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Oktober 2014
Onsdag 1.10 Durga Puja
Fredag 3.10 Ramacandra Vijayotsava
                     Srila Madhvacaryas fremkomst
Lørdag 4.10 Ekadasi (faste fra korn og bønner  
  for Pasankusa Ekadasi)
Søndag 5.10 Bryd fasten mellem 7:19–11:05
                      Srila Raghunatha Dasa Gosvamis bortgang
                      Srila Raghunatha Bhatta Gosvamis bortgang
                      Srila Krishnadasa Kaviraja Gosvamis  
  bortgang
Onsdag 8.10 Sri Krishna Saradiya Rasayatra
                      Sri Murari Guptas bortgang
                      Laksmi Puja
                      Caturmasyas fjerde måned begynder  
  (faste fra urad dal i en måned)
Søndag 12.10 Srila Narottama Dasa Thakuras bortgang
Torsdag 16.10 Radha Kundas fremkomst, snana  
  dana, Bahulastami
Fredag 17.10 Virabhadra Prabhus fremkomst
Søndag 19.10 Ekadasi (faste fra korn og bønner  
  for Rama Ekadasi)
Mandag 20.10 Bryd fasten mellem 7:50–11:12
Torsdag 23.10 Diwali
Fredag 24.10 Govardhana-puja

                       Bali Daityaraja-puja
                       Sri Rasikananda Prabhus fremkomst
Lørdag 25.10 Vasudeva Ghosh’ bortgang
Mandag 27.10 Srila Prabhupadas bortgang (faste  
  indtil middag)
Fredag 31.10 Gopastami, Gosthastami
                       Gadadhara Dasa Gosvamis bortgang
Lørdag 1.11 Jagaddhatri-puja
Mandag 3.11 Ekadasi (mahadvadasi, faste fra  
  korn og bønner for Utthana Ekadasi)
                       Srila Gaura Kisora Dasa Babajis  
  bortgang (faste indtil middag)
                       Første dag i Bhisma Pancaka
Tirsdag 4.11 Bryd fasten mellem 7:21–10:22
Onsdag 5.11 Bhugarbha Gosvamis bortgang
                      Kasisvara Panditas bortgang
                      Sidste dag i Caturmasya
Torsdag 6.11 Sri Krishna Rasayatra
                       Tulasi-Saligramas bryllup
                       Srila Nimbarkacaryas bortgang
                       Sidste dag i Bhisma Pancaka
Fredag 7.11 Katyayani-vrata begynder
                       Dhananjaya Panditas bortgang
                       Srinivasa Acaryas bortgang

Vi er blevet opfordret til at bringe Srila Prabhupadas diskussion 
af Søren Kierkegaard, hvilket vi starter på i dette nummer. Vi har 
tidligere bragt denne diskussion, men da de fleste af vores nuvæ-
rende læsere slet ikke modtog Nyt fra Hare Krishna dengang, mener 
vi, at vi godt kan tåle at høre den igen.

Vi har et billede af Krishna som Giridhari, løfteren af Govardhana, 
på forsiden. Vi fejrer Govardhana-puja den 24. oktober. Læs mere 
på side 11 om de festivaler, vi fejrer i oktober.

På side side 15 har vi en sørgelig/glædelig nekrolog over Atra-
patrini Devi. Sørgelig, fordi denne store vaisnavi, som vi havde 
glæden af at have kendt i over tyve år, ikke længere er iblandt os; 
glædelig, fordi hun gik bort i en forbilledlig Krishna-bevidsthed.

Bemærk, at vi springer den løbende serie om varnasrama-dharma 
over i dette nummer. Serien fortsætter i næste nummer.
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Hayagriva dasa: Kierkegaard, en kristen 
dansk filosof, kaldes ofte eksistentialismens 
fader. Han mente, at hvis religionens sandheder 
ikke er medfødte i mennesket, må man lære 
dem fra en lærer. Siden mennesket ville blive 
skræmt ved synet af Gud, hvis Gud Selv kom for 
at undervise, som Han er, kommer Gud i stedet 
i menneskelig form som en tjener af Gud eller, 
for en kristen, som Jesus Kristus. 

Srila Prabhupada: Fordi mennesker generelt 
er på dyreniveauet, er der brug for en form for 
uddannelse. Når menneskets bevidsthed er avan-
ceret, kan det undervises i forståelsen af Gud 
gennem autoriteters undervisning. Det er det ve-
diske system. I den menneskelige livsform er det 
levende væsen somme tider meget videbegærligt 
og vil gerne forstå Gud. Dette kaldes formelt 
brahma-jijnasa: interesse i det Absolutte. Dette 
er kun muligt i den menneskelige livsform. Hvis 
vi er ivrige efter at vide noget om Gud, må vi 
vende os til en guru, ellers kan vi ikke forstå 
naturen af Gud eller vores forhold til Ham. At 
acceptere en guru er ikke et modelune, men en 
nødvendighed. En guru er ham, der er fuldstæn-
digt uddannet i den totale mængde af åndelig 
viden eller vedisk viden. Vediske ord eller lyde 
er ikke almindelige materielle lyde. De er fuld-
stændigt åndelige. Hare Krishna-mantraet er 
f.eks. en ren åndelig lyd. Så snart en person er 
trænet i totalmængden af åndelig lyd, er han ikke 
længere interesseret i et materialistisk liv. En 
sådan person fremtryller heller ikke guld eller 

junglerer med ord for at tiltrække tåbelige folk 
og tjene penge. En guru er per definition den, 
der ikke længere er interesseret i materielle ting. 
Han har søgt tilflugt ved den Højeste Herre, og 
hans materielle ønsker er fuldstændigt ophørt. 
Vi bør vende os til en sådan ægte guru, overgive 
os til ham, tjene ham og derefter udspørge ham 
om Gud og vores forhold til Gud.

Hayagriva: Har Kierkegaard ret i, at men-
nesket ville blive skræmt, hvis Gud kom for 
at undervise, som Han er? Kom Krishna ikke, 
som Han er, for at undervise i Bhagavad-gita?

Srila Prabhupada: Krishna kom, som Han 
er, men folk misforstod Ham, fordi Han viste 
Sig for dem som et almindeligt menneske. 
Fordi de ikke kunne overgive sig til Ham, kom 
Han senere som en hengiven, Caitanya Maha-
prabhu, for at undervise mennesker i, hvordan 
man nærmer sig Gud. Det er, hvad Sri Caitanya 
Mahaprabhu er. Sarvabhauma Bhattacarya 
forstod, hvad Caitanya Mahaprabhu gjorde, og 
skrev omkring hundrede vers i påskønnelse. To 
af disse vers lyder:

vairagya-vidya-nija-bhakti-yoga -
  siksartham ekah purusah puranah

sri-krsna-caitanya-sarira-dhari
  krpambudhir yas tam aham prapadye

kalan nastam bhakti-yogam nijam yah
  praduskartum krsna-caitanya-nama

avirbhutas tasya padaravinde
  gadham gadham liyatam citta-bhrngah

 Srila Prabhupada taler ud
Srila Prabhupada havde over en årrække diskussioner af forskellige vestlige 

filosoffer med to af sine disciple, Syamasundara og Hayagriva Dasa. Deres dis-
kussion af Søren Kierkegaard bragte vi i Nyt fra Hare Krishna for snart femten år 
siden, men da mange af vores nuværende læsere ikke har læst denne diskussion, 

er vi blevet opfordret til at bringe den igen.
Vi skal således høre, hvordan Hayagriva og Syamasundara fremlægger nogle af Søren Kierkega-

ards ideer, og Srila Prabhupada svarer på dem impromptu. Vi tager forbehold for, at fremlægnin-
gen ikke nødvendigvis yder Kierkegaard fuldstændig retfærdighed. For os er det interessante her 
udelukkende Srila Prabhupadas kommentarer. Bemærk også, at Kierkegaard-citaterne er oversat 
fra engelsk og er ikke Kierkegaards originale danske. 

Diskussion af Søren Kierkegaard, del 1
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“Lad mig søge til-
flugt hos Guddommens 
Højeste Personlighed, 
Sri Krishna, der er ned-
steget i form af Herren 
Caitanya Mahaprabhu 
for at lære os virkelig 
viden, Hans hengivne 
tjeneste og utilknytning 
til alt, der ikke giver op-
hav til Krishna-bevidst-
hed. Han er nedsteget, 
fordi Han er et hav af 
barmhjertighed. Lad 
Mig overgive mig til 
Hans lotusfødder. 

”Lad min bevidsthed, 
der er som en honningbi, 
søge tilflugt ved lotus-
fødderne af Guddom-
mens Højeste Person-
lighed, der netop har vist 
Sig som Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu for 
at undervise i det ældgamle system af hengiven 
tjeneste til Ham Selv. Dette system var næsten 
blevet glemt på grund af tidens indflydelse.” 
(Caitanya-caritamrta, Madh. 6.254-255) 

Sarvabhauma Bhattacarya forstod således, 
at Caitanya Mahaprabhu er den selvsamme 
Krishna, der er kommet for at undervise i 
bhakti-yoga og måden, hvorpå man praktiserer 
forsagelse. Sri Caitanya Mahaprabhu underviste 
i den samme filosofi: Bhagavad-gita. Men i 
stedet for at komme som Krishna kom Han som 
en hengiven af Krishna. Rupa Gosvami påskøn-
nede også Caitanya Mahaprabhu som den mest 
storsindede inkarnation, fordi han ikke blot gav 
Krishna, men ren kærlighed til Krishna. Namo 
maha vadanyaya krsna-prema-pradaya te. Hvis 
Krishna skal give Sig Selv til den hengivne, kræ-
ver Han fuldstændig overgivelse, men Caitanya 
Mahaprabhu giver ren kærlighed til Krishna 
uden at stille noget krav. Fordi vi alle er Hans 
sønner, holder Krishna, den Højeste Herre, af 
os. Fordi vi rådner i denne materielle verden, 
kommer Krishna Selv eller som en hengiven og 

efterlader Sine instruktioner. Han er altid ivrig 
efter at oplyse mennesket og vise os, hvordan vi 
vender hjem, tilbage til Guddommen.

Hayagriva: Med hensyn til Guds personlig-
hed skriver Kierkegaard: “Gud er helt sikkert 
personlig, men om Han ønsker at være det i 
relation til en bestemt person afhænger af, hvor-
vidt det behager Gud. Det er Guds nåde, at Han 
ønsker at være personlig i relation til én. Hvis 
man kaster Hans nåde væk, straffer Han én ved 
at opføre sig objektivt [upersonligt] over for én.”

Srila Prabhupada: Det er en rigtig god 
pointe. Som der står i Bhagavad-gita:

kleso ’dhikataras tesam
  avyaktasakta-cetasam

avyakta hi gatir duhkham
  dehavadbhir avapyate

“For dem, hvis sind er knyttet til den Høje-
stes umanifesterede, upersonlige aspekt, er det 
meget vanskeligt at gøre fremskridt. Det er altid 
svært for dem, der er legemliggjorte, at gøre 
fremskridt i den disciplin.” (Bg. 12.5)

Srila Prabhupada
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Hayagriva: Fordi det almindelige menneske 
ikke ønsker at have et personligt forhold til Gud, 
”kan man i den forstand sige, at verden ikke 
har en personlig Gud på trods af alle beviserne 
herfor… Der lever ikke længere mennesker, 
der kunne bære trykket og vægten af at have en 
personlig Gud.”

Srila Prabhupada: Ja, en personlig Gud 
stiller krav, ligesom Krishna gør det i Bhagavad-
gita (Bg. 9.34):

man-mana bhava mad-bhakto
  mad-yaji mam namaskuru
mam evaisyasi yuktvaivam
  atmanam mat-parayanah

“Tænk altid på Mig, bliv Min hengivne, buk 
dig ned for Mig og tilbed Mig. Ved at være 
fuldstændig fordybet i Mig vil du med sikkerhed 
komme til Mig.” Det er, hvad Gud forlanger, 
og hvis vi gør det, opnår vi fuldkommenhed. 
Tyaktva deham punar janma naiti mam eti 
(Bg. 4.9). Der står tydeligt, at når en hengiven 
opgiver sin materielle krop, får han ikke en 

anden krop, men vender tilbage 
til Guddommen i sin oprindelige 
åndelige krop.

Syamasundara Dasa: Ki-
erkegaard lagde mærke til tre 
grundlæggende stadier i et typisk 
liv: det æstetiske, det etiske og 
det religiøse. På det æstetiske 
stadie kan en person enten være 
en hedonist, der jagter nydelse 
eller romantisk kærlighed, eller 
en intellektuel, der er interes-
seret i filosofisk spekulation. 
Ifølge Kierkegaard er de begge 
uforpligtede, fordi de ikke har 
noget endeligt mål.

Srila Prabhupada: Hvordan 
kan en filosof ikke have noget 
endeligt mål?

Syamasundara: På dette ni-
veau er de kun intellektuelle 
spekulanter. De keder sig, og 
deres liv er indholdsløse.

Srila Prabhupada: Dette er resultatet af 
upersonalisme og tomhedsfilosofi. Upersonlister 
eller tomhedsfilosoffer er ikke nødvendigvis 
overvældet af fortvivlelse, men de væmmes 
ofte ved deres nuværende liv, fordi de ikke 
kender målet med livet. Når man intet mål har, 
bliver man skuffet i livet, og det er årsagen til 
ens fortvivlelse.

Syamasundara: Kierkegaard oplever, at 
mennesker hengiver sig til sansetilfredsstil-
lelse for at dække over deres grundlæggende 
fortvivlelse. 

Srila Prabhupada: Vi ser i den materielle 
verden, at når en mands forretning slår fejl, eller 
når han bliver udsat for et stort chok, tyer han 
til beruselse for at glemme.

Syamasundara: Kierkegaard påstår, at denne 
fortvivlelse kan være det første skridt mod 
selverkendelse. Når en person forstår, at det 
æstetiske liv ender i fortvivlelse, opgiver han 
det til fordel for det næste stadie.

Srila Prabhupada: Det giver vi ham ret i. 
Ifølge Vedanta-sutra begynder folk at spørge ind 

Søren Kierkegaard



-6-

til selverkendelse, efter at de har arbejdet meget 
hårdt og fortsat ikke har opnået livets mål. På 
dette tidspunkt begynder folk at tænke: ”Hvad 
er formålet med livet?” Det kaldes brahma-
jijnasa, at spørge ind til livets endelige sandhed. 
En sådan forespørgsel er naturlig og nødvendig 
for yderligere udvikling. 

Syamasundara: På vejen mod selverkendelse 
bliver vi stillet over for forskellige valg. For 
Kierkegaard er livet et enten/eller. Når vi forstår 
dette, kommer vi til det etiske stadie. Her ligger 
vægten på handling.

Srila Prabhupada: For det første må vi 
forstå, hvor handling kommer fra. Hvad er op-
rindelsen til handling? Den moderne videnskab 
er interesseret i at beskrive eller bevidne livets 
aktiviteter, og videnskabsfolk hævder, at livet 
udvikler sig automatisk på grund af naturens 
reaktioner, men fra Bhagavad-gita forstår vi, at 
Gud findes bag alle disse materielle aktiviteter. 
Den materielle natur er en maskine, der opererer 
under Guds vejledning. Vedanta-sutra forklarer, 
at den Absolutte Sandhed er det, som alting 
kommer fra, og Srimad-Bhagavatam diskuterer 
naturen af denne oprindelse. For det første må vi 
forstå, at oprindelsen er bevidsthed. Liv opstår 
ikke af knogler og sten. Så snart vi forstår, at 
skabelsen ikke finder sted automatisk, må vi 
indrømme, at der findes en skaber.

Syamasundara: På det etiske stadie kan 
et menneske udføre fromt arbejde eller gøre 
menneskekærlige gerninger, og Kierkegaard 
ser dette som et skridt i den rigtige retning imod 
ægte selvbevidsthed. Ved at træffe de rigtige 
etiske valg kan vi nærme os selvbevidsthed og 
det religiøse stadie.

Srila Prabhupada: Men hvad er det endelige 
valg? Hvorfor bliver folk moralske? Blot for 
at give mad til de fattige og være menneske-
kærlige?

Syamasundara: For Kierkegaard betyder det 
ikke så meget, hvad vi vælger, men blot det, at 
vi vælger. Ved at vælge opdager vi vores egen 
integritet.

Srila Prabhupada: Men det er ikke klart, 
hvordan en person træffer det rette valg. Den 

ene mand kan vælge at slagte, og en anden mand 
vælger måske at hjælpe andre. Et menneske 
kan give i velgørenhed til andre og samtidig 
opfordre til at slå dyr ihjel. Hvad er det for en 
etik, der ligger til grund? På den ene side slog 
Vivekananda til lyd for at bespise de fattige, men 
på den anden side opfordrede han til at give dem 
Moder Kalis prasada, oksekød. Så hvad er det 
for en etik? Hvilken værdi har en etik, hvis den 
bygger på ufuldkommen viden?

Syamasundara: Kierkegaard ville sige, at 
vi ville træffe det rigtige valg ved at se indad. 
Dette indebærer at have viden om sig selv og 
forpligtelse over for sig selv.

Srila Prabhupada: Men hvad er det for en 
indadvendthed? Man tænker måske simpelthen: 
”Jeg vil beskytte min bror ved at slå en anden 
mand ihjel.” Hvad er det for en etik, der ligger 
til grund? Vi må have en standard, ifølge hvilken 
vi kan træffe det rigtige valg.

Syamasundara: Hans standard ville være: 
“Vælg dig selv”.

Srila Prabhupada: Men hvordan kan man 
træffe det valg uden at kende sig selv? Og hvor-
dan kan man kende sig selv, uden at man går 
til en, der kender tingene, som de er? De fleste 
folk tror, at de er kroppen. Hvad slags viden om 
selvet er det? Hvis man identificerer sig med 
kroppen, er man ikke bedre end et æsel. Hvad 
er da værdien af ens filosofi?

yasyatma-buddhih kunape tri-dhatuke
  sva-dhih kalatradisu bhauma ijya-dhih

yat-tirtha-buddhih salile na karhicij
  janesv abhijnesu sa eva go-kharah

“Et menneske, der identificerer denne krop, 
der består af tre elementer, med sig selv, som 
anser kroppens biprodukter for at være sine 
slægtninge, som anser sit fødeland for at være 
tilbedelsesværdigt, og som besøger hellige 
pilgrimssteder blot for at tage et bad og ikke 
for at møde mennesker, der har transcendental 
viden der, må anses for at være som et æsel 
eller en ko.” (SB. 10.84.13) (Fortsættes i næste 
nummer.)
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KKM: Vi har for 
nylig hørt, at du vil 
tage sannyasa, og at 
initieringen skal foregå 
i Goloka Dhama, Tysk-
land, på Janmastami i 
år. Hvad har fået dig til 
at tage det skridt?

Krishna-ksetra 
Swami: Ikke nogen 
enkelt ting. Det er kul-
mination på en reflek-
sionsproces, som jeg 
har faktisk har haft i 
nogle år. Jeg var til-
bageholdende med at 
gøre det, for vi har før 
i tiden haft i ISKCON, 
hvad man kan kalde 
uheldige tilfælde med 
sannyasier, og jeg ville 
ikke indgå i en sådan 
statistik. Jeg syntes, 
det var bedre at vente 
og være sikker. Jeg 
syntes også, at eftersom Srila Prabhupada gav 
sannyasa til ældre hengivne, havde han et formål 
i tankerne med dette. Jeg ville gerne respektere 
dette formål og, tror jeg, ekspandere min tjeneste 
ved at forpligte mig på den måde. 

Folk siger, at jeg i en vis forstand allerede er 
sannyasi, hvilket måske er rigtigt, men nu vil jeg 
gerne have det stadfæstet. Og siden Krishna har 
arrangeret, at der er fire asramaer, tænkte jeg, at 
så lad mig også benytte mig af denne asrama. 
Formålet med alle asramaerne er at underbygge 
ens hengivne tjeneste, så jeg ser sannyasa-asrama 
som en måde at underbygge mit personlige ån-

delige liv på og også 
hjælpe andre i deres 
åndelige liv.

KKM: Hvordan har 
du det med det?

Krishna-ksetra 
Swami: Godt! Jeg 
synes, at det er en god 
beslutning. Det vil ti-
den selvfølgelig vise, 
men jeg tror, det vil 
være godt. Alle teg-
nene er positive. Alle 
de ældre hengivne, jeg 
har rådført mig med, 
er meget positive, 
GBC er meget positiv, 
og selv astrologerne 
siger, det er godt!

KKM: Tror du, 
at denne forandring 
vil påvirke, hvordan 
du relaterer til dine 
disciple eller andre 
hengivne eller for den 

sags skyld til ikke-hengivne, og på hvilken måde?
Krishna-ksetra Swami: Hvis der sker en for-

andring, så lad os håbe, at den er til det bedre, men 
jeg har ingen bestemt plan om at ændre noget. Jeg 
håber, jeg kan inspirere hengivne mere, og jeg tror, 
at det faciliteres af sannyasa-asramaen.

KKM: Hvordan ser du fremtiden for din aka-
demiske prædiken, efter at du har taget sannyasa?

Krishna-ksetra Swami: Jeg begyndte for to år 
siden gradvist at trække mig tilbage fra almindelig 
undervisning, så jeg kunne koncentrere mig om 
Bhaktivedanta College i Radhadesh [Belgien], og 
det er fortsat min plan. Jeg regner med at fortsætte 

Krishna-ksetra Swami!
Udgivet i Krishna-katha magazine, marts 2014

En kendt navn i den danske yatra gennem mange år, Krishna-ksetra Prabhu, har netop taget sannyasa 
efter at have levet som brahmacari, siden han kom til ISKCON for over 40 siden i Tyskland. Følgende 
interview fandt sted i marts i år nogle måneder, før han blev sannyasa-indviet til Janmastami i august.

Krishna-Ksetra Swami
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med at skrive og forske, som jeg gør nu, og det tror 
jeg ikke vil påvirke min sannyasa, eller at sann-
yasa vil påvirke det på den ene eller anden måde. 
Jeg håber, jeg kan fortsætte uden at blive afledt.

KKM: Sidste år blev du gjort til dekan for 
studierne på Bhaktivedanta College.

Krishna-ksetra Swami: Ja, det kalder de mig.
KKM: Hvad er… ?
Krishna-ksetra Swami: Hvad betyder det? 

Det forsøger vi stadigvæk at finde ud (latter)! 
Vi arbejder fortsat på at finde ud af, hvad det er, 
vi forsøger at gøre med Bhaktivedanta College. 
Colleget er stadig meget nyt, og det har et stort 
potentiel. At være studiedekan vil sige, at hoved-
vægten ligger på akademisk kvalitet, at føre opsyn 
med pensummet og tilse, at vores kurser har en høj 
standard med hensyn til indhold og undervisning. 
Det betyder også at være forbundet med fakultetet 
og lærerne og sørge for, at vi alle så at sige er på 
samme bølgelængde. Vi skal også være opmærk-
somme på vores forhold til den institution, som 
vi henter vores anerkendelse fra, nemlig Chester 
University. Så længe vi vil have den anerkendelse, 
er vi nødt til at følge de forskellige krav, som de 
stiller. Dette er de generelle områder, og så skal 
vi også forsøge at forstå, hvordan vi faciliterer de 
studerendes indlæring, hvordan de bedre kan mod-
tage det, vi forsøger at tilbyde, og om vi tilbyder 
det, de har brug for.

KKM: Hvad betydning har Bhaktivedanta Col-
lege for ISKCON generelt?

Krishna-ksetra Swami: Lige nu har Bhak-

tivedanta College minimal 
betydning for ISKCON ge-
nerelt, men det håber vi at 
kunne ændre. Vi vil gerne 
have, at Bhaktivedanta Col-
lege anerkendes af det bredere 
vaisnava-samfund som en 
vigtig ressource for vores 
forskellige samfund, hvortil 
de kan sende deres elever 
for at blive kvalificerede til 
at komme tilbage til deres 
samfund som veltrænede og 
veluddannede ledere. Det er 
vores ide. På den anden side 

er vi stadig en ret ung institution, og der kan gå et 
stykke tid, før det sker. Vi arbejder på det. Det er 
en process, der er i gang.

KKM: Sidste år udkom bogen Bhagavata 
Purana: Sacred Text and Living Tradition, som 
du og Radhika Ramana Prabhu havde redigeret. 
Kan du fortælle os lidt om dette projekt og bind 
nummer to, som I nu arbejder på?

Krishna-ksetra Swami: Ja, dette er faktisk det 
første af to bind, som vi har underskrevet en kon-
trakt om udgivelse om med et akademisk forlag 
i USA – Columbia University Press. Oprindeligt 
foreslog vi dem kun denne første bog, og vi fore-
slog den som, hvad vi kaldte et ledsagende værk. 
Den skulle ledsage Srimad-Bhagavatam, så folk 
bedre kunne sætte pris på Srimad-Bhagavatam 
gennem dens artikler. Der er tolv artikler om tolv 
forskellige emner og vigtige måder at forstå på 
eller få adgang til, hvad der for de fleste folk er et 
meget fremmed materiale. 

Forlaget så på vores forslag og kunne lide det, 
men sagde så: ”Hvor er den Bhagavata Purana, 
som denne bog er ledsageren til?” Vi kunne have 
svaret: ”Jamen, den er der allerede: Srila Prabhu-
padas Bhagavatam i mange bind.” Men det var 
ikke det, de ønskede. De ville have en bog i ét 
bind, så det var i virkeligheden dem, der foreslog, 
at vi selv lavede en forkortet Srimad-Bhagavatam. 
Vi tog dette, som vi siger det, som Krishnas nåde. 

Det er det, vi har arbejdet på indtil nu, hvilket 
betyder, at vi laver vores egne oversættelser fra 

Krishna-Ksetra Swami
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sanskrit af udvalgte passager 
fra Srimad-Bhagavatam med 
forbindende afsnit for at give 
dem sammenhæng. Disse to 
bøger vil så blive som et slags 
sæt. De vil passe fint sammen og 
skal markedsføres til brug i klas-
seundervisning på universiteter i 
engelsktalende lande. Vi håber, 
disse vil have en slags positiv 
effekt, som de siger det. Disse 
to bøger udgør, hvad vi anser 
for at være fase ét af et firefaset 
eller måske endog femfaset 
forskningsprojekt, som vi har 
arbejdet på i Oxford under navnet The Bhagavata 
Purana Research Project. Med dette ønsker vi at 
anvende alle nutidens akademiske metoder inden 
for studier af sådanne bøger og nok nærmest blive 
den akademiske verdens autoriteter i Srimad-
Bhagavatam. Det er et langtidsprojekt, måske 
endda livstidsprojekt.

KKM: For nylig var du på en prædiketur til 
forskellige universiteter i Kina. Hvordan var det? Er 
det på nogen måde forskelligt fra at prædike i Vesten?

Krishna-ksetra Swami: Tja, sproget er forskel-
ligt (latter), og jeg taler ikke kinesisk, så der var 
altid oversættelse på. Det var en god mulighed for 
at møde nogle professorer og deres studerende 
på disse forskellige universiteter. Folk er meget 
påskønnende. De vil gerne vide noget om indisk 
filosofi og religion. Det, jeg kigger efter – det er 
en slags forskningsarbejde – er, hvordan vi kan 
udvikle noget mere substantielt og få gang i noget i 
den akademiske verden i Kina. Den store hindring 
for mig er sproget, for at lære kinesisk tager et helt 
liv, og i min alder kommer det ikke til at ske. Så 
jeg forsøger blot at undersøge, hvad der kan gøres, 
og måske andre vil give sig i kast med det. Der er 
nogle gode muligheder, men lige nu er alting på 
begynderstadiet.

KKM: Hvad er efter din mening det område, 
som hengivne i ISKCON af i dag har brug for at 
arbejde mest på? Hvad er de største hindringer, vi 
står overfor? Hvordan kan vi med andre ord blive 
bedre hengivne?

Krishna-ksetra Swami: Jeg var netop i Ma-
yapur, hvor vi havde dette temmelig store møde, 
ISKCON Leadership Sanga. Der var omkring 800 
ledere af ISKCON fra hele verden. For to år siden 
foregik det også, og da var der halvt så mange, 
omkring 400 hengivne. Fokusset er det, som de 
kalder strategisk planlægning, og jeg fornemmer, 
at der er en masse gode initiativer i gang. Man kan 
vel i en vis forstand sige, at der sker en masse på 
det niveau. Det bliver der sørget for, og hengivne 
bliver engageret på forskellige måder. De havde 
mange, mange seminarer. Mange af dem fokuse-
rede på den ene eller anden form for udadvendt 
aktivitet, og det er sådan, det skal være. 

Jeg vil tro, at min tanke var: ”Hvor er der et semi-
nar, der ser indad?” Hvad med hjælp til hengivne 
til at kultivere deres Krishna-bevidsthed dybere? 
Men selvfølgelig foregår der sådanne ting. Inden 
for de senere år har vi haft japa-retreats. Specielt 
Sacinandana Swami, Bhurijana Prabhu og andre 
har udviklet disse retreats. Jeg mener, det er et 
godt tegn. Det er meget nødvendigt, og hengivne 
mærker behovet. Der er også brug for mere sy-
stematiske uddannelsesprojekter. Vi har sastriske 
uddannelser [uddannelse i skrifterne], men hvor 
mange hengivne, der faktisk tager dem – det er 
nok kun en meget lille del af det samlede antal 
af hengivne. Jeg mener, der kunne være mere af 
det. Mere af alle de gode ting! Flere gode ting for 
flere hengivne…

KKM: En af dine interesser har også været 
udviklingen af vores fællesskaber. Hvad er den 

Krishna-Ksetra Swami
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vigtigste ting at huske på, når vi står over for kon-
flikter i åndelige fællesskaber, hvis vi vil have, at 
der skal komme noget godt ud af det?

Krishna-ksetra Swami: Et udgangspunkt er 
sikkert at se i øjnene, at der altid vil være konflik-
ter, så længe vi er, hvad vi er, nemlig individuelle 
mennesker. Prabhupada udtalte, at det ingen dårlig 
ting er at have forskellige meninger. Det viser 
snarere, at vi er personer, og som personalister 
kan der være forskelle. Somme tider bliver vi 
lidt for hurtigt bekymrede, hvis der er forskel-
lige meninger, og tror, at der er noget galt. Men 
jeg tænker somme tider, at kan vi ikke blot 
have plads til forskellige meninger? Behøver 
vi at nå frem til bare én mening om dette på-
gældende emne, eller kan vi have forskellige 
indfaldsvinkler, for vi taler en masse om enhed 
og forskellighed eller enhed i forskellighed eller 
forskellighed i enhed?

En vis usikkerhed er der altid, når vi løber ind 
i en konflikt. Sædvanligvis har problemet at gøre 
med kommunikation. Vi er ikke særlig gode til at 
kommunikere og lytte. Det er ikke så vanskeligt 
at forbedre kommunikationen. Det tager blot lidt 
tid og lidt ydmyghed og tålmodighed. Det betyder 
faktisk at lytte til den anden person og virkelig 

bore i, hvor der er noget sandhed i det, de siger, 
selv om vi er uenige. Vi kan benytte os af nogle 
grundlæggende kommunikationsteknikker, som vi 
ikke behøver selv at opfinde, for andre har gjort så 
meget inden for dette område.

Jeg mener også, at vi skal give os selv lov til at 
være i en tilstand af usikkerhed. Normalt når et 
stridsspørgsmål dukker op, bliver vi urolige og 
synes, at vi er nødt til at komme til en konklusion 
– det skal enten være det ene eller det andet. På 
mig virker det som om, at en bedre position kan 
være: ”Tja, vi har forskellige meninger om dette. 
Lad os tænke over det. Lad os ikke drage forha-
stede konklusioner.” En grund til, at vi synes, at 
vi har brug for entydige konklusioner, for som 
en international mission har vi brug for at udvise 
enighed. Det er naturligt, for vi tænker, at hvis nye 
folk kommer, hører de forskellige meninger, og det 
forvirrer dem. Deres forvirring kan få dem til at 
opgive hele processen. Jamen, sådan er det måske. 
Eller måske vil de sætte pris på, at vi har plads til 
forskellige meninger. Det er en anden mulighed. At 
vi ikke bliver ligesom maskiner, der alle siger det 
samme og tænker det samme. Det er ikke særlig 
tiltrækkende for mange folk.

Kilde: http://m.dandavats.com/?p=6001

ISKCON Norge, Hare Krishna tempelet i Bauneveien 4, 1182 Oslo

Tirsdager og torsdager kl. 18.00: kirtana, foredrag fra Bhagavad-gita og lett prasada.
Søndagsfest kl. 15.00: kirtana, foredrag og prasada. 

Oktober måned:
8. okt. – 7. nov. Kartik måned. Damodarastika synges i tempelet hver kveld kl. 18.00
Fredag 24. okt. Govardhana Puja. kl. 17.00: Kirtan, foredrag, prasada. 
Mandag 27. okt. Srila Prabhupadas bortgang. Kl. 17.00: Kirtan, foredrag, prasada.
Onsdager kl. 18.00 til 20.00: Bhakti Vriksha. Bhakti Vriksha programmet gir god trening 

i forståelse av Krishnabevissthet, fokuserer på det individuelle medlemmet, genererer en fø-
lelse av tilhørighet og fostrer gode relasjoner. Du kan lese mer på http://www.bhaktivriksha.
com/about/

Kontakt Mahabhavi dasa på mahabhavidas@gmail.com hvis du ønsker å delta.

Ekadasi: 4. og 19. oktober
Web: http://harekrishna.no/ 
Mail: info@harekrishna.no
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Kalenderen for oktober 2014 har en del mærke-
dage og fremkomst- og bortgangsdage for tidligere 
acaryaer. Specielt er der fire begivenheder, der 
fejres med festivaler i vores templer. Herunder 
angives, hvad der sker i København på de pågæl-
dende dage. Med hensyn til programmerne i Århus 
bedes man gå ind på www.krishnahuset.dk, hvor 
der bliver lavet opslag, som dagene nærmer sig.

Karttika og Damodara
Den 8. oktober starter måneden Karttika, hvor 

vaisnavaer tilbeder Krishna i Hans form som 
Damodara i en måned frem. Damodara er Krishna 
som lille barn, hvor Moder Yasoda bandt Krishna 
til en træmorter, fordi Han stjal smør. Efterfølgende 
trak Krishna morteren efter Sig ud på gårdspladsen 
og ind imellem to store træer, som Han væltede, 
hvorved Kuveras to sønner blev befriet fra Narada 
Munis forbandelse, der havde tvunget dem til at 
stå som træer i flere hundrede år.

Hver morgen og aften synger hengivne sangen 
Damodarastaka og ofrer lys til et billede af Da-
modara sammen med Moder Yasoda. Blot ved at 
ofre et ghee-lys til Herren Damodara kan man udslette 
millioner af syndige reaktioner og blive kvalificeret til 
ren kærlighed til Gud. Det foregår i alle Hare Krishna-
templer verden over inklusive templet i København.

Derudover har man mulighed for, hvis man 
bor i nærheden af København, at få afholdt en 
Damodara-ceremoni hjemme hos sig selv. Det er 
Jayanta Govinda Dasa, der kommer rundt sammen 
med andre hengivne for at give alle muligheden for 
at benytte sig af den lykkebringende Damodara-
måned. Det eneste, man skal gøre, er at vælge 
en passende dag imellem den 18. oktober og 16. 
november og kontakte Jayanta Govinda Dasa 
(tlf. 5184 5382). Så kommer han alene eller sam-
men med andre og synger kirtana og laver arati 
hjemme hos dig for Herren Damodara. Du kan 
også invitere venner og familie til begivenheden, 
der varer en times tid. Hvis du undrer dig over, 
hvad det koster, er svaret, at det er gratis. Det er 
en tjeneste, som Jayanta Govinda har gjort i flere 

år med stor succes, så vil du også drage fordel af 
hans tilbud, er det bare at ringe til ham.

Diwali
Den 23. oktober fejres Diwali, som er den dag, 

da Herren Ramacandra vendte tilbage til Ayodhya 
sammen med Moder Sita, Laksmana og Hanuman 
efter 14 års eksil. Dagen er en af de største festdage i In-
dien og regnes af mange hinduer for starten på det nye år.

I Københavns tempel er der offentlig Diwali-fest 
fra kl. 17 med Rama-kirtana, foredrag om Herren Rama 
og festmiddag med prasada, der er blevet ofret til Rama.

Govardhana-puja
Dagen efter Diwali, fredag den 24. oktober, er 

der Govardhana-puja. Som barn overtalte Krishna 
Sin far, Nanda Maharaja, til at tilbede det lokale 
bjerg, Govardhana, i stedet for Kong Indra, him-
lens konge. Indra reagerede ved at oversvømme 
Vrindavana med voldsomme regnskyl, og Krishna 
reddede Sine hengivne og Vrindavanas indbyg-
gere ved at løfte Govardhana og invitere alle ind 
i tørvejr under bjerget. Siden da har Krishnas 
hengivne fejret Govardhana-puja. Traditionelt 
hører vi historien om Govardhana, bygger et bjerg 
af f.eks. halava og danser rundt om dette bjerg til 
sang af Hare Krishna.

I København starter festen for Govardhana-puja 
kl. 17. Alle er velkomne.

Srila Prabhupadas bortgang
Mandag den 27.10 er det Srila Prabhupadas 

bortgangsdag. I år er det 37 år siden, at Srila 
Prabhupada gik bort i Vrindavana. I København 
markeres det i templet med festprogram for Srila 
Prabhupada fra kl. 17. Man er også velkommen til 
at komme før, for fra tidlig morgen op igennem hele 
dagen vil der blive talt og læst om Srila Prabhupada. 

Der kan altid skrives og siges meget om Srila 
Prabhupada. I år har vi valgt i Nyt fra Hare Krishna 
at bringe en tale, som Radhanatha Swami gav om 
Srila Prabhupada på hans vyasapuja-dag i år den 
18. august (se efterfølgende).

Govardhana og Karttika
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Da Srila Prabhupada i begyndelsen af 
tyverne mødte sin elskede åndelige mester, 
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, fik 
han instruktionen: ”Du er en intelligent ung 
mand, så spred Sri Caitanyas budskab over 
hele verden på det engelske sprog.” Selv om 
Srila Prabhupada var gift og havde et barn, 
brugte han de næste mange år på at forberede 
sig på dette. Omkring halvtredsårsalderen trak 
han sig tilbage fra alt verdsligt liv og slog sig 
ned i Sri Vrindavana Dhama, Herren Krishnas 
hellige land. På selve stedet, hvor Krishna i al 
evighed har Sine smukke lege i Vrindavanas 
charmerende åndelige miljø, oversatte Srila 
Prabhupada Srimad-Bhagavatams Første Bog 
til engelsk. Han levede som en sannyasi uden 
materielle ejendele, men han ejede et ubegræn-
set skatkammer af kærlighed til Krishna og 
medfølelse med hvert eneste levende væsen. 
Han rejste til Bombay, hvor han sad på trappen 
uden for Scindia Steamship Company for at 
tigge om en billet på et fragtskib til New York 
City. Han tiggede ikke til sig selv, men for dig, 
mig og alle levende væsener. Han manglede ikke 
noget. Han boede i Vrindavana i guddommelig 
bevidsthed, men tiggede og ydmygede sig selv 
til den mest ubetydelige position og udsatte sig 
for fare, frygt og pinefulde tilstande for at give 
verden kærlighed til Krishna.

Han fik sin billet til Jaladuta. Blot nogle dage, 
før skibet sejlede, tog han til Mayapur-dhama 
for at besøge sin guru maharaja, Bhaktisid-
dhanta Sarasvati Thakuras, samadhi mandira, 
hvor han bad om hans velsignelser. Tilbage i 
Calcutta kom fem personer for at sige farvel: 
Sena Gupta, Bhagavati, Mr. Ali, en ansat ved 
Scindia steamship og hans søn Vrindavana. Han 
gik ombord med 45 rupier, hvilket svarede til 
syv dollars.

Prabhupadas kamp i New York
Srila Prabhupada forlod Calcutta fredag den 

13. august 1965. Midt i det Arabiske Hav var 
der voldsomme storme, søsyge og flere hjer-
tetilfælde. Efter en 38-dages livstruende rejse 
ankom han omsider til New York, hvor han 
ingen kendte. I, der har læst hans dagbog, kan 
intet andet end falde ned ved hans fødder med 
taknemmelighed i jeres hjerte. Sikke en måde 
at leve på! 70 år gammel boede han på Bowery 
blandt drankere, prostituerede og narkomaner.

Han skrev til sine gudsbrødre, til velhavende 
mennesker i Indien og til politikere: ”Jeg ønsker 
at starte det første Radha-Krishna-tempel i 
Amerika. Folk er modtagelige. Hjælp mig.” Men 
alle skrev de tilbage: ”Swamiji, det er umuligt. 
Kom hjem.” Hans eneste materielle værdi var 
hans returbillet på Jaladuta til Bombay. Men 
han ønskede ikke at bruge den, selv om der 
ingenting skete. 

Han var en ren hengiven. I hans dagbog kan I 
se, at han anså alt for at være Krishnas ejendom. 
Han stod til regnskab over for Krishna for alt, 
han sagde og gjorde. Han noterede omhyggeligt 
hver eneste udgift og indtægt. 14 cent brugte han 
en dag på en banan og nogle kartofler. 30 cent til 
en busbillet. 23 cent til en banan, lidt kartofler og 
et æble. Han skrev alt ned. Nogle gange købte 
folk hans bøger, hvilket gav ham lidt indtægt, 
som han brugte på at prædike.

Han boede forskellige steder og indbød altid 
folk til at komme. En aften skrev han, at ingen 
kom. Var han nedslået? Nej, på en eller anden 
måde havde han fået fat på en båndoptager og 
indspillede et helt program på båndoptageren. 
En anden dag forklarede han, hvordan tre damer 
og en mand kom. ”Og jeg spiller båndet med min 
sang. Og de kan lide det. Derfor kan jeg forstå, at 
Haridasa Thakuras forudsigelse af, at Krishnas 
hellige navn vil blive spredt over hele verden, 
vil gå i opfyldelse.” Sikke en positiv tænkning!

Han opgav aldrig håbet og troen. I 1966 skrev 
Prabhupada i sin dagbog på den mest velsignede 
dag af alle festdage, Gaura-purnima-dagen, Her-

Srila Prabhupadas liv og nåde
Af Radhanatha Swami
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ren Sri Caitanya Mahaprabhus fremkomstdag: ”I 
Vrindavana og Navadvipa er mine gudsbrødre 
og gudssøstre forsamlet til prægtige festlighe-
der, men her er jeg, 15.000 kilometer væk fra 
den nærmeste vaisnava. Jeg er helt alene uden 
noget som helst. Men jeg er lykkelig, for dette 
er Krishnas budskab. Herren Caitanya ville 
have Sit hellige navn spredt over hele verden, 
og jeg er parat til at lide i helvede for at udføre 
Hans ønske.”

Prabhupada var altid positiv
På et tidspunkt var Srila Prabhupada hjemløs. 

Nogle folk skaffede ham et lille butikslokale på 
26 Second Avenue på Manhattans Lower East 
Side. De kunne hjælpe ham med huslejen til den 
første måned, men ikke mere. Han skrev i sin 
dagbog: ”Vi lader det være op til Krishna.” Han 
gik i gang med at give Bhagavad-gita-foredrag, 
og nogle interesserede folk kom. Han begyndte 
at tage hen i Tompkins Square Park, hvor han 
sad under et elmetræ og spillede på en bongo-
tromme, som nogen havde givet ham. Han havde 

ingen mridanga eller vediske instrumenter, men 
spillede på trommen og sang Hare Krishna. 
Folk stillede sig op og sang og dansede med 
ham, hvorefter han forklarede Bhagavad-gitas 
budskab for dem.

Oprigtige søgere efter sandheden begyndte 
at komme til ham. Det var folk, der var født 
i materiel rigdom og velstand og materielt set 
havde verden for deres fødder. Men de havde 
visdommen til at forstå, at der ingen mening er 
i sådanne ting alene. Der må være noget dybere, 
en åndelig substans i livet. De var desorienterede 
på grund af samfundets hykleri og budskaber, 
der ingen tilfredsstillende filosofi indeholdt. Da 
de hørte Srila Prabhupada og lærte hans hjerte 
at kende, mærkede de, at her var der en mand, 
der elskede dem og elskede Gud. Her var en 
mand, der ville ofre sit liv for alle og enhvers 
velfærd. De gav deres liv til at hjælpe ham. 
Snart blev Srila Prabhupadas lille butikslokale 
oversvømmet af oprigtige sjæle, og en forbløf-
fende ting ved Srila Prabhupada blev afsløret: 
de, der faktisk var taknemmelige for det, han gav 

Srila Prabhupada med Radhanatha Swami bag sig.
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dem, blev selv givet kraft og inspireret med den 
samme frygtløse medfølelse, som han havde.

Der var tre ægtepar, der ikke havde været 
hengivne i et år. Srila Prabhupada sendte dem 
til London for at starte Krishna-bevidsthed der. 
De havde ingen penge og kendte ingen. Men de 
havde én kvalifikation – de så det, som Prabhu-
pada gjorde for dem. Trolddommen i denne nåde 
inspirerede dem til at gøre det samme for andre.

Disse seks hengivne havde ikke penge 
nok til at komme ind i landet. De havde kun 
en bankcheck fra 
Srila Prabhupada. 
Det første par rej-
ste ind i landet og 
viste myndigheder-
ne checken. Da de 
var inde, sendte de 
checken til det næste 
par, der igen sendte 
den til det sidste par, 
hvorefter checken 
blev sendt tilbage til 
Srila Prabhupada. 
Malati havde en lille 
spæd pige, som Srila 
Prabhupada kaldte Sarasvati. Hun var Hare 
Krishna-bevægelsens første barn og sov somme 
tider i en papkasse med sin familie i en kælder i 
et varehus. De havde intet, men var inspirerede 
og ekstatiske og ønskede at dele den fantastiske 
gave, Srila Prabhupada havde givet dem. De 
havde tilegnet sig Srila Prabhupadas følelse 
af frygtløshed og af at kunne gøre det umulige 
med Krishna som deres Herre. De opsøgte The 
Beatles, verdens mest indflydelsesrige folk. Det 
var umuligt at nærme sig dem, men de mødte 
dem og overbeviste George Harrison, og snart 
var de kendte for deres sang på gaderne. Sådan 
kom Srila Prabhupada til London og etablerede 
Krishna-bevidsthed.

Vores elskede gudsbroder Tamal Krishna 
Gosvami var en anden sådan person, der kunne 
gøre hvad som helst, fordi han var inspireret 
af Srila Prabhupadas nåde. Srila Prabhupada 
sendte sådanne hengivne forskellige steder hen 

i verden. Snart var der 108 blomstrende templer. 
Fra en papkasse i en kælder til Bhaktivedanta 
Manor. Fra et lille værelse i Vrindavana til 
Vrindavana-dhamas mest populære tempel, 
Krishna-Balarama-templet.

Bogdistribution
Srila Prabhupada begyndte sin bogdistribu-

tion som den eneste bogdistributør. Han gik 
fra testand til testand og forsøgte at overbevise 
folk om Krishnas budskab i form af Back To 

Godhead-magasinet. 
Nogle få år senere 
havde han skabt 
verdenshistoriens 
største forlag inden 
for indisk littera-
tur. Flere hundrede 
millioner bøger er 
blevet distribueret. 
Titusinder af Bha-
gavad-gitaer bliver 
distribueret dagligt 
af dem, der er rørt 
af hans ånd af med-
følelse. Hvad var 

Srila Prabhupadas motiv? Uselvisk, ubetinget 
kærlighed til Krishna og medfølelse med dig og 
mig med et ønske om at give os den åndelige 
verdens største skatte, der let kan opnås ved at 
vie vores liv i en ånd af hengivenhed til Krishna 
og synge Hans hellige navne.

Srila Prabhupada inspirerede små børn, gamle 
mennesker på dødens rand, kvinder og mænd, 
rige og fattige, asiatere, afrikanere, amerikanere, 
europæere – der var ingen diskrimination. Prab-
hupada udviste medfølelse med alle, selv med 
det mest ubetydelige levende væsen. ”Syng de 
hellige navne, rens dit hjerte og oplev den vir-
kelige glæde i livet.” Lad os i dagens anledning 
tage Srila Prabhupadas nåde til hjertet ved at 
acceptere det som den vigtigste prioritet i livet at 
synge Guds navne og forsøge at dele vores store 
held med andre: Hare Krishna Hare Krishna, 
Krishna Krishna, Hare Hare/Hare Rama Hare 
Rama, Rama Rama, Hare Hare.

Radhanatha Swami med Srila Prabhupada



-15-

Den 5. september 2014 gik Ata-
patrini Devi Dasi bort efter flere 
års sygdom. Hun var gift med 
Janananda Dasa og mor til deres to 
døtre, Bhuvanasundari og Lilesvari 
Gaurangi (tidligere Niramaya). Med 
Atapatrini som den ledende driv-
kraft blev hele familien hengivne 
omkring 1990 og senere hen alle 
indviet. Siden 2001 boede hun og 
Janananda fast på Korsnäs Gård i 
Sverige, hvor de gjorde tjeneste for 
BBT og ISKCON.

Janananda Prabhu fortæller om Atapatrini:

”Både Atapatrini og jeg blev født i København 
omkring slutningen af Anden Verdenskrig. Jeg 
boede i Midtbyen, og hun var født og voksede op 
i Sundbyerne. Vi mødtes et par gange i vores unge 
år og blev par, da vi var 24 år gamle. Vi blev gift 
i 1969, og vores to piger, Bonnie og Linda, blev 
født i henholdsvis 1974 og 1976.

Atapatrini tænkte altid over, hvor alting kom 
fra, og da pigerne begyndte at gå i skole, satte hun 
sig for at finde ud af, hvad ”meningen med livet 
er.” Vi rendte ind i et par kristne grupper og var 
også omkring Sai Baba, hvor vi i det mindste fik 
at vide, at vi skulle læse Bhagavad-gita. Atapatrini 
anskaffede et brugt eksemplar uden kommentarer 
og læste den. Hun forstod fra Bhagavad-gita, at 
medmindre vi blev vegetarer, kunne vi intet forstå. 
Hun gav os andre tre et år til at blive vegetarer i, 
men allerede efter tre uger 
levede hele familien vege-
tarisk.

Kort derefter fik Atapatrini 
øje på Bhagavad-gita som 
den er af Srila Prabhupada 
i et butiksvindue. Det var 
i juleferien, og hun måtte 
vente tre dage, før hun kunne 
købe den. Det var måske de 
længste tre dage i hendes liv. 
Hun læste bogen hurtigt og 

begyndte at fortælle os andre om 
Krishna-bevidsthed.

Da jeg arbejdede inde i byen, bad 
hun mig hver eller hver anden uge 
om at købe endnu en bog af Srila 
Prabhupada fra en af de hengivne 
på gaden. Hendes konklusion var 
helt klart, at vi skulle blive Krishna-
bevidste. Hun var min første guru.

En dag fik jeg sammen med en 
bog på gaden en invitation til et 
foredrag med Suhotra Swami. Vi 
besøgte templet for første gang, 

hørte foredraget og blev helt overbeviste, hvorefter 
vi begyndte at komme i templet regelmæssigt. Kort 
efter flyttede vores ældste datter, Bonnie, der blev 
indviet som Bhuvanasundari, ind i templet, og 
Atapatrini og jeg begyndte at recitere 16 runder 
om dagen. Vores yngste datter flyttede lidt senere 
også ind i templet, og til sidst endte det med, at 
hele familien samledes på Korsnäs Gård i Sverige. 
Atapatrini og jeg begyndte at gøre tjeneste for 
BBT og ISKCON, og i 2001 slog vi os fast ned 
på Korsnäs Gård.

Atapatrini var en forbløffende mor og hustru. 
Hun lavede altid mad til os, så vi aldrig havde 
en sygedag, og hun sørgede for os både fysisk 
og mentalt. Hun var den fødte optimist, der altid 
satte sig selv i sidste række og hele tiden forsøgte 
at hjælpe andre. Hun var vores store inspiration.”

Atapatrini led de sidste ti år af både lungefibrose og 
lungeemfysema, to dødelige 
lungesygdomme, og var al-
lerede et par gange tidligere 
tæt ved at forlade kroppen. 
På trods af hendes alvorlige 
og langvarige sygdom var 
hendes livsvilje og Krishna-
bevidsthed ukuelig til det 
sidste. Vi beder alle for hende 
og takker Krishna, fordi han 
gav os lov til at have hendes 
selskab i alle disse år.

Tak til Atapatrini Devi Dasi (1944-2014)

Atapatrini Devi Dasi

Janananda Dasa og Atapatrini Devi Dasi
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I juli-nummeret af Nyt 
fra Hare Krishna refere-
rede vi til en resolution fra 
IDL (ISKCON Danmarks 
Landsråd), ifølge hvilken 
ethvert dansk ISKCON-
projekt kun må distribuere 
bøger fra BBT (The Bhak-
tivedanta Book Trust). Vi 
refererede resolutionen 
således: 

”En betingelse for, at et projekt kan kaldes 
et ISKCON-projekt, eller at en person kan 
kalde sig medlem af ISKCON Danmark, er 
overholdelse af Srila Prabhupadas princip om, 
at hans bøger kun må udgives af og komme fra 
The Bhaktivedanta Book Trust (BBT). Srila 
Prabhupada etablerede, at alle hans bøger skulle 
udgives af BBT, og at ISKCON’s templer og 
hengivne kun skulle købe hans bøger igennem 
BBT. Uheldigvis er der efter Prabbhupadas tid 
sket det, at et tidligere medlem af ISKCON med 
et juridisk fif har tiltvunget sig en begrænset ret 
til at udgive nogle af Prabhupadas bøger. Det 
har ført til oprettelsen af et alternativt piratfor-
lag, der nu forsøger at konkurrere med BBT i 
udgivelsen af Prabhupadas bøger. IDL fastslår, 
at dette strider imod Srila Prabhupada, og kan 
derfor ikke anerkende nogen form for projekt 
eller hengiven, der ikke følger dette princip, som 
del af ISKCON Danmark.”

Dette var et referat af en resolution af den 
17.2.2014, der lød således:

”IDL stadfæster, at en af betingelserne for at 
være et ISKCON-projekt er, at kun bøger fra the 
Bhaktivedanta Book Trust (BBT) bliver distribue-
ret. Srila Prabhupada etablerede, at alle hans bøger 
skulle udgives af BBT, og at ISKCON kun skulle 
købe hans bøger igennem BBT. IDL kan derfor 
ikke anerkende ethvert projekt eller hengiven, der 
ikke følger dette princip, som del af ISKCON.”

For at imødekomme et par misforståelser er 
denne resolution blevet ændret til følgende ordlyd:

”Srila Prabhupada etab-
lerede, at alle hans bøger 
skulle udgives af BBT, og 
at ISKCON kun skulle 
købe hans bøger igennem 
BBT. Hvis et projekt eller 
en hengiven ikke aner-
kender dette princip, men 
distribuerer bøger af Srila 
Prabhupada, som ikke er 
trykt af BBT, går dette 

direkte imod Srila Prabhupadas ønske. IDL 
stadfæster derfor, at en af betingelserne for at 
være et ISKCON-projekt i Danmark er, at Srila 
Prabhupadas bøger, som distribueres igennem 
dette projekt, skal være trykte af Bhaktivedanta 
Book Trust (BBT).”

En par misforståelser ved den første formule-
ring var, at ISKCON-projekter ikke må distri-
buere eller sælge andre Krishna-bevidste bøger, 
hvis de ikke udgives af BBT. Det må de dog 
godt. Det handler kun om, at Srila Prabhupadas 
bøger skal komme fra BBT. Ligeledes kunne det 
misforstås, at hvis en hengiven lå inde med bø-
ger fra Srila Prabhupada, der ikke var udgivet af 
BBT, var han eller hun ikke længere medlem af 
ISKCON. Derfor er det blevet præciseret, at der 
er tale om videresalg og distribution af bøger.

Srila Prabhupada om kun BBT
Med hensyn til Srila Prabhupadas ønske 

om, at hans bøger udelukkende skulle udgives 
gennem BBT, sendte han den 14. marts 1974 
følgende memorandum til alle sine templer:

”Mine kære disciple.
Modtag mine velsignelser. Nu, hvor vores 

ISKCON er ved at vokse sig til en vældig stor 
verdensomspændende organisation, er det kom-
met mig for øre, at nogle centre somme tider 
trykker mine bøger, beholder hele indsamlingen 
og bruger alle pengene uden om The Bhakti-
vedanta Book Trust. Dette må ikke foregå.

Kun BBT
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Jeg startede specielt BBT for at anbringe sær-
rettighederne der til at udgive alle mine bøger 
med min lære, skriverier og foredrag. På denne 
måde skal indsamlingerne deles i 50 procent til 
trykning af nye bøger og 50 procent til opførelse 
af templer.

BBT kan autorisere centre til at udgive ting, 
som det er tilfældet med oversættelser på frem-
mede sprog, med den overenskomst, at når den 
fremmede udgivelse bliver økonomisk rentabel, 
skal de betale procenter til BBT. Men enhver 
form for udgivelse af ISKCON-litteratur skal 
foregå igennem BBT eller under BBT’s bil-
ligelse og godkendelse.

Hvis templer udgiver uafhængigt, vil det ske 
på bekostning af de bøger, jeg selv udgiver, og 
kunne i sidste ende føre til økonomisk fallit for 
BBT, hvilket ville betyde, at jeg ikke kunne 
bestille nye bøger fra trykkeren eller have nok 
kapital til at opføre tempelprojekter.

Jeg går ud fra, at dette nu er klart, og I vil gøre 
det, der er nødvendigt. Hvis I har spørgsmål i 
denne henseende, kan I skrive til mig direkte 
og eller rådføre jer med GBC-repræsentanten.

Jeres evige velønsker
A.C. Bhaktivedanta Swami.”

Efter Srila Prabhupada bortgang er der imid-
lertid sket det, at nogle tidligere ISKCON-folk 
ved en juridisk manøvre har tiltvunget sig en be-
grænset rettighed fra BBT til udgivelse af nogle 
af Prabhupadas bøger. Dette stred direkte imod 
både BBT’s og GBC’s ønske, men skete ikke 
desto mindre. Derfor har vi nu den situation, at 
hvad de fleste ISKCON-folk anser for at være et 
piratforlag, Krishna Book Incorporated (KBI), 
udgiver nogle af Prabhupadas bøger på trods 
af Srila Prabhupadas ønske om det modsatte. 
Ingen kan nægte, at KBI har en juridisk ret, men 
ISKCON’s og BBT’s ledelse anerkender ikke, 
at KBI har nogen åndelig autoritet til at gøre 
dette. Derfor udsendte GBC’s formand, Tamo-
hara Prabhu, og medlem af BBT’s bestyrelse 
Svavasa Prabhu den 12. januar 2014 følgende 
brev til samtlige ISKCON’s templer (se http://
www.dandavats.com/?p=12250):

”Til alle templer.
Kære hengivne.
Modtag vores dybeste ærbødighed. Al ære til 

Srila Prabhupada.
Det er kommet os for øre, at der er en vis 

forvirring med hensyn til anskaffelsen af Srila 
Prabhupadas bøger til massedistribution. Det 
er ISKCON’s politik, sådan som det præciseres 
af Srila Prabhupada i det ledsagende brev [her 
refereres der til ovenstående memorandom fra 
Srila Prabhupada], at alle ISKCON-templer 
køber Hans Guddommelige Nådes bøger direkte 
og udelukkende fra BBT.

For nylig blev en lommeversion af Bhagavad-
gita as it is trykt i stort antal, og salgsagenter for 
denne udgave har aktivt forsøgt at sælge disse 
bøger til templer og tempelhengivne til masse-
distribution. Disse bøger er ikke autoriseret af 
BBT og lever ikke op til de kriterier, der blev 
angivet i BBT’s kontrakt med Krishna Books 
Inc. med hensyn til udgivelsen af Srila Prabhu-
padas værker fra før 1978. Enhver påstand om 
det modsatte er falsk.

Som det bliver påpeget i Srila Prabhupadas 
brev:

“Hvis templer udgiver uafhængigt, vil det 
ske på bekostning af de bøger, jeg selv udgiver, 
og kunne i sidste ende føre til økonomisk fallit 
for BBT, hvilket ville betyde, at jeg ikke kunne 
bestille nye bøger fra trykkeren eller have nok 
kapital til at opføre tempelprojekter.

Jeg går ud fra, at dette nu er klart, og I vil gøre 
det, der er nødvendigt. Hvis I har spørgsmål i 
denne henseende, kan I skrive til mig direkte 
og eller rådføre jer med GBC-repræsentanten.”

Der er ingen grund til at være usikker eller 
forvirret i denne forbindelse. Disse bøger er ikke 
autoriseret af BBT. Skulle ISKCON-templer 
distribuere dem, går de imod Srila Prabhupadas 
direkte instruktioner.

Jeres tjenere, 
Tamohara Das, formand for GBC’s besty-

relsesråd
Svavasa Dasa, medlem af BBT’s besty-

relse.”
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Velkommen til Bhagavad-gitas kapitel 7, som 
bærer titlen ’Viden om den Absolutte’. Denne lidt 
specielle term ”Absolut” kan godt bruge en for-
klaring. Der er to ting: relativ og absolut. I denne 
verden er alt relativt, dvs., det står i forhold til noget 
andet: dag og nat, sort og hvidt, mand og kvinde 
osv. Denne verden er fuld af relative sandheder, 
fordi alting her ultimativt er midlertidigt. I den 
åndelige verden er alting derimod absolut, fordi 
det relaterer til Den Absolutte, der er evig, fuld af 
viden og fuld af lyksalighed. 

I indledningen til Srimad-Bhagavatams første 
bog skriver Srila Prabhupada: ”Begrebet Gud og 
begrebet den Absolutte Sandhed er ikke på samme 
plan. Srimad-Bhagavatam handler om den Abso-
lutte Sandhed. Opfattelsen af Gud indikerer den 
styrende eller herskende, hvorimod den Absolutte 
Sandhed indikerer summum bonum eller den yder-
ste kilde til alle energier.” Prabhupada forklarer 
videre, at der findes mange herskere (mindre gu-
der), men kun én Højeste Guddom, ligesom der i 
en stat kan findes mange administratorer, men kun 
ét statsoverhoved.

Syvende kapitel
”Her i Bhagavad-gitas syvende kapitel for-

klares naturen af Krishna-bevidsthed til fulde. 
Krishna er uindskrænket i alle overdådigheder, 
og hvordan Han manifesterer disse overdådighe-
der, beskrives her. Fire slags heldige mennesker, 
der bliver knyttet til Krsna, og fire slags uheldige 
mennesker, der aldrig vender sig mod Krsna, 
bliver også beskrevet i dette kapitel.” (Bg. 7.1, 
forklaring)

Efter at have beskrevet forskellige yoga-veje 
i de foregående kapitler konkluderede Krishna 
i kapitel 6, at af alle yogier er bhakti-yogien den 

bedste. Nu forklarer Han, hvordan man bliver en 
bhakti-yogi eller hengiven af Krishna.

Slå ørerne ud 
Tidligere har Arjuna stillet mange spørgsmål, 

men i kapitel 7 er det udelukkende Krishna, der 
taler. Lige fra første vers instruerer Han: tac chrnu, 
”hør fra Mig”. Den hengivne tjenestes proces star-
ter med at høre. Krishna fortæller dernæst, hvad 
det er, der skal høres, nemlig viden om den fæno-
menale (materielle) og den numinøse (åndelige) 
verden samt Personen bag dem begge.

I vers 3 giver Krishna en advarsel om, at det ikke 
er så let at forstå Ham: 

”Ud af mange tusinde mennesker er der måske 
ét, der stræber efter fuldkommenhed, og af dem, 
der har opnået fuldkommenhed, er der dårligt nok 
ét, der virkelig kender Mig.” (Bg. 7.3)

Krishna siger næppe dette for at afskrække 
Arjuna, men snarere for at skærpe hans opmærk-
somhed. Som vi hørte om i sidste afsnit, er vi 
med kapitel 7 kommet til Bhagavad-gitas vigtige 
midterdel, der fokuserer på hengiven tjeneste. Hvis 
vi ikke allerede har gjort det, er det derfor på tide 
at slå ørerne ud og høre efter, hvad Krishna siger!

Krishnas mangfoldige energier
I vers 4–14 taler Krishna om Sine forskellige 

energier, der grundlæggende deles i to: åndelige 
og materielle. De levende væsner tilhører den ån-
delige kategori, men på grund af deres ønske om 
at nyde uafhængigt kommer de under kontrol af 
den materielle energi. Hvordan det levende væsen 
kan frigøres fra den materielle energis indflydelse 
forklares i vers 14:

daivi hy esa guna-mayi mama maya duratyaya
mam eva ye prapadyante mayam etam taranti te

Denne Bhagavad-gita-serie startede i januar-udgaven af Nyt fra Hare Krishna og er baseret på den nye 
danske oversættelse af Bhagavad-gita som den er. Teksten her er en indledning til kapitlet. Efter at have læst 
den er det meningen, at man selv skal læse kapitlet igennem og svare på de efterfølgende spørgsmål.

Bhagavad-gita som den er - kapitel 7
Viden om den Absolutte

Af Dandaniti Devi Dasi
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”Denne Min guddommelige energi, der består af 
den materielle naturs tre kvaliteter, er meget van-
skelig at gøre sig fri af. Men de, der har overgivet 
sig til Mig, kan let sætte sig ud over den.”

Før det giver Krishna flere eksempler på, hvor-
dan man kan forstå, at Han er essensen af alle 
manifestationer i denne materielle verden: ”Jeg er 
smagen i vand, Jeg er duften i jorden, Jeg er Solens 
og Månens lys, Jeg er styrken hos den stærke osv.” 
På den måde kan man lære at se Krishna i alle 
aspekter af livet: når man spiser, når man arbejder, 
når det er dag, når det er nat.

Krishna forklarer meget smukt, hvordan Han 
står bag alting:

”O du vinder af rigdomme, der findes ingen 
sandhed, der er højere end Mig. Alting hviler på 
Mig som perler på en snor.” (Bg. 7.7) 

Tåberne
Krishna har lige fortalt, at man nemt kan forstå 

Ham blot ved at overgive sig til Ham. Så hvad 
er det, der holder os tilbage? I vers 15 fortæller 
Krishna om fire skurke, der under ét kaldes dus-
kritinah, dvs., de bruger deres energi forkert. Den 
første er mudhaen eller æslet. Denne person har så 
travt med at arbejde, at han simpelthen ikke har tid 
til at høre om Herren. Den næste er naradhama, de 
laveste blandt mennesker. De er ganske enkelt ikke 
interesserede i religion. Den tredje gruppe kaldes 
mayayapahrita-jnana. Dette er ofte veluddannede, 
såkaldt intelligente mennesker, men deres intel-
ligens er blevet stjålet af maya. Den sidste klasse 
er asuram bhavam asritah, de erklærede ateister 
eller de, der følger dæmoniske principper.

Prabhupada giver en lang forklaring til dette 
vers, og her kan man få en dybere forståelse af, 
hvad der hindrer én i at overgive sig til Krishna.

De fromme
Efterfølgende beskriver Krishna fire slags 

fromme mennesker, der vender sig mod hengiven 
tjeneste. De kaldes sukritinah, dvs., de udfører 
gode eller fromme handlinger. Prabhupada beskri-
ver dem som følger: ”De, der af og til lider nød, 
de, der har brug for penge, de, der somme tider er 
nysgerrige, og endelig de, der nogle gange søger 

efter viden om den Absolutte Sandhed.”
Disse mennesker vender sig somme tider mod 

hengiven tjeneste, men deres motiver er ikke helt 
rene i begyndelsen. Derfor ses det undertiden, at 
når en person oplever lindring fra sin lidelse, opnår 
materiel velstand, får tilfredsstillet sin nysgerrig-
hed (eller Krishna-bevidsthed mister nyhedens in-
teresse), eller personen tilsyneladende har tilegnet 
sig en masse transcendental viden og er blevet en 
stor lærd, opgiver han eller hun hengiven tjeneste 
for igen at forsøge at nyde den materielle verden. 
Tendensen til at forvente en materiel belønning 
for hengiven tjeneste lægger meget dybt i os alle, 
og dette vers fortæller om nogle af faldgruberne.

Halvgudetilbedere og upersonalister
Krishna fortæller yderligere om to grupper af 

mennesker, der ikke overgiver sig til Ham, nem-
lig halvgudetilbederne og upersonalisterne. Kort 
fortalt kalder Han dem uintelligente, fordi deres 
mål ligger inden for den materielle verden. Den 
lykke, de søger, er midlertidig og middelmådig.

Krishna blander Sig ikke i de levende væsners 
frihed, selv om det kun er gennem Hans velsig-
nelser, at en person kan opnå tro på en bestemt 
guddom, eller en halvgud kan opfylde tilbederens 
ønsker. Prabhupada forklarer: ”…hvis den Højeste 
Herre som Oversjælen ikke skænkede disse facili-
teter, ville der ikke være nogen mening med deres 
frihed.” (Bg. 7.21, forklaring).

I vers 23 forklarer Krishna en meget simpel 
logik: ”De, der tilbeder halvguderne, kommer til 
halvgudernes planeter, men Mine hengivne kom-
mer til sidst til Min Højeste planet.”

Hengiven tjeneste er en sjælden ting
I vers 3 og 19 har Krishna påpeget, hvor sjæl-

dent det er, at en person engagerer sig i Krishna-
bevidsthed. I slutningen af kapitlet taler Han igen 
direkte om hengiven tjeneste, og hvad der skal til 
for at begynde hengiven tjeneste:

yesam tv anta-gatam papam 
jananam punya karmanam 
te dvandva-moha nirmukta 
bhajante mam drdha vratah
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”Personer, der har handlet fromt i tidligere liv og 
dette liv, og hvis syndige handlinger helt er ophørt, 
befries fra illusionens dualiteter, og de engagerer 
sig i Min tjeneste med beslutsomhed.” (Bg. 7.28)

En discipel spurgte engang Prabhupada, hvilke 
fromme aktiviteter de hengivne havde udført for at 
blive hengivne i dette liv, og Prabhupada svarede: 
”Jeg er jeres fromme aktiviteter.” Med andre ord er 
det ikke ”nok” med fromme aktiviteter; man skal 
først og fremmest have en hengivens barmhjertig-
hed. Hvis man har den og udfører den hengivne 
tjenestes proces, er det muligt at forstå og kende 
Ham, Guddommens Højeste Personlighed, selv i 
dødsøjeblikket, konkluderer Krishna i sidste vers.

Spørgsmål til kapitel 7
For at få en dybere forståelse af, hvad vi læser i 

Bhagavad-gita, er her en række spørgsmål til kapitel 7.

Vers 1-7
1. Forklar betydningen af tac chrnu.
2. Beskriv den hengivne tjenestes metode som be-

skrevet i forklaringen til vers 1 (SB.1.2.17–21).
3. Hvorfor betegnes bhakti-vejen her som svær?
4. Fortæl om Herrens tre purusa-inkarnationer 

eller Visnu-former.
5. Hvad er den almindelige (mis-) forståelse af 

den materielle verden blandt ateisterne (vers 4).
6. Forklar analogien med åndens tilstedeværelse 

i barnet og Oversjælens tilstedeværelse i uni-
verset.

7. Hvad menes der med, at Herren er arupam eller 
uden form?

8. Nævn de otte grundlæggende elementer, som 
den materielle energi består af.

9. Forklar analogien med perlerne på en snor.

Vers 8-14
1. Forklar analogien med Solen og solskinnet.
2. Forklar acintya bheda og abheda-tattva.
3. Nævn nogle af de måder, Krishna manifesterer 

Sig på i vers 8-11.
4. Hvad menes der med, at Herren er nirguna?
5. Forklar, hvordan de fire klasser af mennesker 

fungerer i den materielle naturs kvaliteter.
6. Hvordan kan de betingede levende væsener 

frigøre sig fra den materielle energi?
7. Hvorfor bruges ordet nitya-baddha om den 

betingede sjæl?
8. Hvem kan skænke befrielse? Forklar analogien 

med rebet.

Vers 15-19
1. Forklar de fire tåber, der ikke overgiver sig til 

Krishna.
2. Nævn de fire slags fromme mennesker, der 

overgiver sig til Krishna.
3. Hvem er den bedste af de fire fromme personer? 

Hvorfor?

Vers 20-25
1. Hvorfor faciliterer den Højeste Herre de levende 

væseners sansenydelse, når Han ved, at de der-
ved bliver bundet af maya?

2. Hvorfor anbefales det, at man udelukkende tilbe-
der Krishna, også hvis man har materielle ønsker?

3. Forklar forskellen på halvgudetilbedelse og 
hengiven tjeneste.

4. Hvordan opfatter mayavadierne Krishnas krop?
5. Hvordan er det muligt, at man ikke kan forstå 

Krishna, selv hvis man står over for Ham ansigt 
til ansigt? Giv evt. et eksempel fra teksten.

Vers 26-30
1. Hvordan afgøres spørgsmålet om personlighed 

og upersonlighed i vers 26?
2. Forklar analogien med Solen og skyen.
3. Hvad er illusionens dualiteter, og hvad resulterer de i?
4. Hvad skal der til for, at en person kan engagere 

sig i hengiven tjeneste?
5. Fuldfør sætningen: I Srimad Bhagavatam 

(5.5.2) finder vi, at hvis man virkelig gerne vil 
befries, skal man….

6. Hvem kan siges virkelig at have forstået brah-
man?

7. Hvordan kan det lade sig gøre at huske Krishna 
i dødsøjeblikket?

Et spørgsmål til personlig refleksion:
Kan du genkende nogle af de i dette kapitel 

omtalte kendetegn på fire slags fromme og fire 
slags tåbelige personer hos dig selv?
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Takket være Srila Prabhupada kan vi i dag 
smage på konfekter fra den vediske tradition, 
der omtales i Srimad-Bhagavatam, Caitanya-
caritamrta og andre hellige skrifter. I over 30 
år har ISKCON-hengivne spillet en vigtig rolle 
i udbredelsen af kendskabet til klassiske indiske 
konfekter til titusindevis af mennesker på alle 
kontinenter.

Ud over delikate konfekter, der laves af lokalt 
dyrkede indiske frugter, korn og forskellige 
slags mel, fremstilles der også en bred vifte af 
sødsager og konfekter, der består af ikke meget 
andet end mælk og sødemiddel. I de næste lek-
tioner skal vi se på nogle af de vigtigste katego-
rier af konfekter: kager, sirupbaserede konfekter, 
frugtbaserede konfekter, kornbaserede halavaer, 
khir (mælkebuddinger), sandesa (ostekaramel-
ler) og mælkekaramellerne pera og barfi.

I Indien kaldes en dygtig konfektionist for 
en halvai, der kan arbejde i et tempel, en bazar 
eller et privathjem. Som en introduktion til 
konfektfremstilling følger her nogle ord fra 
en af ISKCON’s legendariske halvai’er, Ku-
langana Devi fra Bhaktivedanta Manor, vores 
tempel uden for London. Denne ungdommelige 
64-årige hengivne er berømt for sin helligelse 
til denne tjeneste såvel som for sine fortrinlige 
konfekter og har inspireret hengivne over hele 
verden. Under vores sidste møde for omkring 
to år siden spurgte jeg hende om hendes kuli-
nariske rejse.

Yamuna Devi: Kan du fortælle mig lidt om 
din baggrund?

Kulangana Devi: Ved Herren Krishnas nåde 
kom jeg til Krishna-bevidsthedsbevægelsen i 
1972. De første to år var min hovedtjeneste at 

distribuere bøger. Men tilfældigvis så jeg i 1974 
hengivne i Bury Place-templet i London lave 
konfekter til ofring til mangala-arati [dagens 
første Deitets-tilbedelse]. De lavede ”hurtige” 
mælkekonfekter ved at blande mælkepulver 
med nedkogt mælk. Den bedste var en konfekt 
ved navn “Simply Wonderful”, der smeltede 
på tungen, en konfekt, som Srila Prabhupada 
havde lært sine disciple at lave i 1966 og 1967 
(tilfældigvis var de fleste ISKCON-kokke holdt 
op med at lave hurtige konfekter med undta-
gelse af Simply Wonderful omkring 1975 og 
begyndt at tilberede dem på den traditionelle 
måde). Andre hurtige konfekter var næsten lige 
så gode, og en af dem var pyntet med spiseligt 
sølvpapir. Sjovt nok var det det sølvpapir, der 
først inspirerede mig til at lave konfekter – det 
og noget, jeg havde læst i Srimad-Bhagavatam.

YD: Hvad var det?
KD: I forklaringen til Srimad-Bhagavatam 

4.21.1 skriver Srila Prabhupada: ”Virkelig 
velstand fås igennem naturens gaver som guld, 
sølv, perler, værdifulde sten, friske blomster, 

Herren Krishnas Køkken
  

Indisk vegetarisk kogekunst - 29.del
Af Yamuna Devi Dasi

Indiske konfekter og en hilsen fra en vaisnavi-halvai

I Yamunas madlavningsserie, der blev bragt i Back To Godhead i 1990’erne, bringer vi her afsnit 
29, der er den første i en serie om konfekter og desserter.

Yamuna Devi Dasi
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træer og silkestof. Derfor anbefaler den vediske 
civilisation en overflod af og udsmykning med 
disse naturens gaver fra Guddommens Højeste 
Personlighed. En sådan overflod ændrer med 
det samme sindets tilstand, og hele atmosfæren 
bliver åndeliggjort.”

Jeg vidste, at Herrens form udsmykkes med 
sølv- og guldsmykker, men køkkenet i Bury 
Place var det første sted, hvor jeg havde set 
konfekter, der var smykket eller pyntet med 
flortynde ark af ren guld og sølv. Igennem min 
læsning af Srila Prabhupadas bøger besluttede 
jeg mig for at lære at lave konfekter.

YD: Hvordan kom du i gang?
KD: Til at begynde med assisterede jeg andre, 

men gradvist lærte jeg at arbejde på egen hånd.
YD: Hvornår blev konfektfremstilling din 

vigtigste beskæftigelse?
KD: Det var i 1985, da jeg flyttede til New 

Vrindavana, West Virginia. Jeg blev draget til 
tempelkøkkenet og den bedste halvai, jeg kunne 
finde: Dharmakala Devi, der havde seksten års 
erfaring. Jeg lavede mælkekonfekter i mange 
lange timer hver dag. Vi tilberedte dem over 
trækomfurer og brugte kun frisk mælk fra stal-
den og de reneste ingredienser. Jeg blev dybt 
opmærksom på køkkengrejet, redskaberne, 
sødemidlerne, varmekilderne og indholdet af 
smørfedt i mælken. Det var en slags koncen-
treret lærlingetid. Jeg lærte fra hvem som helst, 
der ville undervise mig. Jeg lavede også alle 
opskrifterne i din Lord Krishna’s Cuisine.

YD: Blev du halvai på fuld tid, da du vendte 
tilbage til England?

KD: Ja. På Bhaktivedanta Manor begyndte 
jeg at forbedre renligheden og omorganiserede 
køkkenet. Vi købte tykbundede gryder af rustfrit 
stål udelukkende til brug til konfektfremstilling. 
Vi holdt alt køkkengrejet til konfektfremstil-
lingen adskilt fra det andet køkkenudstyr. Og 
fordi undersøgelser viser, at bakterier formerer 
sig på plastikskærebrætter, brugte vi kun skæ-
rebrætter af træ.

YD: Hvad med nogle tips fra dine mange års 
erfaring?

KD: Brug de friskeste og reneste ingredienser. 

Jeg bruger frisk mælk, der hentes direkte fra 
malkestalden og stadig er varm.

Nogle konfekter er meget kalorierige og søde, 
og andre er lettere. Krishna holder af begge. Han 
er ingen sundhedsfanatiker. Specielt i tempel-
køkkener laver vi mad til glæde for Krishna, så 
hvis en ret har brug for fløde og sukker, skal det 
bruges. Hvis prasadaen er for fed for os, kan vi 
blot respektere den ved at tage en lille bid af den. 

Hvis man skolder eller brænder mælken over 
høj temperatur, er det bare ærgerligt, for man 
har spildt den og ødelagt dens madværdi. Hvis 
man nedkoger mælken langsomt over lav varme, 
karamelliserer dens laktosesukker, og den får en 
behagelig flødekaramelagtig smag.

YD: Tak for de værdifulde råd.
KD: Hare Krishna.

Det skal nævnes i forbifarten, at Kulangana 
Devi ikke længere bruger de rene sølvfolier, der 
først tiltrak hende til konfektfremstilling. Hun er 
nået frem til, at sølvfolier ikke blev brugt i vais-
nava-køkkener i gamle dage. Brugen af sølvfolie 
er ny, en efterligning af en praksis i Jain-templer. 
Som puritaner vil hun gerne holde fast i den 
gamle tradition, hvilket vi takker hende for. 

Simply Wonderful
Srila Prabhupada kaldte denne uægte mælke-

karamel for ”a simply wonderful sweet”. Nogle 
slags indeholder et stænk essens af f.eks. vanilje, 
mandel, citron eller lime. Denne udgave minder 
i fasthed om fast, ukogt fondant og er så let at 
lave, at selv børnehavebørn kan lave en vellyk-
ket portion lækkerbidskner til voksne.

Jeg har lavet denne konfekt over hele verden 
med forskellige forarbejdede ingredienser. Non-
instant skummetmælkspulver fra helsekostfor-
retninger giver den mest flødeagtige konsistens, 
sødmælkspulver får en fast karamellignende 
konsistens, og instant fedtfrit mælkepulver fra 
Milkman ligger et sted midt imellem og bliver 
en smule kornet eller grynet. Hvis du bruger 
krystalsukker, uanset om det er råt eller hvidt, 
skal det pulveriseres i en blender, indtil det er 
helt fint. Fordi disse ingredienser forarbejdes og 
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opbevares under forskellige omstændigheder, er 
det forskelligt, hvor meget mælkepulver man 
skal bruge for at få den ønskede fasthed.

Simply Wonderful: grundopskrift
(Khara Pera) 
(24 stk.)
Tilberedningstid efter at have samlet ingredi-

enserne: 10 minutter

120 ml usaltet smør ved stuetemperatur
60 g flormelis
220 g tørt mælkepulver eller efter behov
1 tsk. mælk eller fløde eller efter behov
nogle dråber smagsessens som foreslået 

ovenfor
2 spsk. hakkede nødder eller tørret frugtpuré

Ælt smørret og sukkeret i en skål, indtil 
blandingen er let og luftig. Brug hænderne til 
at blande mælkepulveret og mælken/fløden 
sammen med det, til du har en mediumblød 
fondant. Tilsæt essens, nødder eller frugtpuré 
og fortsæt med at ælte, indtil det hele er godt 
blandet sammen.

Vask og tør hænderne og rul derefter fondan-
ten i glatte kugler (du kan også rulle fondant 
omkring hele nødder eller komme en lille kugle 
imellem to nøddehalvdele). Kom konfekten i 
papiræsker og stil den på køl i en tæt tillukket 
beholder i op til fire dage. Kuglerne kan ofres til 
Krishna, når de er kolde eller har stuetemperatur.

Simply Wonderful med kokos og 
flødeost

(Khara Nariyal Pera)
(24 stk.)
Tilberedelsestid efter at have samlet ingredi-

enserne: 10 minutter
Denne uægte mælkekaramel kan laves på 

nogle få minutter. Jeg synes, at hjemmelavet 
yoghurtost er et godt alternativ til flødeost, 
fordi den har færre kalorier og tilføjer sin egen 
særlige smag.

60 ml usaltet smør ved stuetemperatur
60 ml flødeost eller frisk yoghurtost ved 

stuetemperatur 
60 ml frosset æblekoncentrat, optøet
45 g ristet revet kokosnød
165 g tørt mælkepulver eller efter behov
¼ tsk. (1 ml) friskrevet muskatnød

Bland smørret, osten og æblekoncentratet i 
en skål, indtil blandingen er let og luftig. Tilsæt 
kokossen og blandt det hele godt. Bland mæl-
kepulveret i med dine hænder og ælt, indtil du 
har en mediumstiv dej. Vask og tør dine hænder. 
Rul derefter fondanten i glatte kugler og læg 
dem i papiræsker. Drys muskatnød over. Ofres 
til Krishna. Kan opbevares i køleskab i en tæt 
tillukket beholder i op til fire dage.




