabevægelsen startede i Navadvipa, og senere, da
Herren Caitanya tog sannyasa, fulgte Gadadhara

Fremkomst 19.5.2013
Jahnava Mata var Herren Nityananda Prabhus
hustru. Efter Caitanya og Nityanandas bortgang blev Jahnava Devi en ledende skikkelse
i sankirtana-bevægelsen. Hun rejste rundt i
Bengalen såvel som i Vrindavana-området. I
stil med Nityananda Prabhu spredte hun GauraNitais navne blandt mange ateister og faldne
personer. Under Kheturi Gramas store GauraPurnima-festival var hun ikke blot æresgæsten,
men lavede også al maden og serverede den
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personligt til alle de hengivne. Hun er en inkarnation Revati, Balaramas hustru, såvel som af
gopien Ananga-manjari.

andre store hengivne som Advaita Acarya, Nityananda Prabhu, Paramananda Puri m.fl. Han
var den første i Brahma-Madhva-sampradayaen, der udviste ekstatisk kærlighed til Krishna
i adskillelse, og siges derfor at være frøet, der
senere spirede og blev til træet Caitanya Mahaprabhu. Et helt kapitel i Sri Caitanya-caritamrta
(Madhya-lila 4) handler om Madhavendra Puris
hengivne tjeneste.

Jayananda Prabhu

Bortgang 23.5.2013
Jayananda Prabhu var en af Srila Prabhupadas
første disciple fra San Francisco. Han døde i
1977 nogle måneder før Srila Prabhupadas bortgang. Srila Prabhupada ønskede, at han skulle
mindes ligesom tidligere tiders vaisnavaer på
grund af sin store hengivenhed. Han huskes
specielt som den, der organiserede ISKCON’s
første Ratha-yatra-festivaler. Nu er traditionen,
at der hænger et billede af Jayananda Prabhu i
Jagannathas vogn under alle ISKCON’s Rathayatraer.

Srinivasa Acarya

Fremkomst 25.5.2013
Srinivasa Acarya var blandt de store hengivne
i tiden umiddelbart efter Caitanya Mahaprabhu.
Sammen med Narottama Dasa Thakura og
Syamananda Pandita bragte han de seks Goswamiers bøger fra Vrindavana til Bengalen
og Orissa. Han omvendte Kong Birahambira
til vaisnava-religionen og hjalp med at organisere den første Gaura Purnima-festival, Herren
Caitanyas fødselsdag, i Kheturi Gram. Han
skrev sangen Sad-goswamy-astakam, en pris
til Vrindavanas seks Goswamier.

Nrsimha Caturdasi

Herren Nrsimhadevas fremkomst
den 24.5.2013
Herren Nrsimhadeva er Krishnas inkarnation
som halvt menneske, halvt løve.
Han nedsteg for at beskytte Sin
store hengivne Prahlada Maharaja imod hans dæmoniske fader, Hiranyakasipu.
Selv om Hiranyakasipu var velsignet af
Herren Brahma til at
være næsten udødelig,
dræbte Nrsimhadeva ham
med lethed uden at bryde
Brahmas velsignelse.
Historien om Nrsimhadeva fortælles i Srimad-Bhagavatams 7. Bog.

Ramananda Raya

Bortgang 29.5.2013
Herren Caitanya mødte Ramananda
Raya på Sin tur til Sydindien på bredden af floden Godavari. Under deres ti
dages møde diskuterede de alle de mest
avancerede emner i Krishna-bevidsthed. Sri
Caitanya Mahaprabhu stillede spørgsmål til
Ramananda Raya og gav ham inspirationen til
at svare dem på en måde, som ingen før havde
besvaret dem. Samtalen mellem de to anses for
at være kulminationen på al Gaudiya-vaisnavafilosofi (se Caitanya-caritamrta, Madhya-lila
kap. 8)
Efter deres møde forblev Ramananda Raya
en livslang fortrolig ledsager af Caitanya Mahaprabhu. Han opgav sin position som Madras’
guvernør og slog sig ned i Jagannatha Puri, hvor
han levede sammen med Caitanya Mahaprabhu
til Dennes bortgang.

Madhavendra Puri

Fremkomst 25.5.2013
Madhavendra Puri var åndelig mester for
Isvara Puri, Caitanya Mahaprabhus åndelige
mester. Han var også åndelig mester for mange
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Perfektion - et uopnåeligt mål eller...
Af Gaurahari Dasa
Somerset Maugham er blevet citeret for følgende
perfektion, men at tilfredsstille Krishna.
udtalelse: ”Perfektion har en stor fejl: den er tilbøjelig
Et praktisk eksempel: når vi holder kirtana i
til at være uden liv.” Et interessant synspunkt, som
templet, bestræber vi os naturligvis på at spille og
indbyder både til en kvalificering og en forklaring.
synge så smukt, melodisk og rytmisk som muligt.
Kvalificering, fordi der jo i virkeligheden ikke findes
Vi tilstræber musikalsk perfektion. Mange af os har
nogen perfektion, i hvert fald ikke her i den materidog ikke spillet så meget musik, inden vi kom til
elle verden. Krishna er perfekt, og den hengivnes
ISKCON, og vi er jo heller ikke alle sammen de
helhjertede forsøg på at tjene ham er også perfekt.
store musikalske talenter. Så vores kirtana lyder
Hans skabelse er også perfekt, fordi alt, han gør, er
måske ikke så godt, materielt set. Nogle hengivne,
perfekt. Men alt andet er mindre end perfekt, specielt
som er mere begavede og trænede, vægrer sig ved
vores oprørske mentalitet, vores uvilje til at tjene og
at deltage i den slags diletantiske ”forestillinger”.
elske Krishna. Som Krishna siger i Bhagavad-gita
Dette er dog også en umoden attitude, for der kan
(18.48): “Enhver bestræbelse er dækket af fejl, præcis
sagtens være mere bhakti i en simpel hengivens
som ild er dækket af røg.”
musikalsk ufuldkomne kirtana end i de drevne
Det, Somerset Maugham mente, var naturligvis,
ISKCON-musikeres udfoldelser. Prabhupada
at hvis vi bliver for optagede af at opnå perfektion
sagde engang: ”Devotion is everything; musical
i det, vi gør, ud fra den opfattelse, at perfektion er
perfection is nothing [’Hengivenhed er alting.
målet, overser vi, at målet er at udtrykke følelsen,
Musikalsk perfektion er ingenting’].” Samtidig er
ikke at opnå et uopnåeligt ideal af perfektion.
det sandt, at hvis der både er musikalsk ekspertise
Helt præcist er målet at udtrykke vores kærlighed
og hengivenhed, er kirtana mest tiltrækkende for
til Krishna, ikke at blive Krishna eller med andre
alle klasser, både begynderne og de avancerede.
ord at blive perfekte. Vi kan ikke blive Krishna, og
Selv havde jeg fra begyndelsen som hengiven
derfor kan vi ikke blive perfekte. Sådan en stræben
en drøm om at lære at spille mridanga, tromme.
efter perfektion er uden liv, eller med andre ord
Men når jeg hørte de dygtige spille, blev jeg
blottet for kærlighed til Krishna.
overvældet af komplekser og mistede troen på, at
Men stræber vi efter perfektion ud fra et ønske
jeg nogensinde kunne lære det. Jeg prøvede, men
om at tjene Krishna bedre, er det smukt og prisværalle klagede over mine forsøg, og på den måde
digt. Vi bør stræbe efter perfektion i vores tjeneste
blev min følelse af utilstrækkelighed bekræftet.
velvidende, at perfektion ikke findes. Det lyder
Det varede mange år, før det gik op for mig, at
selvmodsigende, men nøgleordet her er ”stræbe.”
mit problem ikke så meget var manglende talent
Det er den hengivnes konstante bestræbelse på at
som manglende selvtillid. Mine høje krav til mig
tilfredsstille Krishna, som er essensen af hans liv:
selv, som jeg ikke kunne indfri, gjorde mig nervøs,
satatam kirtayanto mam
og når man er nervøs, laver man for mange fejl.
yatantas ca drdha-vratah
Det gik op for mig, at jeg ikke behøvede at være
namasyantas ca mam bhaktya
perfekt. Jeg behøvede blot at gøre det så godt, jeg
nitya-yukta upasate
kunne, velvidende at jeg måtte begå fejl, for sådan
”De hengivne lovpriser altid mine herligheder,
er livet. Da jeg forstod det, gik det pludselig meget
de stræber altid med stor beslutsomhed og bøjer
bedre, og de andre hengivne holdt op med at klage
sig ned for mig. Således tilbeder de mig med
over mit mridanga-spil.
kærlighed.” (Bhagavad-gita 9.14) Vi behøver et
Hånden på hjertet: jeg er perfektionist. Som
mål, som vi kan fokusere på i vores bestræbelse.
lille dreng fik jeg en vest, som jeg var meget glad
Dette mål udgør en hypotetisk perfektion. Igen
for. Men jeg var ikke helt tilfreds med den. Så jeg
er det virkelige mål ikke at opnå denne tænkte
kunne stå længe foran spejlet og hive i vesten for at
-8-

få den til at sidde sådan, som jeg syntes den skulle,
uden meget held. Det grinede min mor meget af,
og en gang kommenterede hun: “Peter, du er vel
nok pertentlig.” Så jeg har et problem. Men jeg
arbejder på det, og når jeg selv skal sige det, er
jeg blevet ganske god – måske for god – til at leve
med min egen ufuldkommenhed. Men hvis man
kan erkende og acceptere sin egen ufuldkommenhed, bliver det også lettere at leve med og tolerere
andres fejl, hvilket er en meget vigtig kvalitet.
Man kunne sige, at man må lære at se fuldkommenhed i ufuldkommenhed og ufuldkommenhed
i fuldkommenhed. Når alt kommer til alt, er det
så for eksempel ikke netop ufuldkommenheden,
som gør et lille barns fumlende forsøg på at snakke
så charmerende. På den anden side er det ikke
længere så charmerende, hvis den samme person
stadigvæk ikke kan tale rent, efter han er blevet
voksen. Ufuldkommenhed er altså ikke problemet.
Problemet er, hvis man stagnerer.

I begyndelsen nævnede jeg, at Krishnas skabelse
er perfekt. Det kræver også en forklaring, for set
fra vores synsvinkel ser den alt andet end perfekt
ud. Men det er fordi vi ikke selv er perfekte. Når
man har gulsot, ser hele verden gul ud. Tilsvarende
ser en ufuldkommen person ufuldkommenhed
overalt. Vi forstår ikke, at formålet med hele
skabelsen er at facilitere kærlighedsudvekslingen mellem Krishna og hans hengivne. Alting i
skabelsen fungerer perfekt med henblik på netop
det. Det er et stort emne, og pladsen her tillader
desværre ikke en udtømmende diskussion. Dog
vil jeg gøre en enkelt betragtning, nemlig at det
er vores fejlagtige opfattelse af Krishnas skabelse
som ufuldkommen, der motiverer vores gigantiske
bestræbelser i denne moderne civilisation på at
forbedre den. Det følger logisk, at ethvert forsøg
på at forbedre noget, som allerede er perfekt, vil
få ødelæggende konsekvenser, hvilket er præcis,
hvad vi ser i verden i dag.

Alternativ økonomikonference på CBS
Den 19. maj finder konbliver der skåret ned på
ferencen Beyond Green
velfærden over det meste
Economy sted på Copenaf verden, selv om verden
hagen Business School på
er rig? Hvorfor kan verFrederiksberg. Blandt de
dens politikere ikke blive
inviterede forelæsere er
enige om at sætte effektivt
Dhanesvara Prabhu, der
ind over for drivhusgaser discipel af Srila Prabhuser og anden forurening?
pada og forfatter til bogen
Økonomerne lover os
Dhanesvara Dasa
Spiritual Economics, hvor
maksimal velstand og
han skriver om et økonomisk system på basis af evig vækst, når bare vi slipper markedskræfterne
Bhagavad-gita. En anden kendt international forfatter, fri, men i stedet har vi fået nedskæringer, fattigdom,
der også taler på konferencen, er Charles Eisenstein. krise, rovdrift på naturens ressourcer og stigende
Følgende spørgsmål vil blive diskuteret:
forurening. Hvad er der galt med økonomernes
Hvor kommer pengene fra? Hvorfor er de fleste modeller? Kan vi gøre det bedre? Kan vi skabe en
mennesker, de fleste virksomheder og de fleste mere retfærdig og bæredygtig verden?
lande i gæld? Hvem er det, vi skylder alle disse
Konferencen starter kl. 11. og fortsætter til ca.
penge til? Hvorfor vil politikerne hele tiden have 17. Restaurant Govinda er involveret og leverer
vækst, når Jorden er ved at løbe tør for ressour- prasada til arrangementet.
cer? Hvorfor arbejder vi så hårdt, når maskinerne
Hvis nogle i den forbindelse har et par frivillige
overtager mere og mere af vores arbejde? Hvorfor hænder til overs nogle timer til at hjælpe med grøner der så mange arbejdsløse samtidig med, at der sagsskæring til 500 mennesker, modtages det med
er vigtigt arbejde, som ikke bliver gjort? Hvorfor stor tak af Kesava Priya Devi Dasi, tlf. 20 67 11 06.
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Indien var civilisationens vugge
Interview med David Frawley
Af Lalitanatha Dasa

Da Dandaniti og jeg var i Sydindien
Vedas hymner oversatte jeg og
i februar, boede vi en uges tid på et
studerede særligt indgående. Disse
ayurvedisk center uden for Bangalore.
oversættelser blev senere udgivet
En dag da jeg sad i receptionsområdet
af Sri Aurobindo asrama. Det var
og ventede på noget, fik jeg øje på en
i begyndelsen af 1980’erne.
opslagstavle med billeder af forskellige
I min læsning af Rg Veda bemærpersoner, der havde opholdt sig på
kede jeg flere ting. Den første var,
centret. Blandt dem genkendte jeg et
at der var over 150 referencer til
billede af David Frawley, en kendt amehavet. Det gik op for mig, at det,
rikansk historiker, der i flere bøger har
der stod i teksten, ikke stemte overargumenteret for, at Indiens vediske
ens med det, vi plejede at høre fra
David Frawley
kultur er den oprindelige civilisation på
historikerne om Rg Veda. Rg Vedas
Jorden. Vi har tidligere bragt ting af David Frawley
forestilling om universet er af en serie af oceaner.
her i Nyt fra Hare Krishna (se f.eks. marts 2010: Den
Beskrivelsen af Manu og menneskets oprindelse
ariske invasion – ægte fortidshistorie eller myte?)
er forbundet med havet, ligesom rsi’er (vismænd)

Jeg tænkte: ”Nå, David Frawley har også været her
på Ayurvedagram. Det ville have været interessant,
hvis jeg havde kunnet møde ham dengang.” Samme
aften da Dandaniti og jeg sad i restauranten, fortalte
jeg om billedet af David Frawley, og hvordan det
kunne have været interessant at have mødt ham.
Tro det eller ej – ti minutter senere gik en lyslevende David Frawley sammen med sin kone ind i
restauranten! Som jeg lidt efter fandt ud af, var de
netop ankommet en time i forvejen til nyt kurophold. Over de næste dage fik jeg således lejlighed
til at sludre med Frawley, der viste sig at være en
meget åben og venlig mand, som sikkert fandt det
interessant at tale med en, der interesserede sig for
hans arbejde.
Den 24. februar 2013 optog jeg et interview med
ham specielt med henblik på Nyt fra Hare Krishna
og Radio Krishna. Jeg spurgte først, hvad der fik
ham til at studere forhistorie.

David Frawley: Da jeg var ung, interesserede
jeg mig meget for oldtidshistorie. Jeg lærte navnene udenad på alle Egyptens faraoer i en af mine
klasser. Omkring 20-årsalderen blev jeg involveret
i yoga, Veda og Vedanta og begyndte at studere
Rg Veda på det originale sanskrit. Nogle af Rg
-10-

som Bhrigu er det. Den maritime symbolik er der
overalt inklusive at krydse over havet, skibe på
havet, skibe med 100 årer osv. Det gik op for mig,
at alt dette intet havde at gøre med en indvandring
af nomadefolk fra Centralasien.
Lalitanatha Dasa: Sigter du her til den gængse
historieopfattelse, ifølge hvilken Rg Veda blev
skrevet af ariske nomadefolk, der invaderede
Indien nordfra?
David Frawley: Ja, jeg taler om den påståede
ariske invasion. Jeg bemærkede også, hvor åndeligt raffinerede mantraerne var, hvor perfekte
versrytmerne var, symbolikken osv. For mig var
det tydeligt, at dette kom fra en meget avanceret
kultur, der hovedsaligt var maritim af natur. Selv
Rg Vedas centrale myte handler om Indra, der
frigør de syv floder, så de kan løbe ud i havet, og
Indien defineres som de syv floders land.
Jeg lagde også mærke til, at den centrale flod
var Sarasvati, en stor flod, der løb midt i landet
fra bjergene ned til havet. På dette tidspunkt sidst
i 1980’erne, da jeg begyndte at skrive om disse
historiske emner, var også det tidspunkt, da nyheden om opdagelsen af Sarasvati-floden gik verden
rundt, så det bekræftede også min opfattelse. Da
jeg lagde alle disse ting sammen, smuldrede det

Lalitanatha Dasa: Hvad er dine vigtigste argumenter imod den ariske invasionsteori?
Frawley refererer her til opdagelsen af Sarasvatis
David Frawley: Flere ting, men lad os lige få
udtørrede flodleje, som blev afsløret på satellitbilleder
begreberne på plads først. I Vedaerne har arisk intet
i begyndelsen af 1990’erne. Billederne viste en kæmmed race eller noget etnisk at gøre. Det er et udtryk,
peflod, der i Oldtiden løb fra Himalaya ned igennem
der tilkendegiver adel og respekt. At sige, at arierne
det Centrale Indien og ud i det Arabiske Hav. Tidlige
kom til Indien og besatte alle magtpositionerne,
europæiske forskere havde afvist Vedaerne som
er det samme som at sige, at folk med navnet Sir
mytologiske, bl.a. på grund af omtalen af floder, der
kom til England og overtog alle magtpositionerne.
ikke fandtes. Derfor var opdagelsen af den udtørrede
Buddha kaldte også sin religion arya-dharma.
Sarasvati skelsættende. Jeg spurgte, om det var disse
Buddhismens fire ædle sandheder er de fire ariske
satellitbilleder, han talte om.
sandheder. Da Arjuna ikke ville kæmpe, fortalte
Krishna ham, at det, han gjorde, var u-arisk. Arier
David Frawley: Ja, det var disse satellitbilleder. og arisk er titler, der udtrykker respekt.
Men når det kommer til stykket, har man hele
Lad os også se på (de europæiske forskeres) påtiden kendt til Sarasvati-floden. En europæisk stand om, at Vedaerne vidner om krige mellem racer
videnskabsmand ved navn Olden sporede allerede og en tilstrømning af hvide mennesker til et land med
sidst i 1800-tallet en stor del af Sarasvati, og jeg sorte mennesker. Det var et nærmest uimodståeligt
mener, at det var enten Wheeler eller Marshall paradigme i kolonitidens verden, hvor ideen stammer
[to fremtrædende arkæologer], der kendte til fra, og hvor man havde hvide, der herskede over
Sarasvati-floden, men afviste at have den med i de sorte. Denne tolkning bygger på fordrejelsen af
sine overvejelser af grunde, som vi ikke kender til. visse udtryk i Vedaerne. I den vediske tankegang
Lalitanatha Dasa: Alt dette førte dig så ind på har vi ideen om de tre gunaer – sattva, rajas og
hele emnet om den mangelfulde natur af teorierne tamasa – der er kvaliteter af renhed, aggression og
omkring den ariske invasion. Var det også det, der passivitet og bliver givet farverne hvid, rød og sort.
førte dig til at mene, at Indien ser ud til at være Forsøget på at gøre arierne til hvide mennesker er en
civilisationens vugge?
sammenblanding af gunaernes poetiske metaforer
David Frawley: Det vil jeg sige et par ting til. med hudfarve. Men i de vediske tekster er der ingen
Ikke kun Indien, men mange andre civilisationer i beviser for hudfarve på den måde.
Oldtidens verden er efter min mening meget ældre,
Jeg har også set på denne ide om de såkaldte
end vi har troet. Her vil jeg inkludere civilisatio- vediske folk, der kommer ind og udsletter de indnerne i Amerika, Kina, Mellemøsten og Indien.
fødte folkeslag, der skulle have været fladnæsede,
Lalitanatha Dasa: Hvor langt tilbage skal vi?
mørkhudede dravidaer. Til støtte for den opfattelse
David Frawley: Det er et interessant spørgsmål, har historikerne to eller tre referencer i Rg Vedas
for her i Indien ser vi ud til at have en civilisation over et tusinde hymner. Dem så jeg på og opdaved afslutningen på istiden. Men vi har også fore- gede, at de samme fladnæsede folk også skulle
stillinger om tidligere yugaer, der går tilbage til før have været uden hænder og fødder. Med andre ord
istiden. I andre kulturer er der også forestillinger tales der om slanger! At tolke noget etnisk ind i
om kulturer fra før Syndfloden. Jeg mener, at In- to-tre sådanne poetiske beskrivelser i en bog på et
dien var et vigtigt civilisationscenter, men ikke, at tusinde hymner og 10.000 vers imponerede mig
alting kommer fra Indien. Jeg tror, at der har været ikke. Jeg kunne se, at racemetaforen ikke holdt.
civilisationer i titusindvis af år, hvor civilisationer Overalt i fortidens verden som f.eks. i Oldtidens
går til grunde og næsten forsvinder og genopstår i Egypten er ideen om lysets versus mørkets kræfter
en senere periode. Men Indien var sandsynligvis en almindelig metafor. Vi behøver ikke at se en
den dominerende civilisation fra afslutningen på racekrig her i den indiske sammenhæng.
istiden frem til for omkring 2000 år siden.
En anden interessant ting er, at de vediske tek-11gamle historiske paradigme fuldstændigt for mig.

ster taler om landet omkring Sarasvati som deres hvis sanskrit ikke havde været så velbevaret, som
hjemland. Der er ingen beskrivelser i Vedaerne om, tilfældet er. Andre sprog som de germanske sprog er
at det vediske folk kom fra et andet sted. Der står slet ikke så gamle eller velbevarede. Men linguistiske
intet om nogen indvandring eller noget i den stil.
beviser er ikke beviser, men spekulation. Vores evne
Lalitanatha Dasa: Det taler andre kulturer som til at rekonstruere 5000 år gamle sprog på basis af de
egypterne, babylonerne og sumererne derimod om. spredte fragmenter, vi har kendskab til, er efter min
David Frawley: Sumererne kom østfra.
mening meget tvivlsom.
Lalitanatha Dasa: Ja, de har ideen om, at de
Lalitanatha Dasa: Hele den ariske teori bygger
kom fra et andet sted.
altså på korrelationen mellem sanskrit og europæiDavid Frawley: Ja. I modsætning dertil ske sprog som græsk og latin?
beskriver Vedaerne området omkring floderne
David Frawley: Det er ikke bare selve korSarasvati og Drshadvati som det vediske folks relationen. Det er forsøget på at forklare den
oprindelige hjemland, og arkæologien og korrelation med en bevægelse af en gruppe af
geologien viser os, at Sarasvati og Drshadvati mennesker, der kaldes indoeuropæere, fra ét sted
udtørrede for cirka 4.000 år siden. De vediske til resten af verden, som om sprogene var et resultat
folkeslag kan altså ikke være kommet dertil efter af relativt sene folkevandringer. Problemet er, at
det tidspunkt og have antaget andres historiske dette folkeslag må have været mindre civiliseret
myter. Historisk set har vi heller ingen beviser end de lande, det kom til, hvilket må have gjort dets
for en arisk invasion. Ingen har kunnet påvise evne til at påtvinge andre deres sprog og kultur til
nogen ariske skeletter. Der er ingen spor af en tvivlsom ting. Og det, vi finder i Indien, siger
ariske lejre, ariske vogne eller ariske heste. Der noget andet. I Indien er der ingen navne på floder
er ingen arkæologiske spor af ødelagte byer. eller andre stednavne, der afspejler en indvandring
Den såkaldte massakre i Mohenjo-daro, som af folk ind i landet. Sanskrit er et af de mest samWheeler postulerede, er blevet fuldstændigt menhængende sprog rent etymologisk set. Det er
afvist i årtier, men på en eller anden måde har ikke fyldt med låneord, som tilfældet ville have
den bidt sig fast i offentlighedens forståelse. været, hvis det var kommet udefra til en anden
Den er helt grundløs.
dominerende kultur. Så selv rent sprogmæssigt
Der er heller ingen genetiske beviser for en er der efter min mening ingen beviser for en arisk
tilstrømning af hvidhudede mennesker til Indien. indvandring.
Det eneste, vi kender til, er folk som sigøjnerne,
Et punkt, der er værd at være opmærksom på, er,
der er udvandret fra Indien. Hele den ariske inva- at Indien igennem sanskrit og de vediske tekster har
sionsteori måtte også ændres til den ariske indvan- bevaret den største litteraturmængde fra Oldtiden.
dringsteori, da man opdagede, at Mohenjo-daro Intet kan sammenlignes med dette. Der er tusindvis
ikke var blevet ødelagt. Arierne var da i stedet på af sider, der går tusinder af år tilbage i tiden. Harappaen eller anden måde indvandret og havde sat sig kulturen i Oldtidens Indien var den største bykultur
selv på det indiske subkontinent. Men det er der på den tid. Den spændte fra Afghanistan næsten helt
heller ingen spor af. Så nu vil de sige, at indvan- ned til Mumbai og fra Irans kyster helt over til det
dringen var af så få mennesker, at selv om de kunne østlige Indien. Vi ved også, at de må have haft bøger
ændre hele kulturen og sproget med, har de ikke eller i hvert fald kunnet skrive. Harappa-kulturen og
efterladt spor af, hvor og hvordan de er kommet den vediske kultur kommer fra samme område. Så
dertil. Vi står nu mest af alt tilbage med den ariske vi har mysteriet med en bykultur, der ingen bøger
turistteori, fordi de forsøger at holde fast i en teori, har, og en stor samling bøger, som man ikke kan
som der ingen beviser er for.
forbinde med nogen civilisation. Men hvis man sætter
Hovedbeviset, som de peger på, er de linguistiske dem sammen – de kommer åbenlyst fra det samme
beviser, som er sammenhængen mellem sprogene. område – er der ikke længere noget mysterium.
Den form for linguistik ville ikke have været mulig, (Forsættes i næste nummer)
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Vaisnava-forhold, del 6
En hengivens 26 kvaliteter, 5

Af Vijay Venu Gopal Dasa og Prema Padmini Devi Dasi
Listen med en hengivens 26 kvaliteter stammer fra Caitanya-caritamrta af Krishnadasa Kaviraja
Goswami. Her i denne series femte del gennemgås de sidste seks kvaliteter. Teksten er et uddrag
fra et studiemateriale, der er blevet oversat til dansk i forbindelse med bhakti-vriksa-programmet,
hvor den indgår i diskussionsmaterialet til de ugentlige møder.
21) En hengiven er alvorlig
(gambhira)
Ifølge The Nectar of Devotion:
”Den, der ikke betror sit sind til
alle, eller hvis mentale aktiviteter og
handlingsplaner er meget vanskelige
at forstå, kaldes alvorlig.”
En hengivens følelser og koncentration rives ikke med, fordi hans
sidemand er fjantet eller gnaven.
Han føler sig ikke tvunget til med det
samme at vende sig fra sin meditation på Krishna for at sige en masse
sludder. Selv om han ikke er asocial, skal han
først og fremmest altid huske på Krishna. Det
er den vigtigste regel: altid at huske Krishna og
aldrig glemme Krishna. En hengiven tænker,
at hvis han overhovedet skal hjælpe en anden
person, kan han kun gøre det, hvis han selv er
fokuseret på Krishna.
Hvis man hører Guddommens Højeste Personligheds dybsindige ord, bliver man alvorlig.
Hvis man på samme måde omgås med seriøse
hengivne, bliver man også seriøs og alvorlig.
Der er mange sorgløse øjeblikke i Krishnabevidsthed, men at opgive sit materielle liv og
vende tilbage til Guddommens Højeste Personlighed er ingen vittighed for den betingede sjæl.
Det er et meget dybt formål. Og når en hengiven
ved at chante og høre erkender noget af det
hellige navn og Srimad-Bhagavatam, uddybes
hans filosofiske syn på tingene mere og mere.

“En person, der er ude af stand til at tolerere
en andens lidelse, kaldes medfølende.” For at
give Krishna-bevidsthedsbevægelsens barmhjertighedsarbejde en praktisk form gav Srila
Prabhupada os fire retningslinier: 1) essensen
er at prædike, 2) renhed er styrken, 3) bøger
er grundlaget, og 4) praktisk anvendelighed er
princippet.
Essensen af medfølelse er at prædike. Men
styrken, der driver prædikeringen fremad, er
renhed. At prædike hviler på de hengivnes oprigtige, rene hjerter og sind. Når en hengiven
overgiver sig til Krishna, velsigner Krishna
hans bestræbelser. Da siger vi, at en hengiven er
bemyndiget eller har fået kraft til at prædike. At
prædike er ikke blot et spørgsmål om at komme
i fjernsynet sammen med en stor person eller
mase sig op ved siden af en verdensberømt
person, så pressen kan tage ens billede og sætte
det i avisen. Den hengivne, der skal prædike, må
faktisk være ren.
22) En hengiven er medfølende
Når vi siger, ”Bøger er grundlaget,” mener vi
(karuna)
Srila Prabhupadas bøger. Srila Prabhupadas bøThe Nectar of Devotion beskriver medfølelse: ger er ikke blot og bar oversættelser. De er tran-13-

scendentale bøger, der skal lede en hel verden de
næste 10.000 år. Det mest barmhjertige arbejde
er at tage del i udgivelsen og distributionen af
disse Krishna-bevidste bøger på forskellige
sprog over hele verden.
Aforismen ”Praktisk anvendelighed er princippet” sigter til at bruge materielle ting i Krishnas
tjeneste. Når en hengiven forstår, at han kan
sprede Krishna-bevidsthed i hvert eneste land
ved at justere efter tid, sted og omstændighed
uden at ændre paramparaen (discipelrækken),
bliver han oplivet og videre oplyst med hensyn
til, hvordan han skal sprede Krishna-bevidsthed.
Alt efter hans hengivenhed giver Krishna ham
intelligens til, hvordan han i praksis skal prædike på en bestemt måde. Det Krishna-bevidste
territorium har ingen grænser. Den Krishnabevidste prædikant, der forstår dette, er den
største forsager.
Ved at lægge sig efter ånden i Srila Prabhupadas fire aforismer kan arbejderne i Krishnabevidsthedsbevægelsen udvikle medfølelse med
alle. Medfølelse er ikke forbeholdt nogle få
helgenagtige personer. Tværtimod er døren til at
være virkelig helgenagtig nu ved Herren Caitanyas nåde blevet åben for alle, der ydmygt lægger
øre til og engagerer sig i sankirtana-bevægelsen.

kan den ene pilot ikke hjælpe den anden. At gå
i luften alene i en flyvemaskine er en metafor,
der beskriver sjælens isolerede rejse efter døden.
På det tidspunkt kommer vi hver især til at stå
over for resultatet af vores individuelle karma.
Men hvis man har brugt tiden rigtigt i Krishnabevidsthed, vil man have fanget essensen af at
huske på Krishna og kunne vende hjem, tilbage
til Guddommen, på dødstidspunktet. Venskab i
Krishna-bevidsthed er derfor evigt, for alle rene
hengivne mødes til sidst ved bestemmelsesstedet
i den åndelige verden.
24) En hengiven er poetisk (kavi)
Krishnas kvaliteter lægger op til, at de beskrives i de mest udsøgte digteriske vendinger. Den
hengivne er denne opgave voksen, for Krishna
sætter ham i stand til at være det. De, der har
skrevet sastraerne (skrifterne), er ikke almindelige mennesker, og sastraerne er ikke deres
egne skriverier, men blev dikteret af Krishna
Selv. Ikke alle vaisnava-digtere i discipelrækken skrev dybt litterære sanskritvers. Narottama
Dasa Thakura skrev sine sange på et jævnt
bengalsk sprog, men den store lærde Visvanatha
Cakravarti Thakura accepterede senere Narottamas sange som lige så gode som de vediske
mantraer. Essensen af vaisnava-digtning er
derfor hengivenhed til Krishna.
Bortset fra at skrive poetiske tekster er en
hengiven en digter i kraft af sit poetiske øje. Han
er ikke sløv. Han oplever Krishna som smagen
i det rene vand og ser Solen som Krishnas øje.
Han bruger sproget til at beskrive Gud. Han ser
for sig i sit sinds øje et syn af intens skønhed,
Krishnas transcendentale form, Guddommens
Højeste Personlighed. Alt imens en hengiven
altid hører de transcendentale ord, der kommer
ned fra fortidens store digtere, hele tiden reciterer Hare Krishna-mantraet, danser og synger i
ekstase og stræber efter at glæde Krishna, lever
han fra det ene minut til det andet i evigfrisk
Krishna-bevidsthed. Han er en sand digter.

23) En hengiven er en ven (maitra)
En hengiven er en ven, for han leder os direkte
til Krishna. Krishna er alle levende væseners
bedste ven.
Selv om den hengivne er en ven i kraft af, at
han peger hen på Krishna, er hans venskabelige
handlinger ikke blot formelle som en politimand,
der viser os vej i trafikken. Den hengivne ven
har alle en vens gode kvaliteter i den mest ægte
betydning af venskab. Hengivne bor sammen,
synger, deler og trøster hinanden i åndelig fortrolighed. Fordi der ingen sansetilfredsstillelse er
i Krishna-bevidsthed, ødelægger hengivne ikke
deres venskaber med ydre motiver.
Venner i Krishna-bevidsthed kan hjælpe
hinanden ligesom piloter på landjorden, før de
flyver. De deler deres erfaringer og strategier,
25) En hengiven er dygtig (daksa)
for når de er oppe i luften i deres flyvemaskiner,
Hengivne anvender mange færdigheder i
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Krishna-bevidsthed. Med henblik på Krishnas
tegn på en dygtig hengiven.
tjeneste kan en hengiven af og til deltage i en
Srila Prabhupada var uden tvivl en af de
undervisning eller studere noget for at tilegne
dygtigste vaisnavaer i enhver henseende. Han
sig en bestemt færdighed såsom hvordan man
opfordrede os på samme måde: ”Bliv dygtige.”
bruger en computer eller en trykpresse. Men for
Vi må også lære, hvordan vi giver Krishna til
det meste lærer hengivne ”på stedet”, hvordan
dem, der er ”dygtige” til at undgå Hans nåde.
de bliver dygtige for Krishna. En færdighed kan
Vi må finde veje og midler til det. Der er intet
læres gennem praksis, for Krishna sidder i hjeralternativ. Krishna vil ikke være tilfreds, hvis vi
tet og kan lære én det, der er brug for. Krishna
fortsætter med at være uduelige. Vi skal blive
underviser i virkeligheden alle, for det er Ham,
dygtige.
der giver hukommelse og intelligens. ”Jeg giver
dem den intelligens, hvormed de kan komme til
26. En hengiven er tavs (mauni)
Mig.” Vi ser derfor hengivne anvende deres færEn hengiven siger aldrig noget meningsløst.
digheder til at bygge templer, lære sig håndværk
Det er hans tavshed. Mauni refererer ikke til et
og forskellige fag, gå ind i forretningsverdenen,
løfte om slet ikke at tale eller kommunikere,
lave mad, male osv.
som det praktiseres af nogle yogier. Men hvis en
Men hengivne er ikke de eneste, der er dygperson ikke kender Krishna, er det selvfølgelig
tige til sådanne ting. I virkeligheden er der på
bedre, at han tier stille. Derfor vil en guru somde fleste områder mange ikke-hengivne, der
metider bede en pjanket hengiven, hvis tunge
er dygtigere end hengivne. At en hengiven er
er ude af kontrol, om at praktisere fuldstændigt
dygtig, kan derfor ikke alene sigte til, at han
mauna.
blot anvender visse praktiske og intellektuelle
Den hengivne kan tale om Krishnas herlighefærdigheder i Krishnas tjeneste.
der og præsentere Krishna-bevidst filosofi hele
Den rene hengivnes virkelige dygtighed er, at
dagen lang. En hengiven ønsker hele tiden at
han er i stand til at vikle sig selv og andre ud af
synge og recitere
Hare Krishna, Hare Krishna,
mayas komplekse net. For os er den nødvendige
Krishna Krishna, Hare Hare,
færdighed helt ligetil: vi skal holde fast i Herren
Hare Rama, Hare Rama,
Caitanyas Krishna-bevidste praksis. At finde
Rama Rama, Hare Hare
veje og måder til at prædike Krishna-bevidsthed
på og dermed befri andre fra mayas forviklinHvorfor skulle han være tavs?
ger er en anden af den hengivnes færdigheder.
Den hengivne har helt sikkert en trang til hele
Den hengivnes største færdighed er oprigtig
tiden at tale om Krishna, men hvis for eksempel
overgivelse. Hvis Herren Krishna leder vores
en tåbelig person vil have ham til at svælge i
handlinger, er vi helt sikkert i sikre hænder. Vi
Krishnas fortrolige aktiviteter eller drage fordel
bør omhyggeligt lære kunsten at overgive os til
af ham på en eller anden måde, er han ikke forKrishna og praktisere den rent.
pligtet til det. Da kan det være, at en hengiven
Srila Prabhupada sagde: ”En hengiven er
benytter sig af lejligheden til at være tavs.
dygtig. Det betyder, at han er villig til at gøre
Til andre tider kan en hengiven være i en
hvad som helst. Han siger ikke, at fordi han er en
ekstatisk tilstand, hvor han ikke kan tale. Herbrahmana, kan han ikke gøre et stykke praktisk
ren Caitanya lyttede i tavshed til Sarvabhauma
arbejde.” Endnu engang sigtes der til overgivelBhattacarya, mens denne talte Vedanta-filosofi i
se i den betydning af ordet ’dygtig’. Med denne
syv dage. På denne måde viste Herren Caitanya
definition opmuntrede Srila Prabhupada os til at
respekt for den store lærde såvel som demonengagere os i en hvilken som helst opgave, der
strerede dramatisk Sin misbilligelse. Herren
skulle gøres, i Krishna-bevidsthed. Evnen til at
Caitanyas tavshed var også en demonstration
overgive sig og gøre det, der er nødvendigt, er
af Hans tolerance.
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Mayapur gurukula anno 2013
Interview med Samba Dasa
Af Lalitanatha Dasa

ISKCON’s skoler – gurukulaerne – har levet
en omsust tilværelse. Srila Prabhupada startede selv det traditionelle gurukula-system,
hvor drenge bor i skolen sammen med deres lærere og trænes i boglige og praktiske
færdigheder såvel som personlig udvikling
for at blive rene hengivne af Krishna. På
Prabhupadas tid blev der startet gurukulaer
over hele verden. Skolerne fortsatte i en periode efter hans tid, men endte for de flestes
vedkommende med at blive lukket på grund
af mange vanskeligheder inklusive fysiske og
seksuelle overgreb på eleverne.
Men gurukula-ideen er på ingen måde død.
Således er gurukulaen tilbage i Sridhama Mayapur,
tilsyneladende stærkere end nogensinde. En af
Mayapurs lærere, den engelske hengivne Samba
Dasa, besøgte Danmark her i marts 2013. Vi kunne
ikke lade være med at sludre med ham om Mayapur,
og hvordan han ser på fremtiden for gurukulaen.

Samba Dasa

undervist før, så det var jeg usikker på. Men
de sagde, at det vigtigste var at forstå måden,
hvorpå der bliver undervist i gurukulaen, og at
man kunne fange ånden og forholdet mellem
de hengivne i gurukulaen. Det mente de, at jeg
kunne.
Jeg kom til ISKCON i 1976 som 16-årig,
så jeg vidste, hvad det ville sige at være en
Samba: Jo, det er rigtigt, gurukulaen i teenage-hengiven. Nogle gange forventer folk,
Mayapur er i gang igen og går rigtig godt nu. at gurukula-børn skal være helt transcendentale,
Omkring 65 drenge bor i gurukulaen, imens 30 men virkeligheden er, at selv om de er klædt i
kommer udefra hver dag.
dhoti og tilaka, er de børn med børns mentalitet.
Lalitanatha: Hvordan blev du involveret i Det forstod jeg. Jeg forventede ikke, at de skulle
gurukulaen i Mayapur?
være rene hengivne. Så fordi jeg åbenbart kunne
Samba: Min kone og jeg kom til Mayapur i relatere til drengene, betød min akademiske
2005 for at sætte vores 12-årige søn Sudama i baggrund ikke ret meget.
gurukula. Vi havde samtidig en ide om at starte
Lalitanatha: Gurukulaen har ført en omtumet landbrugsprojekt med nogle andre familier, let historie i Mayapur. Kan du sige noget om det?
men fandt ud, at jorden var alt for dyr i Mayapur,
Samba: Prabhupada startede selv gurukulaen
så den ide blev opgivet. I stedet fik et par stykker i Mayapur og gav visse regler og retningslinier
af os øje på, at gurukulaen havde både jord og for, hvordan drengene skulle engageres. Efter
idealer om varnasrama, så vi tænkte: ”Hvorfor Prabhupada fortsatte gurukulaen, men vi løb
ikke hjælpe gurukulaen med at blive selvfor- ind i problemer på grund af ISKCON’s generelle
synende?” Vi skød nogle penge i foretagendet umodenhed. Gurukula var en helt ny ting for os,
og begyndte at dyrke jorden bag gurukulaen. og lærerne var meget unge uden nogen visdom
Jeg lærte drengene og lærerne at kende, og på og erfaring. Vi havde visse ideer om principet tidspunkt spurgte de mig, om jeg ikke ville perne, som Prabhupada gav os, men det er én
undervise drengene i engelsk. Jeg havde aldrig ting at læse om dem i nogle bøger og en anden
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at tage en gruppe børn og føre disse principper
Lalitanatha: Fortæl lidt mere om, hvad der
ud i livet.
skete efter genåbningen, og hvordan gurukulaen
Gurukula blev heller ikke prioriteret, som det fungerer i dag.
skulle være sket, og som Prabhupada havde gjort
Samba: Gurukulaen genåbnede som sagt i
det. Der var mere fokus på at holde vores store 2005. Lærerne fra den gamle gurukula havde
projekter kørende, så vores mest værdifulde været der hele tiden, og der var også syv-otte
folk blev sat til at samle penge ind, mens de, drenge, hvis forældre insisterede på, at deres
der ikke kunne andet, blev sendt til gurukulaen drenge skulle blive sammen med lærerne, selv
som lærere. Lærernes kvalitet
om gurukulaen ikke eksisterevar ikke altid lige god.
de officielt. Min søn var blandt
Man havde også den ide, at
de første 15-20 drenge, der blev
gurukulaen skulle acceptere
optaget i den nye skole. Til at
alt og alle. Den politik har vi
begynde med gik det langsomt,
slet ikke længere. Nu kommer
men ordet har bredt sig, og nu
en dreng først på prøve i tre
er interessen stor.
dage, derefter i tre uger, så
Lalitanatha: Er det en fuldtre måneder og til sidst seks
blods asrama-skole, hvor drenmåneder. Hver gang bliver det
gene bor i skolen?
vurderet, om han skal fortsætte.
Samba: Ja. Systemet er,
Allerede efter de første tre uger
at drengene i begyndelsen er
kan man som regel frasortere
dagskoleelever, der møder
dem, der vil give problemer,
om morgenen og går hjem om
men somme tider går der tre
aftenen. De skal til mangalamåneder eller mere, før den
arati i templet og derefter være
problematiske side kommer
i gurukulaen omkring klokken
frem. I de tidlige år var der
halv seks. Klokken seks om
Japa-meditation i gurukulaen
ingen sådan filtrering. Derfor
aftenen går de hjem til deres
blev skolen fyldt med drenge, der udnyttede forældre. Når en dreng har vist, at han er moden
andre og underminerede hele ånden, og vi kunne og ansvarlig nok til at bo i asramaen, vil lærerne
ikke sende nogen bort. Til sidst var der en skan- og de andre elever invitere ham til at flytte ind
dale i begyndelsen af 1990’erne, hvor nogle af i asramaen, hvilket er den eneste måde at blive
drengene var involveret med hinanden – ingen optaget på. Drengen har efterfølgende en samlærere var involveret – og det endte med, at tale med asrama-læreren, der forklarer ham,
gurukulaen lukkede i en årrække.
hvad det vil sige at bo i asramaen, hvad hans
Ikke desto mindre er gurukula-systemet det ansvar er, og hvilken disciplin han skal følge.
oprindelige undervisningssystem på denne Først da kan han flytte ind i asramaen.
planet. Det er Krishnas system. Krishna selv
Der er altså ingen tvang, men en masse psygik i gurukula, så der er slet ingen tvivl om, at kologi involveret. Det forventes, at en dreng vil
gurukula er både tidløs og velfungerende, for det flytte ind i asramaen, for det er det avancerede
er det system, der hjælper mennesker til at blive stadie, men på samme tid er det frivilligt, og
hengivne. Prabhupada ville have gurukulaer i nogle drenge gør det aldrig. Men hvis en dreng
stedet for de moderne skoler. Han kaldte dem ikke flytter ind, er det underforstået, at han ikke
slagterier, der dræber elevernes finere sider er helt så avanceret, som han kunne være. Han
med deres materialistiske og ateistiske under- vil hellere hjem om aftenen og se en film eller
visning og den sansenydelse, der foregår i regi spise en kage hos mor. Ingen siger noget. Han
af skolerne.
bliver respekteret, men han er alligevel ikke
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helt på samme niveau. Disse hierarkier af status
får drengene til at stræbe efter højere niveauer.
Når en dreng har været i gurukulaen nogen
tid og lært de grundlæggende ting og kan betros
et ansvar, bliver han en ’lille’ lærer. Gurukulasystemet er, at de ældre elever underviser de
yngre. Til dagligt køres skolen af eleverne,
der både underviser og laver alt det praktiske
inklusive rengøring og madlavning. Lærerne
overser hovedsageligt. Deres opgave er at holde
øje med, at alting foregår rigtigt, og løse de
Gurukulier gør klar til en ildofring
problemer, der opstår.
Lalitanatha: Kan du fortælle lidt om lærerne
Så er der selvfølgelig Bhakti Vidyapurna
i gurukulaen?
Swami, der mere end nogen anden har videreført
Samba: Alle lærerne lever nøjagtigt det gurukulaen i alle disse år. Han underviser ikke
samme liv som eleverne. De bader under vand- selv, men han er som en faderskikkelse og lever
pumpen hver morgen, de har samme slags skab et meget eksemplarisk liv i gurukulaen. Mere
som eleverne, de er eksemplariske og lever det end nogen anden er gurukulaen hans inspiration,
liv, som drengene forventes at leve. Drengene som han for mange år siden tog til sig som sin
ser, at deres lærere gør ikke andet end det, som mission. Man kan høre, hvor inspireret han er
de selv gør – bare mere, end de gør.
til at følge Srila Prabhupadas instruktioner om
Den ene rektor er Pritivardhana Prabhu. gurukula, og han har også studeret, hvordan
Han er fra Tjekkiet og har været der i 25 år. gurukulaer fungerer andre steder i Indien.
Han er en meget striks brahmacari. Hele hans
Disse tre har været sammen i 20 eller 30 år og
liv foregår bag et lavt skrivebord, hvor han har alle taget samme ånd til sig. De har begået
både arbejder og sover. Han står tit op ved mange fejl sammen og haft mange successer og
midnat og læser og chanter. Han læser Srimad- lært af det hele, hvilket vel er forklaringen på,
Bhagavatam hele tiden og er flittig og meget at det kører nu, som det gør.
tålmodig. Han relaterer til alle drengene på
Lalitanatha: Blandt nogle hengivne har
deres niveau – han leger gerne med de små Bhakti Vidyapurna Maharaja et dårligt omdrenge – for hele pointen er at opbygge et dømme. Er det berettiget?
stærkt forhold af kærlighed og respekt. Han er
Samba: Nej, de kender ikke Maharaja. Han
ikke blødsøden, men snarere streng. Alligevel er aldrig blevet mistænkt for at være faldet ned,
holder drengene meget af ham og respekterer så det kan man ikke kritisere ham for. Men han
ham meget. De betror sig til ham, og han råder var nok for autoritær i sin tid, og der foregik ting
hver af dem efter deres behov.
omkring ham, som han skulle have grebet ind
Madhava Gauraranga er den anden rektor. overfor. Men skal vi blive ved med at hænge i en
Han kom i gurukulaen som 7-årig og er også 20 eller 30 år gammel fortid? Krishna-bevidsten fantastisk person. Imens Pritivardhana hed er en renselsesproces. Tror vi, at hvis en
fungerer indadtil, er Madhava Gauranga en person begik en fejl for mange år siden, kan han
mere udadvendt person og tegner som of- aldrig gøre det godt igen? Det er vel det samme
test gurukulaen udadtil, f.eks. i forhold til som at sige, at Krishna-bevidsthed ikke virker.
forældrene. Han leder også børnebeskyttelSå jo, nogle begik fejl, men man kan vel forseskontoret i Mayapur. Han underviser bl.a. vente, at de så bagefter bare prøver at gøre det
i kampsport og er også meget striks, men bedre, specielt når vi har med så seriøs en person
samtidig en meget varm person.
som Maharaja at gøre. Som jeg kender ham, er
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han intet andet end en inspirerende person. Ja,
jeg er virkelig inspireret af ham, for han har
holdt fast i Srila Prabhupadas instruktioner for
gurukula i så mange år på trods af megen kritik.
Og kritikken er uvidenhed. Folk kritiserer
f.eks., at drengene går i traditionelle træsandaler,
og kalder dem ’vediske dukker’ uden at forstå
hele ideen bag. I virkeligheden handler det om
at indsuge den vediske mentalitet. Det er formålet med skoene og måden, de klæder sig på,
og alt andet, for man udvikler en mentalitet ved
at gøre ting på en bestemt måde. Problemet er,
at mange hengivne kritiserer uden at have sat
sig ind i, hvad der virkeligt foregår. De ser bare
nogle ydre symptomer. ”Disse folk er brahminske fanatikere.” Men det eneste, vi forsøger i
gurukulaen, er at etablere den del af den vediske
kultur, som Prabhupada så som relevant for os
som vaisnavaer.
Lalitanatha: Hvordan opleves gurukulaen
indefra?
Samba: Som et meget frit sted. Der er intet
krav til lærerne om at undervise på en bestemt
måde. Brahmanaer er på en måde anarkister.
Hver lærer har frihed til at undervise på den
måde, som han synes er rigtig, så længe det
sker inden for rammerne af den brahminske
kultur. Som lærer kan man være streng eller
mindre streng eller munter og sorgløs alt efter
sit temperament.

Gurukulier lytter til et foredrag

Drengene elsker at være der. Det er deres liv
og sjæl. Jeg var forbavset over min egen søn,
da han begyndte at gå i gurukulaen. Selv i deres
ferie skulle han lige hen i gurukulaen og være
med og se, hvad der skete. Og disse drenge
bliver så godt udrustet, som nogen kan blive
det. De får godt nok ingen officielle eksamenspapirer, som de kan vise frem på et universitet
eller en arbejdsplads senere hen. Men de har lært
at arbejde sammen, de har lært, hvad virkelig
venskab er, og de har udviklet gode og stærke
personlige karakteregenskaber. Vores erfaringer viser, at de vil kunne klare sig overalt. Og
selvfølgelig har de som det vigtigste af alt lært,
hvad det virkelige mål med menneskelivet er.
Forhåbentligt bliver resultatet af deres mange
års træning i gurukulaen, at de vender hjem til
Krishna efter dette liv.

Bhaktin Olga initieret som Vraja Gopi Devi Dasi
Det er os en stor glæde at kunne byde endnu
en hengiven velkommen blandt de initieredes
rækker. I marts måned blev bhaktin Olga Tuneev initieret i Mayapur af Radhanatha Swami
og fik navnet Vraja Gopi Devi Dasi.
Vraja Gopi har været hengiven i ISKCON
siden 1980erne. Hun er oprindeligt fra det
gamle Sovjet, hvor hendes bror i øvrigt er
en kendt sannyasi i ISKCON, Bhakti Vijnana Swami. Begge kom i kontakt med Hare
Krishna på et tidspunkt, hvor hengivne blev
forfulgt af myndighederne og Hare Krishna
blev set som en af de største trusler imod kom-

munismen. Siden førte hendes veje hende til
Danmark, hvor hun nu har boet i Roskilde i
snart en generation.
Et stort til lykke til Vraja Gopi Devi Dasi.
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Bliv igen en mus
En mus blev engang jagtet af en kat og søgte beskyttelse hos en stor vismand.
Vismanden spurgte musen, hvordan han kunne tjene ham, og musen svarede, at
han gerne ville være en kat. Vismanden, der havde sådanne kræfter, forvandlede
med det samme musen til en kat.
Snart derefter kom den samme kat løbende tilbage til vismanden for beskyttelse. ”Hjælp, der er en hund efter mig,” klagede katten. Vismanden spurgte
igen, hvordan han kunne hjælpe. Katten svarede, at han gerne ville forvandles
til en hund. Med det samme blev katten en hund.
Nogle dage senere kom hunden løbende og skrækslagent bad om beskyttelse fra en tiger, der
jagtede ham. Da vismanden igen spurgte, svarede hunden, at han gerne ville være en tiger. Med
det samme blev hunden en tiger.
I stedet for at løbe væk, som han havde gjort de andre gange, blev tigeren nu imidlertid siddende
og kiggede sultent på vismanden. ”Vil du nu til at spise mig?” spurgte vismanden tigeren.
”Ja,” svarede tigeren og slikkede sig om munden.
”Bliv igen en mus!” Vismanden knipsede med fingeren, og tigeren var igen en mus.
(Fortalt af Srila Prabhupada. De, der ikke er taknemmelige over for dem, der har gjort dem noget
godt, går en lignende skæbne i møde.)

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 - 12.del
Af Yamuna Devi Dasi

Uimodståelige stegte grøntsager
Yamuna Devi er forfatter til de prisbelønnede kogebøger Lord Krishnas Cuisine, The Art of
Indian Vegetarian Cooking og Yamunas Table samt The Vegetarian Table: India. Her følger 12.
del af hendes korrespondance-madlavningskursus, der oprindeligt blev bragt i Back to Godheadmagasinet i en serie på i alt 36 lektioner.
Næsten alle elsker stegte grøntsager. Amerikanerne hungrer lige meget efter deres pommes
frites som briterne efter deres chips. Delhis
gadesælgere sælger dybstegte grøntsager, der
er kendte som pakoraer. I Tokyo kaldes de
tempuraer. Franskmændene elsker dybstegte
souffle-kartofler, jamaicanerne nyder at nippe til
deres stegte bananchips, og italienere påskønner
smagen af stegte auberginer. Selv for dem blandt
os, der for sundhedens skyld undgår stegt mad,
er smagen af en
 lejlighedsvis korrekt tilberedt
stegt grøntsag uimodståelig.
Lige fra dengang kokke begyndte at stege mad
i varm olie, har de været begejstrede for resultatets på en gang sprøde og smagsfulde overflade
og bløde, saftige indre. Hemmeligheden til let
sund friturestegning ligger i kvaliteten, mængden og temperaturen af olien. Fødevarer, der er
stegt korrekt, er hverken fedtede eller klæge.
Selvfølgelig er enhver form for stegt mad, hvad
enten den er dybstegt eller stegt på panden, mere
fedende end mad tilberedt uden olie. Men mad
tilberedt i nok olie til hurtigt at svitse overfladen,
så olien ikke trænger ind, er ofte mindre fedende
end mad stegt i rigelige mængder af smør eller
olie eller fødevarer, der svømmer i fede sovse
eller mælkeprodukter.

Yamuna Devi Dasi

olier såsom de nøddeolier og vegetabilske olier,
der findes i supermarkederne, behandles med
opløsningsmidler. Sådanne olier indeholder
tilsætningsstoffer, der øger holdbarheden, reducerer skumning og får olien til at se mere klar
ud. Opløsningsmidlerne ødelægger imidlertid
mange af næringsstofferne i olien. Men raffinerede olier er populære til friturestegning, fordi
de kan opvarmes til høje temperaturer.
Hvilken olie, jeg foretrækker, afhænger af,
hvilken slags stegning jeg laver. Majsolie,
jordnøddeolie, sojabønneolie og avocadoolie
har alle et højt rygepunkt og er velegnede til
friturestegning. Rige, uraffinerede olier som
Den rigtige olie
pecan og valnød og ekstra jomfru olivenolie
Uanset hvad man vælger, kan man hurtigt er bedst at bruge ukogte, så de bruges ikke til
kende en kvalitetsolie på dens aroma og smag. stegning. Olie holder bedst i tonet glas, da lys
Jo mindre raffineret olien er, jo mere smag har fremskynder nedbrydningen. Efter åbning bør
den generelt. Men uraffinerede olier er mindre flasker, der opbevares i mere end to uger, være
stabile end raffinerede, har normalt lavere ry- på køl.
gepunkt og kortere holdbarhedstid. Raffinerede
Der er ingen tvivl om, at min foretrukne
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fritureolie til alle tider vil være ghee – indisk
klaret smør. Den er let at lave og overordentlig
lækker, især når den tilsættes smagsvarianter
som nelliker, spidskommen, ingefær, chili,
citronskal, kanel eller karryblade. Ghee har i
årtusinder været den foretrukne stegeolie for
indiske tempelkokke. Når du først har prøvet
den, kan den også gå hen og blive din favorit.
Det eneste, man skal bruge til at lave ghee, er
sødt, usaltet smør (se nedenunder). I USA (og
Danmark, red.) fås økologisk smør og økologisk
ghee i helsekostforretninger. Ghee opbevares
bedst i rustfrie stålbeholdere eller på glas.
Selv om ghee ikke kræver køling, anbefaler
jeg at lave det i små mængder og opbevare
ghee, der skal gemmes i mere end en uge, i
køleskabet.

olie til stegning og undgå at opvarme olien til
rygepunktet. Hvis man genbruger olie, skal man
omhyggeligt hælde den gennem et ostelærred
eller kaffefilter for at fjerne brændte rester.
Før man genbruger filtreret olie, er her en
måde at neutralisere en ”afvigende” smag. Varm
olien til 180 grader og steg både et stykke brød
og skallen af en halv citron deri. Når brødet
bliver brunt, fjernes det, hvorefter man kan gå
videre med stegningen.
Srila Prabhupadas instruktioner
Jeg blev tiltrukket til friturestegningskunsten
fra den første dag, jeg hjalp Srila Prabhupada
i køkkenet i 1967. En af de retter, han lavede,
var et lækkert langsomt stegende kartoffelrullebrød, som kaldes aloo kachori. Indtil da havde
jeg ingen idé om, at brød kan være stegt langsomt og stadig være fedtfrit.
I årenes løb underviste Prabhupada sine
kokke i at lave mange forskellige slags stegte
grønsagsretter. Mange af dem kan findes i lærebogen Lord Krishnas Cuisine. Hvis du følger
med i madlavningslektionerne, skal du sørge
for at lave retten på side 11 samt et par af hans
oftest anmodede grønsagsretter: Blomkål og
kartoffelsurprise (s. 217-218), Dybstegte fyldte
grønne chili’er og Bittermelon-chips med kokos
(s. 222-223).

Teknik og temperatur
De bedste grøntsager til friturestegning uden
et beskyttende lag dej er dem, der har en fibrøs
konsistens, der lukker hurtigt, når grøntsagerne
nedsænkes i olie. Kartofler er fortsat den mest
udbredte stegte grøntsag, men andre gode emner
omfatter yams, rødbeder, gulerødder, aubergine,
pisang (madbananer), blomkål og søde kartofler.
Hvis man ikke har en elektrisk frituregryde,
er man nødt til at regulere varmen for at holde
temperaturen konstant. Hvis man er begynder i
friturestegning, vil et termometer være nyttigt.
For de fleste grøntsager, der steges, skal tempeRen eller krydret hjemmelavet ghee
raturen holdes mellem 175 til 195 grader (185
(2-2½ dl)
grader er det mest almindelige). Den korrekte
temperatur afhænger af størrelsen på s tykkerne,
500 g usaltet smør
der skal tilberedes.
Følgende kan tilsættes efter eget valg:
Husk at fjerne små stykker af grønsager eller
2-3 spsk. peberkorn, nelliker eller spidskommen
dej, der flyder frit i olien under stegning. Med2 kanelstænger
mindre de fjernes med jævne mellemrum, vil
30 g frisk ingefær i skiver
de blive brændte og give olien en bitter smag.
3 kviste friske karryblade
En sparsommelig kok finder det ofte uøkonomisk at opvarme flere kopper olie for kun
Kom smørret (og en af de
 foreslåede kryddeat bruge den én gang. Så en del kokke taler ritilsætninger) i en stor gryde og bring smørret
for at genbruge olie og stege igen med den i kog. Sæt varmen på meget lav, og lad smørret
senere. Andre vil ikke bruge den igen og slår simre uforstyrret i 45 minutter til en time, eller
på, at olien mister sin smag. Ligegyldigt hvad indtil de faste proteintørstoffer har lagt sig på
din præference er, bør du bruge mindst mulig bunden af gryden

og har skiftet farve fra hvid
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en smagsfuld kogt tomatchutney eller lidt frisk
chutney med krydderurter. Inkludér også en
fast struktureret grønsagsret og salat eller en
let suppe.

Ghee

til gyldenbrun. Væsken (smørfedtet) vil være
næsten gennemsigtig med en tynd skorpe på
overfladen. Ved hjælp af en hulske fjernes den
tørre skorpe foroven (og evt. krydderier) og
sættes til side.
Hvis de faste stoffer i bunden er mørkere end
gyldenbrun, har temperaturen været for høj.
Ghee’en vil stadig være brugbar, men næste
gang skrues varmen yderligere ned eller tilberedningstiden reduceres.
Tag gryden af varmen og øs uden at bringe
de faste stoffer på bunden i bevægelse den klare
ghee op og hæld den gennem et kaffefilter eller
en si foret med osteklæde. Når du har fjernet
så meget som muligt ved at øse, hældes resten.
Stop lige før de faste stoffer kommer med. Afkøl ghee’en og luk den til. Den holder sig fint
i flere måneder. Nogle kokke bruger de faste
tiloversblevne stoffer i smørepålæg og saftige
grønsagsretter.
Bløde-som-smør aubergineskiver
(8 portioner)
Denne lille grønsagsret, som jeg lærte fra
Srila Prabhupada i 1967, er elegant serveret
med basmatiris. Servér den med en citronskive,

1½ spsk. salt
1½ spsk. gurkemeje
3 spsk. vand
8-10 hvide baby-auberginer eller lilla japanske auberginer (ca. 750 g) eller 1 mellemstor
moden aubergine
ghee, avocadoolie eller olivenolie til stegning
hakket frisk koriander eller persille til pynt
Bland salt, gurkemeje og vand i en fladbundet
skål. Skær de små auberginer i halve eller de
større auberginer i stykker på omkring 5 cm x
2½ cm x 1½ cm. Vend auberginestykkerne rundt
i gurkemejeblandingen, sæt dem til side i 15-30
minutter og dræn dem derefter i et dørslag.
Hæld ghee eller olie til en dybde af 1½ cm i
en stor stegepande og placer stegepanden over
middelhøj varme. Lige før ghee’en eller olien
når sit rygepunkt, lægges forsigtigt et lag af
auberginestykker i panden. Steg dem. Vend dem
rundt på alle sider, indtil de bliver rødligt brune
og er gaffelmøre (skindet af auberginer koger
hurtigere end de udskårede stykker, og for megen stegning har tendens til at gøre dem hårde).
Tag auberginestykkerne op med en hulske og lad
dem tørre et øjeblik på papirservietter. Tilbyd
dem til Krishna med det samme, rygende varme
og pyntet med krydderurter. J
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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Hengivne synger på gaden i Oslo

Scandi-Nama
Den 17. maj er det Norges nationaldag. For
nordmændene er det årets største helligdag,
hvor alle har fri og mødes ude på gaderne i
nationaldragter. De hengivne i Oslo synes
samtidig, at det er alletiders dag at synge
Hare Krishna på gaden, så i år har Sanatani
Devi Dasi og Yudhisthira Dasa arrangeret festivalen Scandi-Nama omkring den 17. maj.
Hengivne fra hele Skandinavien er inviteret
til at deltage. Alle, der gerne vil tilbringe
en weekend i Norge med masser af kirtana,
harinama, Krishna-katha, prasada og godt
selskab med hengivne, er hjerteligt velkomne
til at være med. Deltagelse er gratis (selv om
donationer modtages).
Program:
Ankomst torsdag aften eller fredag morgen.
Fredag den 17.maj:
De nationale festligheder starter fra om
morgenen.
Gående maha-harinama i Oslos centrum.

Fest og sanga i Hare Krishna-templet om aftenen
Lørdag den 18. maj:
Siddende harinama med bogbord og
prasada-distribution i Oslo centrum.
Maha-namahatta program om eftermiddagen/aftenen.
Søndag den 19. maj:
Luksus søndagsfest i Hare Krishna-templet
fra kl. 16-19. Ankomst til templet kl. 14 to
timer før til kirtana før det officielle program.
De, der vil blive der længere, er selvfølgelig
velkomne til at gøre det!
Vær forberedt på det hurtigt omskiftelige
norske vejr. Medbring paraply osv.
Tilmelding – helst så hurtigt som muligt af
hensyn til overnatning hos de lokale hengivne
og i templet – kan ske via email til info@
harekrishna.no. Mere info på https://www.
facebook.com/ScandiNama/info.

