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Maj 2014
Fredag 2.5 Candana-yatra begynder   
  (fortsætter de næste 21 dage)
Tirsdag 6.5 Jahnu-saptami
Torsdag 8.5 Srimati Sita Devi, Herren Sri  
  Ramas hustrus, fremkomst
                     Sri Madhu Panditas bortgang
                     Srimati Jahnava Devis fremkomst
Lørdag 10.5 Ekadasi (faste fra korn og bønner  
  for Mohini Ekadasi)
Søndag 11.5 Bryd fasten mellem 5:32–10:26 
Mandag 12.5 Jayananda Prabhus bortgang
Tirsdag 13.5 Nrsimha Caturdasi: Herren  
  Nrsimhadevas fremkomst (faste  
  indtil tusmørke)
Onsdag 14.5 Krishna Phula Dola, Salila Vihara
                      Sri Paramesvari Dasa Thakuras bortgang

                      Sri-Sri Radha-Ramana Devajis fremkomst
                      Sri Madhavendra Puris fremkomst
  Sri Srinivasa Acaryas fremkomst
                      Tulasi Jala Dan slutter
Mandag 19.5 Sri Ramananda Rayas bortgang
Lørdag 24.5 Ekadasi (faste fra korn og bønner  
  for Apara Ekadasi)
Lørdag 25.5 Bryd fasten mellem 4:42–10:18 
                     Srila Vrindavana Dasa Thakuras fremkomst
Søndag 8.6 Sri Baladeva Vidyabhusanas bortgang
                     Ganga Puja
                     Srimati Gangamata Gosvaminis fremkomst
Mandag 9.6 Ekadasi (faste fra korn og bønner  
  for Pandava Nirjala Ekadasi, for  
  mange fuldstændig faste fra tilmed vand)
Tirsdag 10.6 Bryd fasten mellem 4:27–10:15

Velkommen til Nyt fra Hare Krishna, maj 2014. Vi sprang april 
måned over, fordi vi var bortrejste til Mayapur i Indien, men nu er vi 
tilbage igen, forhåbentligt med spændende og relevant Krishna-bevidst 
læsning.

Vi skal kort meddele, at der bliver afholdt et kursus i Deitetstilbedelse 
i hjemmet lørdag den 31. maj i templet i Vanløse. Det er Aditya Varna 
Devi Dasi, der står for det, og det er åbent for alle. Så vil man gerne have 
lidt indsigt i, hvordan man tilbeder Krishna på sit alter derhjemme, kan 
man kontakte Aditya Varna på tlf. 2235 5582. Startstidspunktet ligger 
ikke helt fast, men det kommer til at vare hele dagen.

Bemærk, at vi har nogle meddelelser fra Norge denne gang. Vi regner 
med, at det bliver en fast ting. Da vi har en del norske læsere, virker 
det naturligt også at informere dem løbende om, hvad der sker i Norge, 
og det er et ønske, som de hengivne i Oslos nye center har udtrykt.

Forsidebilledet er fra Sridhama Mayapur, en udsigt fra toppen af det 
nye tempel, der er under opførsel, ud over Srila Prabhupadas samadhi-
tempel og den gren af Ganges, der løber forbi Mayapur.
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Svarupa Damodara: Moderne videnskabs-
mænd arbejder meget hårdt på at skabe liv i 
deres laboratorier.

Srila Prabhupada: Prøv at forstå dette: 
Ligesom Gud allerede eksisterer, eksisterer de 
levende væsener, der er uadskillelige dele af 
Gud, også allerede i al evighed. Så det er ikke 
nødvendigt at ’skabe’. Det er tåbeligt, for de 
levende væsener er evige. De bliver aldrig skabt. 
De bliver blot manifesteret i den materielle 
verden på fire forskellige måder. Nogle af dem 
manifesteres gennem frø, nogle gennem gæring, 
nogle gennem æg og nogle gennem fostre. Men 
de levende væsener eksisterer allerede, så der er 
slet ikke tale om skabelse. Dette er videnskaben 
om det levende væsen.

Der er allerede så mange millioner og milli-
arder af levende væsener, men alligevel holder 
videnskabsmændene store konferencer for at 
finde ud af, hvordan de kan skabe noget. Det er 
så barnligt. De spilder tiden, vildleder folk og 
spilder alles hårdt tjente penge. Derfor siger jeg, 
at de er slyngler. De forsøger at ’skabe’. Hvad 
vil de skabe? Alting er der allerede. Men dette 
ved de ikke på trods af al deres avancerede ud-
dannelse. Derfor beskriver Bhagavad-gita dem 
som mudhaer, slyngler.

Så sig til disse slyngler: ”Min gode mand, du 
kan ikke skabe, og der er heller intet, der kan 
blive skabt. Blot find ud af, hvor de levende 
væsener kommer fra, hvad deres kilde er, og 
hvem der er hjernen bag hele naturen. Find ud 
af det. Det er virkelig viden. Hvis du anstrenger 
dig for at få denne viden og forsøger at finde 
den oprindelige kilde til alting, vil du en skønne 
dag komme til niveauet af vasuvedah sarvam 
iti sa mahatma sudurlabhah: Du vil forstå, at 
Gud er kilden til alting, og så vil din viden være 
perfekt.”

Se denne dejlige blomst. Tror du, at den er 
kommet frem automatisk uden styringen af en 
hjerne? Det er en tåbelig filosofi. Disse såkaldte 
videnskabsmænd bruger så mange bombastiske 
ord, men hvor meget forklarer de i virkelighe-
den? Ingen andre end dem kan forstå det. De 
bruger et kompliceret sprog på en måde, så 
medmindre de forklarer det, vil ingen ane, hvad 
de taler om.

De siger, at alting bliver gjort automatisk 
’af naturen’. Det er ikke rigtigt. Naturen er et 
redskab. Den er ligesom en fantastisk computer, 
men der er stadigvæk en operatør bag den. Disse 
slyngler har ingen sund fornuft. Hvor findes 
den maskine, der virker uden en operatør? Har 
de nogensinde set en sådan maskine? Hvordan 
kan de foreslå, at naturen fungerer automatisk? 
Naturen er en fantastisk maskine, men operatø-
ren bag er Gud, Krishna. Blot fordi maskinen 
fungerer fantastisk, betyder det så, at der ingen 
operatør er?

Harmoniummet er også en maskine, og hvis 
en dygtig musiker spiller på det, frembringer 
det meget melodiske, behagelige lyde. ”Åh, 
hvor dejligt.” Men kan harmoniummet spille 
automatisk og frembringe melodiske lyde? De 
har ikke engang nogen sund fornuft, og alligevel 
fortsætter de med at kalde sig selv videnskabs-
mænd. Det er det, vi beklager: Disse folk har 
ikke engang nogen sund fornuft, og alligevel 
går de for at være videnskabsmænd.

Svarupa Damodara: De tror, at fordi de 
igennem kemi er i stand til at syntetisere nogle 
primitive aminosyrer …

Srila Prabhupada: Det er håndværk. Det er 
ikke viden. Lad os f.eks. sige, at du maler et bil-
lede af en rose. Da er du en maler, men ikke en 
mand af viden. ”En mand af viden” betyder en, 
der ved, hvordan ting sker. En maler efterligner 

 Srila Prabhupada taler ud
Denne udveksling mellem Hans Guddommelige Nåde A. C. Bhaktivedanta 

Prabhupada og hans discipel Svarupa Damodara fandt sted den 1. marts 1975 i 
Atlanta, USA.

Videnskabeligt fremskridt
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blot det, han ser. Det er alt. Derfor er håndværk 
og videnskab to forskellige ting.

Svarupa Damodara: Så hvis de skaber noget 
syntetisk, er det blot håndværk?

Srila Prabhupada: Ja. F.eks. ved en god kok, 
hvordan man blander krydderier og tilbehør og 
får ting til at smage godt. Så man kan kalde en 
kemiker en dygtig kok. Kemi er intet andet end 
håndværket med at blande forskellige kemika-
lier. Det er alt. Der er olie, og der er baser, og 
hvis man blander dem rigtigt, får man sæbe – 
meget nyttigt.

Svarupa Damodara: Men videnskabsmæn-
dene er overbevist om, at de på en eller anden 
måde vil være i stand til at skabe liv og tilmed 
lave et menneske.

Srila Prabhupada: Der er ikke noget pro-
blem, så hele verden vil gå til 
helvede uden din skabelse. 
Livet er der allerede. F.eks. er 
der så mange biler. Hvis jeg 
fremstiller endnu en bil, hvad 
ære har jeg af det? Der er alle-
rede så mange biler. Da der in-
gen biler var, tilfaldt en vis ære 
den mand, der først opfandt en. 
”Ja, du har gjort noget godt – en 
hesteløs vogn. Folk vil få gavn 
af det, en bekvemmelighed, det 
er i orden.” Men når der er mil-
lioner og atter millioner af biler, 
der blot er årsag til ulykker, og 
jeg laver endnu en bil, hvad 
ære har jeg af det? Hvad er min 
ære af det?

Svarupa Damodara: Nul 
og niks.

Srila Prabhupada: Nul og 
niks. Og for at opnå dette nul, 
afholder de en eller anden stor 
konference, og så mange folk 
kommer og bruger deres penge 
der.

Svarupa Damodara: De vil 
gerne lave et bedre menneske. 
De vil gerne gøre livet bedre.

Srila Prabhupada: Ja, det er vores ide. Vi 
siger til videnskabsmændene: ”Spild ikke jeres 
tid på at prøve at lave liv. Forsøg at gøre jeres 
liv bedre. Prøv at forstå, hvad jeres virkelige 
åndelige identitet er, så I kan blive lykkelige 
inden for dette liv. Det er den slags forskning, 
der bør ske.”

Den første ting, de skal lære, er, at der er en 
fører eller sjæl inde i kroppens ’bil’. Dette er det 
første skridt mod viden. Hvis man ikke forstår 
denne simple ting, er man et æsel. Føreren – 
sjælen – kører denne krops bil. Og hvis føreren 
bliver uddannet, kan han køre sin krop til selv-
erkendelse, så han kan komme hjem, tilbage til 
Guddommen. Da bliver han fuldkommen. Så vi 
uddanner føreren – vi forsøger ikke at fremstille 
endnu en blikbil. Det er Krishna-bevidsthed.
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Srila Prabhupada lagde 
stor vægt på, at hans position 
som ISKCON’s grundlægger-
acarya til alle tider nyder en 
fremtrædende anerkendelse. 
Han gav ordre til, at hans navn 
skal stå i alle hans bøger på 
titelsiden og på omslaget som 
’Hans Guddommelige Nåde 
A.C. Bhaktivedanta Swami 
Prabhupada’ med ’Grundlæg-
ger-acarya for det Interna-
tionale Samfund for Krishna- 
bevidsthed’ anbragt direkte 
under. På samme måde gav 
han ordre til, at der skal stå 
’Grundlægger-acarya: Hans Guddommelige 
Nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada’ 
direkte under ’Det Internationale Samfund for 
Krishna-bevidsthed’ på alle ISKCON’s of-
ficielle dokumenter, brevhoveder, udgivelser 
og underskrifter. På disse og andre måder skal 
Srila Prabhupadas særlige tætte forbindelse til 
ISKCON altid anerkendes.

Som grundlægger-acarya indtager Srila Prab-
hupada en enestående position i ISKCON. Vi er 
nødt til at forstå dette dybt. Som acarya er hans 
personlige handlemåder modellen og normen 
for alle ISKCON-hengivne. Som grundlægger 

antager hans personlige stan-
darder og de principper, hvor-
efter han handlede, eller hans 
særlige ånd eller mentalitet en 
social dimension og form i den 
organisation, han skabte. Hvert 
enkelt medlem tager den ånd til 
sig og gør den til en integreret 
del af sin egen identitet. Hans 
ånd gennemsyrer hele institu-
tionen som essensen af dens 
kultur, og medlemmerne bliver 
dens synlige legemliggørelser 
i verden.

Vi holder de mange store 
acaryaer i vores tradition i 

ære og lærer fra dem, men alligevel er Srila 
Prabhupada for os som grundlægger-acarya 
enestående blandt dem alle. Prabhupada selv vil 
leve generation efter generation som den mest 
specielt fremtrædende siksa-guru i hver eneste 
ISKCON-hengivens liv – en bestandig iboende 
aktiv ledende og styrende tilstedeværelse. Han 
er således hele ISKCON’s sjæl. Som så fortsæt-
ter Srila Prabhupada med handlingskraftigt at 
agere i denne verden, så længe ISKCON fort-
sætter som det sammenhængende udtryk for og 
samlede redskab for hans vilje. På denne måde 
forbliver Srila Prabhupada ISKCON’s sjæl og 

Srila Prabhupada som 
grundlægger-acarya af ISKCON

Af Ravindra Svarupa Dasa

Tiden nærmer sig uundgåeligt: Om 25-35 år vil der ikke længere være hengivne, der har mødt 
Srila Prabhupada personligt, tilbage på Jorden. Ikke desto mindre er det afgørende, at Srila 
Prabhupada vil være lige så meget til stede for alle fremtidige generationer af hengivne, som han 
var det for de første generationer. Hvordan sikrer man det? Dette spørgsmål har en komite under 
GBC, The Srila Prabhupada Position Committee, arbejdet med en del år. Som et resultat af dette 
arbejde har GBC netop udgivet ’Srila Prabhupada, the Founder-acarya of ISKCON’, en bog af 
Ravindra Svarupa Prabhu, der diskuterer vigtigheden af at bevare Srila Prabhupadas centrale 
rolle som ISKCON’s ’grundlægger-acarya’.

Da GBC anbefaler alle ISKCON’s hengivne nøje at studere denne bog, bringes her bogens 
indledning, der giver bogens tanke og tese i en overordnet form.

Ravindra Svarupa Dasa
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ISKCON hans krop.
Prabhupadas grunde til at 

grundlægge ISKCON
Da det lykkedes Srila Prabhupada at etablere 

Herren Caitanyas bevægelse som en verdens-
omspændende prædikemission, tog han den 
tunge beslutning at danne en ny institution, Det 
Internationale Samfund for Krishna-bevidsthed, 
med ham selv som grundlægger-acarya. Han 
gjorde dette på grundlag af sin viden og sine 
erkendelser. Essensen af den viden havde han fra 
sin åndelige mester. Desværre var denne viden 
og erkendelse i det store hele ophørt med at blive 
fulgt, da Srila Prabhupadas egen Guru Maharaja 
var gået bort, i dennes nu fragmenterede insti-
tution. Derfor grundlagde Prabhupada en ny 
organisation, der i både helhed og alle detaljer 
skulle give form til og udvikle den erkendelse 
– en erkendelse, der manifesterer sig selv som 
en fast, utrættelig forpligtelse til at give lidende 
mennesker overalt ren kærlighed til Gud.

Institutionen, der skal kunne handle med fæl-
les kræfter over store spand af tid og rum, har 
brug for en helt særlig form. Srila Bhaktisid-
dhanta Sarasvati Gosvami forlangte derfor en 
organisation, hvor den endelige autoritet skulle 
ligge, ikke hos nogen enkeltperson i form af 
en enkelt autokratisk acarya, men snarere hos 
et råd af ledere, som han kaldte ’The Gover-
ning Body Commission’. Det lykkedes ikke 
Gaudiya-matha at føre denne struktur ud i livet, 
og derfor blev Gaudiya-matha med Prabhupadas 
ord ’ubrugelig’.

Vores vigtigste udfordring
Srila Prabhupada etablerede en sådan struktur 

for ISKCON ved at nedsætte The Governing 
Body Commission i 1970 og overse rådets grad-
vise dannelse og udvikling. Med sin udtalelse 
om, at han ville have ”hundreder og tusinder af 
åndelige mestre” inden for ISKCON lod han 
forstå, at det normative guru-discipel forhold 
skulle bevares for alle tider inden for den sam-
lede institution under ledelse af GBC. I en sådan 
organisation ville mange guruer kunne handle 
med fælles kraft og arbejde sammen med andre 

ledere og administratorer i broderlig harmoni.
Ligesom et barn på fostertilstanden i dets 

moders mave med dets form og funktion nød-
vendigvist ikke fuldstændigt udviklet forblev 
ISKCON’s struktur imidlertid af natur i en 
uudviklet tilstand, så længe Prabhupada var til 
stede som eneste acarya og diksa-guru. Under 
Prabhupadas manifesterede tilstedeværelse 
kunne GBC på grund af selve naturen af si-
tuationen af indlysende grunde ikke antage sin 
fuldstændige rolle som den ”yderste ledende 
autoritet”, og Prabhupada fortsatte også med at 
være den eneste guru. Derfor måtte det færdig-
gjorte produkt af Prabhupadas arbejde vente på 
sin tid til at blive manifesteret.

Følgelig har Srila Prabhupada efterladt os 
opgaven efter sin bortgang med helt at finde 
ud af, hvordan ISKCON i praksis skal antage 
sin form og sine funktioner for at kunne handle 
effektivt i verden. En central udfordring er at 
integrere guru-discipel forholdet, der indebærer 
sit eget berettigede krav om dyb loyalitet og 
forpligtelse over for guruens person, inden for 
et større samfund, der i en vis forstand kræver 
en højere, mere altomfattende loyalitet. Denne 
loyalitet er vores fælles troskab over for vores 
grundlægger-acarya, Srila Prabhupada, en 
loyalitet, der demonstreres i praksis gennem 
vores samarbejde med hinanden inden for den 
struktur, han har testamanteret til os for at op-
fylde sit inderste ønske.

Vi opdagede, at det første system med ’zone-
acaryaer’ og integrering af guruen med en bred 
struktur stiltiende skabte geografiske zoner, der 
hver især var mere sammenhængende end selve 
ISKCON som helhed. Dette viste sig at bringe 
ISKCON’s integritet i fare, hvorfor det system 
er blevet afskaffet. Ikke desto mindre er vi sta-
dig nødt til at gå meget dybere for at gøre den 
organisation, som Srila Prabhupada ville have, 
til virkelighed.

Det er interessant at bemærke, at to frem-
trædende anti-ISKCON bevægelser (der ofte 
hævder at være ’det virkelige ISKCON’) byg-
ger på den direkte afvisning af den ene eller 
den anden af de to dele af Prabhupadas helhed. 
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Ritvik-tilhængerne vil 
af med de egentlige gu-
ruer til fordel for GBC’ 
institutionelle autoritet, 
imens tilhængerne af en 
eller anden prominent 
sannyasi eller lignende 
vil fjerne et reelt GBC 
og afhænge af en ka-
rismatisk, autokratisk 
enkeltstående acarya.

ISKCON har brug for 
at udvikle begge elemen-
ter: en stærk fælles loya-
litet over for ISKCON 
og GBC og det dybe og 
fuldstændige lærerfor-
hold mellem den indivi-
duelle guru og discipel 
inden for ISKCON. Vi 
er nødt til at indse, at der 
er ingen modsætning og 
konflikt imellem dem. 
Vi er nødt til at forstå, hvordan de styrker og 
støtter hinanden. 

Et afgørende element i etableringen af denne 
nødvendige syntese er opnåelsen af en dyb 
forståelse af Srila Prabhupadas position såvel 
som at handle på den forståelse, både med hen-
syn til jnana og vijnana [teoretisk og erkendt 
viden]. Så ordet grundlægger-acarya symboli-
serer selve Srila Prabhupada og er på en måde 
ISKCON’s enhed. Derfor skal han udgøre en 
uundgåelig fremherskende følt tilstedeværelse 
i alle hengivnes liv, uanset hvem der ellers gør 
tjeneste som deres siksa- eller diksa-guruer. 
Guruer, der stadig er manifesteret i verden, vil 
naturligt gøre et mere levende indtryk på deres 
tilhængere end dem, der er umanifesteret i form. 
Fordi Srila Prabhupadas person som sådan nu er 
umanifesteret, er det nødvendigt, at dette fravær 
af vapu [fysisk tilstedeværelse] kompenseres af 
en konstant dybere og dybere erkendelse af hans 
manifestation som vani [instruktion], sådan som 
han selv lærte det.

Det er nødvendigt, at en sådan tilstedevæ-

relse bliver lige så me-
get en del af ISKCON’s 
struktur, som den særlige 
karakter af dens kultur er 
det, så hans tilstedevæ-
relse ikke vil blive min-
dre på det tidspunkt, hvor 
alle dem, der personligt 
har kendt Srila Prabhu-
pada, er fulgt med ham 
bort fra denne verden. 

Det vil have mange 
konsekvenser at gøre 
Srila Prabhupadas posi-
tion som grundlægger-
acarya til en realitet. 
Blandt dem er: 1) Den 
ene generation efter den 
næste vil kunne mod-
tage den særlige nåde, 
som Srila Prabhupada 
tilbyder. 2) Ved at søge 
fuldstændig tilflugt hos 

Srila Prabhupada som siksa-guru i hans vani-
manifestation vil alle lærere i ISKCON, uanset 
hvilket niveau af fremskridt de er på, autentisk 
kunne videregive Srila Prabhupadas egentlige 
lære og derigennem tilbyde alle virkelig vej-
ledning og beskyttelse. 3) Srila Prabhupadas 
aktive tilstedeværelse vil sikre ISKCON’s enhed 
og integritet. 4) ISKCON’s lære vil forblive 
konstant over tid og rum. 5) Srila Prabhupadas 
realiserede viden, der udrustede ham med den 
særlige kraft til at sprede Krishna-bevidsthed, vil 
ikke blot blive bevaret, men også videreudviklet. 
6) Hans bøger vil forblive centrale for us, for 
de indeholder erkendelser og instruktioner, 
der først kan blive til virkelighed efter udvik-
linger i fremtiden. 7) Srila Prabhupadas øjne 
vil for altid være den linse, gennem hvilke alle 
fremtidige generationer ser vores forudgående 
acaryaer.

Srila Prabhupada, the Founder-acarya of 
ISKCON kan hentes gratis som pdf-fil på http://
www.founderacharya.com/
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Vi har nok allesammen erin-
dringer om specielle oplevel-
ser, som skiller sig ud, som er 
uforglemmelige, som fik en 
afgørende betydning for vores 
livsbane, eller som markerede et 
vendepunkt i vores liv. For mig 
indtraf et sådant vendepunkt en 
juli nat i 1980 på en camping-
plads nær byen Rovinj, som lig-
ger ved adriaterhavskysten i det, 
som dengang hed Jugoslavien, 
ikke langt fra den italienske 
grænse.

Jeg var taget på sommereven-
tyr sammen med en kammerat 
i hans ”asfaltboble”, hans lille 
VW. Sammen havde vi begivet 
os af sted sydpå ned gennem 
Tyskland og over alperne til det 
blå Adriaterhav. Turen udviklede 
sig nu sandt at sige ikke helt efter 
mit ønske. Jeg har aldrig været 
vild med den form for turisme: 
at ligge på stranden hele dagen 
og gå på diskotek om aftenen for at drikke sig 
fuld og gå på skørtejagt. Men det var ikke mig, 
der bestemte farten, og min ven ville det sådan. 

Så her var vi på denne kæmpestore camping-
plads, der var fuld af turister fra hele Europa. Nu 
var det tid til at nyde livet. Sprutten var billig, og 
der var et rigt udvalg af forlystelser, barer og re-
stauranter, man kunne besøge. Campingpladsen 
var fuld af mennesker, der lige som os var kom-
met dertil for at finde lykken eller i det mindste 
et par ugers afbræk fra hverdagens trummerum. 
Piger var der selvfølgelige masser af, mere eller 
mindre let tilgængelige, selv om jeg som sagt 
aldrig har været den store Casanova.

Og her kommer vi nok til et af de grundlæg-
gende problemer på turen, for i modsætning til 
mig var min kammerat, som jeg skal undlade 
at nævne ved navn, en rigtig skørtejæger. Men 

sammen med mig var der ikke meget sjov. Jeg 
var med andre ord en rigtig dødbider, set med 
hans øjne. I hvert fald fik jeg skylden for, at han 
slet ikke fik nogle damer på krogen under hele 
turen – hvilken fiasko.

Hvem af os, der var mest frustreret, er svært at 
sige. Under alle omstændigheder kom det til et 
punkt, hvor livets meningsløshed bare skyllede 
ind over mig, så at sige. Den omtalte nat lå jeg 
under åben himmel og prøvede at falde i søvn. 
Vi havde bare et lille tomands telt med, og jeg 
fik hurtigt nok af at sove derinde sammen med 
min kammerat. Det var ikke noget problem, for 
der faldt ikke en dråbe regn under hele vores 
ophold, så jeg lagde mig bare udenfor. Der lå 
jeg så en nat og funderede over livet og verden.

Pludselig var det, som om der gik et lys op for 
mig. Mens jeg lå og kiggede op på stjernerne, 

En nat, der ændrede mit liv
Af Gaurahari Dasa

Gaura Hari Dasa
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fik jeg pludselig en følelse af, at der var nogen, 
der kiggede ned på mig deroppe fra. ”Hvis Gud 
findes,” tænkte jeg, ”så må Han da for søren 
hjælpe mig i min nød.” Jeg havde aldrig tænkt 
over det på den måde før, men jeg forstod plud-
selig, at verden selv er beviset på Guds eksistens. 
Med andre ord kan en så kompleks og genial 
inretning som dette kosmos ikke være opstået 
ved en tilfældighed, tænkte jeg.

Når jeg siger Gud, mener jeg altså et intel-
ligent væsen, som har skabt verden, på samme 
måde som en dygtig ingeniør skaber så mange 
indretninger. Gud må med andre ord være en 
person, som vi kan kommunikere med. Hvis jeg 
bad Ham om hjælp, om svar på mine spørgsmål 
om verden og meningen med livet – for der 
måtte være en mening ifølge samme logik – så 
måtte Han også give mig svar. Jeg besluttede 
mig for at begynde at bede Fader Vor. Jeg hu-
skede, at religionslæreren i gymnasiet havde 
sagt, at der er bred enighed blandt de lærde 
om, at netop denne bøn, som alle inden for den 
kristne tro vel kender, kommer fra Jesus Kristus 
selv, i modsætning til meget af det, der ellers står 
i Det Nye Testamente. 

Så jeg tænkte, at der var nok en vis kraft i 
den bøn. Jeg begyndte flere gange om dagen 
at gå i enrum (jeg var for genert til at gøre det, 
mens andre var til stede) og fremsige Fader 
Vor: ”Fader Vor, Du som er i himlene! Helliget 
vorde Dit navn, komme Dit rige, ske Din vilje 
som i himlen, således også på Jorden; giv os i 
dag vort daglige brød og forlad os vor skyld, 
som også vi forlader vore skyldnere. Led os 
ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For 
Dit er Riget og magten og æren i al evighed! 
Amen.” Sideløbende prøvede jeg at meditere, 
mens jeg sad i lotusstilling med lukkede øjne, 
sådan som det jo er populært (det resulterede 
dog for det meste i, at jeg faldt i søvn). Men 
jeg ventede spændt på det svar fra Gud, som 
jeg følte måtte komme. 

Og jeg kom ikke til at vente forfærdeligt 
længe. Ironisk nok var det første, der skete, at 
jeg mødte en pige fra Guds Børn, som inviterede 
mig til at besøge sektens center. Jeg tog derud 

og blev modtaget af en lidt selvhøjtidelig fyr, 
som tilbød at bede Jesus ind i mit hjerte. Det 
skete ved, at vi holdt hinanden i hænderne 
og med lukkede øjne sammen fremsagde det 
samme Fader Vor. Nu var alle mine problemer 
løst, for Jesus var i mit hjerte, lovede han mig. 
Jeg vidste dog med mig selv, at så enkelt er det 
ikke. Der må lidt mere til, hvis jeg skal komme 
ud af det hængedynd, jeg sidder fast i, tænkte 
jeg. Jeg købte den ikke og gik derfra med en lidt 
vammel følelse efter at have konkluderet, at det 
var i hvert fald ikke noget for mig.

Ikke så lang tid efter mødte jeg imidlertid en 
anden person uden for det samme butikscenter, 
hvor jeg havde mødt pigen fra Guds Børn. Det 
var en munk fra Krishna-bevægelsen, som solgte 
mig en LP og bogen Sri Isopanisad. Da jeg så 
forsiden af Sri Isopanisad med en utroligt smuk 
Kesava Visnu, som står i vand til livet og ser på 
én med et gennemtrængende blik, var der noget, 
som sagde mig, at det her var faktisk svaret på 
min bøn. Jeg kunne ikke vente med at komme 
hjem og læse, og fra første side blev min følelse 
bekræftet.

I Sri Isopanisad fik jeg svar på alle mine 
spørgsmål. Alting faldt på plads. Den her verden 
er ikke vores hjem, og hvis vi vil opnå lykke, 
må vi vende tilbage til Guds rige. Vi er kommet 
hertil, fordi vi har vendt os bort fra Ham, og 
det må vi gøre godt igen, hvis vi vil løse vores 
problemer og finde fred. Jeg kan slet ikke be-
skrive, hvor glad og oplivet jeg blev, da Krishna 
besvarede min bøn. Tænk sig, at hele skabelsens 
Herre er parat til at kommunikere med mig og 
hjælpe mig. Uanset hvor ussel og ubetydelig jeg 
er, betyder det, at Han elsker mig, og Krishnas 
kærlighed er det, som gør livet værd at leve.

Men hvad med Fader Vor? Tja, jeg lærte en 
anden bøn, som er endnu mere kraftfuld, enkel 
og ren: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 
Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, 
Rama Rama, Hare Hare. Den kan oversættes 
som en bøn om helt enkelt at få lov til at tjene 
Krishna, Gud, hvilket er den perfekte bøn, for 
tjeneste til Krishna er i virkeligheden det eneste, 
vi behøver for at blive lykkelige.
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På sit årlige møde her i fe-
bruar 2014 i Mayapur, Vestben-
galen, besluttede ISKCON’s 
styrende råd, at hengivne, der 
fremover ønsker at blive ini-
tieret af en guru i ISKCON, 
først skal bestå ISKCON’s 
discipelkursus. Beslutningen 
træder først i kraft fra Janma-
stami 2015 (den 5. september), 
så ISKCON-ledere over hele 
verden har tid til at få kurset gjort bredt tilgængeligt.

ISKCON’s discipelkursus udsprang fra ISKCON’s 
guru-seminar, der blev startet i 2008 for at hjælpe nye 
hengivne til at bestride tjenesten som guru og blive 
dygtige til at prædike til og tage sig af nye hengivne.

“Da vi lavede dette seminar, forstod vi dog, at vi 
også måtte sørge for den anden side,” fortæller Anut-
tama Dasa, GBC-formand for i år og en af personerne 
bag kursets udvikling. ”Vi har brug for en fælles 
moden forståelse af, hvad det vil sige at være guru 
i ISKCON, men vi er også nødt til direkte at hjælpe 
hengivne til at blive disciple.”

Discipelkursuset, der tager tyve timer over fire 
dage, er blevet tilbudt siden 2012 og er allerede ble-
vet undervist i Mayapur i Indien, Washington D.C. i 
USA, Argentina, Hong Kong og Bangladesh. Som 
et spændende interaktivt kursus er det ISKCON’s 
første officielle træning af nye medlemmer i, hvad 
en initieret discipels særlige pligter er, og det kom-
mer ind på en række vigtige emner omkring, hvad 
det betyder at være discipel i ISKCON.

Kurset begynder med guru-tattva, eller hvad det 
vil sige at være guru. “I kurset studerer vi en masse 
af det, som Prabhupada skrev og sagde om guruer,” 
fortæller Anuttama. “For eksempel hvordan guruen 
skal respekteres som Guds ambassadør, og hvordan 
guruen, selv om han i disciplens øjne er Guds re-
præsentant, ser sig selv som en ydmyg tjener af sin 
åndelige mester.”

Kurset fokuserer også en 
masse på Srila Prabhupada 
som ISKCON’s grundlægger-
acarya, hvilket betyder, at hans 
særlige position til enhver tid 
overgår alle andres.

“Vi minder folk om, i hvor 
høj grad Prabhupada er en 
integreret del af hver eneste 
hengivens liv i ISKCON,” for-
klarer Anuttama. “Vi læser Srila 

Prabhupadas bøger, vi betragter hans murti [form], vi 
synger hans pranama-bønner i kirtana, hans billede 
er på alteret, og vi lytter til hans forelæsninger og 
læser hans bøger.”

De tre forskellige slags guruer bliver også disku-
teret – den altoverskyggende grundlægger-acarya 
(Srila Prabhupada), ens mange siksa-guruer såsom 
tempelpræsidenter, bhakta-ledere eller hvem som helst, 
der giver åndelige instruktioner, og – for dem, der vælger 
at blive mere seriøse og aflægge løfter – diksa-guruen.

“Alle tre arbejder sammen igennem hele vores 
liv,” bemærker Anuttama. “Sammen former de os 
og vejleder os gennem vores åndelige liv.”

En anden del af kurset diskuterer, hvordan man 
vælger en diksa-guru. “Somme tider kan der være en 
misforståelse af, at jeg skal vælge en guru baseret på, 
hvem der har flest disciple eller er den bedste sanger,” 
fortæller Anuttama. “Men det er ikke rigtigt. Snarere 
skal vi vælge en guru ud fra, hvem der inspirerer os, 
sætter et godt eksempel og er dedikeret til sin egen 
åndelige mester.”

Kurset er jordnært og praktisk. På et tidspunkt 
deler kursisterne sig i grupper og diskuterer nogle 
af de problemer, der kan være med at holde deres 
løfter som fremtidige disciple. I en anden time læ-
rer de, hvordan man reagerer, hvis deres guru har 
åndelige problemer. Ifølge Anuttama er dette ikke 
kun et problem i det 21. århundrede, men noget, der 
også skete på Herren Caitanyas tid og tilmed så langt 

ISKCON’s discipelkursus 
bliver obligatorisk

Af Madhava Smullen, ISKCON News

Anuttama Dasa
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tilbage som til Mahabharata.
“Vi har før i tiden set, at åndelige ledere somme 

tider kan have problemer, og hvordan deres di-
sciple ikke har været forberedt til at klare en sådan 
situation,” nævner han. ”Så vi ønsker at berede alle 
fremtidige disciple. Vi lægger i særdeleshed vægt på, 
at hvis vores diksa-guru har vanskeligheder, har vi 
altid vores forbindelse til Srila Prabhupada, Herren 
Krishna, ISKCON og vores siksa-guruer.”

Mod kursets afslutning er der en time om for-
hold og relationer inden for ISKCON, og hvordan 
initiering inden for samfundet også betyder at 
engagere sig i ’familieprofessionen’ med at sprede 
Krishna-bevidsthed og hjælpe andre til at vågne op 
til åndeligt liv.

Kurset er fyldt med interaktivt gruppearbejde, 
sketcher og rollespil. I en sketch lærer kursisterne 
for eksempel, hvad de skal gøre, hvis de får mod-
stridende råd fra forskellige autoriteter såsom deres 
guru og deres tempelpræsident. Igennem hele kurset 
lærer de også om, hvilke pligter de har som disciple, 
de forskellige måder at tjene deres guru på og vig-
tigheden af at respektere alle vaisnavaer.

Det tog omkring et år at udvikle kurset under til-
syn af GBC’s Guru Services Committee, Mayapur 
Institute og ISKCON Communications med bidrag 
fra ældre hengivne, diksa- og siksa-guruer og lærere 
fra hele verden. Det bygger hovedsageligt på Srila 
Prabhupadas bøger og foredrag såvel som det, de seks 
Gosvamier fra Vrindavana skrev. Det bliver givet af 
kvalificerede lærere, der allerede selv har taget kurset 
og har færdiggjort VTE’s lærertræningskursus på 
Mayapur Institute eller tilsvarende kurser.

Inden for det næste halvandet år, før alle ISK-
CON’s guruer indfører kurset som en betingelse 
for initiering, vil GBC’ Guru Services Committee 
arbejde hårdt for at have mange kvalificerede lærere 
i ISKCON’s templer over hele verden.

Imens kurset varer 20 timer og normalt foregår 
over fire dage, er det meget fleksibelt og kan tilpasses 
ethvert tempel. For eksempel kan det undervises hver 
lørdag fire uger i træk eller i den første weekend i to 
på hinanden følgende måneder. Hengivne, der ikke 
bor tæt nok på et tempel, vil blive i stand til at tage 
kurset over Internettet gennem Bhaktivedanta Col-
lege i Radhadesh, Belgien.

Kurset er også ved at blive oversat til alle de større 
sprog. Foreløbig findes det på russisk, italiensk, tysk, 
hindi, bengalsk og selvfølgelig engelsk. The Guru 
Services Committee arbejder sammen med hjem-
mesiden www.iskcondesiretree.net for at gøre kurset 
tilgængeligt online på forskellige indiske sprog og 
også andre sprog.

Selv om kurset vil være obligatorisk for de fleste 
initieringskandidater fra 2015, kan GBC-medlem-
merne bede om et års udsættelse på steder, der har en 
særlig situation, for eksempel hvis kursusmaterialet 
ikke er tilgængeligt på et bestemt sprog. Kravene til 
en handicappet eller dødeligt syg aspirerende discipel 
kan overvejes. Hvad angår hengivne, der ikke kan 
læse, er de også velkomne til at deltage i kurset og 
kan få tilbud om en mundtlig eksaminering bagefter.

ISKCON’s discipelkursus er allerede blevet givet 
mange steder i verden og har fået positiv respons og 
resultater fra både nye og ældre hengivne. Anuttama, 
der har undervist kurset mange gange, fortæller, at 
han elsker at give det. ”Jeg kan se, hvordan hengivne, 
der tager det, virkelig forøger deres værdsættelse af 
Srila Prabhupada og deres egen fremtidige diksa-
guru,” kommer det begejstret fra ham. “De uddyber 
også deres forståelse af vores kultur og føler sig meget 
bedre udrustet til at blive gode disciple.”

Anuttama mindes, hvordan hengivne i ISKCON’s 
tidlige år ville blive initieret hurtigt uden endda at 
være helt sikre på, hvad det ville sige, og mange 
forsvandt igen lige så hurtigt.

“Tydeligvis var vi ikke særlig gode til at træne 
hengivne og hjælpe dem til at forstå alvoren af deres 
forpligtelse,” bemærker han. ”Men jeg tror, at kurser 
som dette nu vidner om ISKCON’s modenhed og 
viser, at vi forstår behovet for at træne medlemmerne 
i, hvordan de vier sig seriøst til deres åndelige liv 
baseret på en meget bred og moden forståelse af 
Krishna-bevidsthed.”

”Åndeligt liv er ikke blot opflammende tale,” slut-
ter han. ”Det handler om en livslang forpligtelse og 
dedikering, og vi har brug for at styrke folk i, hvordan 
de gør det på en afbalanceret og moden måde.”

Fra ISKCON News den 3.4.2014. Kilde: http://
iskconnews.org/iskcon-disciple-course-to-be-prere-
quisite-for-initiation-from-2015,4336/.
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Jo, vi anser Gud eller Brahman for at være nirguna, 
men ikke på samme måde som upersonalisterne, dvs. 
de, som fortolker nirguna til at betyde, at Gud ikke 
eksisterer med transcendentale personlige kvaliteter. 
Lad mig forklare vores opfattelse. Krishna-bevæ-
gelsen følger strengt de vediske skrifters principper, 
ifølge hvilke alle de mantraer, der beskriver Brahman 
osv., er nødt til at blive forklaret af en lærer (acarya) i 
en af de autoriserede discipelkæder (sampradaya’er), 
hvis de skal forstås korrekt. Hare Krishna tilhører 
Brahma-sampradayaen. Den korrekte forståelse af 
begrebet ”nirguna”, der bliver givet af de vediske 
skrifters acaryaer såsom Vyasadeva, Ramanujacarya, 
Yamunacarya, Madhvacarya og vores egen Srila 
Prabhupada, er, at Gud ikke er underlagt den materi-
elle verdens kvaliteter, men eksisterer hinsides disse. 
Som der f.eks. står i Bhagavad-gita 13.15:

sarvendriya-gunabhasam 
sarvendriya-vivarjitam

asaktam sarva-bhrc caiva 
nirgunam guna-bhoktr ca

”Oversjælen er den oprindelige kilde til alle sanser, 
men alligevel har Han ingen sanser. Selv om Han 
opretholder alle levende væsener, er Han utilknyttet. 
Han er hævet over naturens kvaliteter samtidig med, 
at Han behersker alle den materielle naturs kvaliteter.”

 Prabhupada forklarer i kommentaren: ”Selv om 
den Højeste Herre er kilden til alle levende væseners 
sanser, har Han ikke Selv materielle sanser, som de 
har det. I virkeligheden har de individuelle sjæle ån-
delige sanser, men i det betingede liv er disse dækket 
af materielle elementer, og således kommer deres 
sansevirksomhed til udtryk gennem materie. Den 
Højeste Herres sanser er ikke dækket på den måde. 
Hans sanser er transcendentale og bliver derfor kaldt 
nirguna. Guna refererer til de materielle kvaliteter, 
men Hans sanser er ikke dækket af materie. Det må 
forstås, at Hans sanser ikke helt er som vores.”

Vores åndelige sansekrop er nu dækket af en ma-
teriel krop, og derfor kaldes vi for ”betingede sjæle”, 

dvs. sjæle, der er underlagt de materielle kvaliteter 
eller er ”saguna”. Forstavelsen ”sa” betyder ”med”, 
og ”nir” betyder ”uden”. Hvordan Guds sanser er 
uden (nir) de materielle kvaliteter (guna), bliver for-
klaret i Upanisaderne såsom Svetasvatara Upanisad 
(3.19), apani-pado javano grahita: ”Guddommens 
Højeste Personlighed har ikke hænder, der er mate-
rielt besmittede, men Han har Sine hænder og tager 
imod et hvilket som helst offer, der tilbydes Ham.” 
Det er forskellen på den betingede sjæl (saguna) og 
Oversjælen (nirguna).  For yderligere information 
kan du læse Srimad-Bhagavatam 4.20.7 samt Srila 
Prabhupadas forklaringer til vers 5 i Sri Isopanisad.

Så hvorfor kritiserer Srila Prabhupada uperso-
nalisterne? Fordi upersonalisterne ikke accepterer 
skrifternes autoritative beskrivelser af den Højeste 
Brahman, Krishnas, transcendentale krop, der er 
evigt eksisterende, fuld af viden og lyksalighed 
(sac-cid-ananda-vigraha) hinsides den midlertidige 
materielle skabelse. Moderne upersonalister følger 
ikke engang deres egen forgænger, Sankaracarya, der 
skrev i sin Bhagavad-gita-kommentar (Gita-bhasya), 
at Krishna er Guddommens Højeste Personlighed 
og hinsides den materielle skabelse (narayanah 
paro ’vyaktat).

Yamunacarya, en stor hengiven af Herren i 
discipelrækken fra Ramanujacarya, har skrevet et 
rammende vers i den forbindelse (Stotra-ratnam 12):

”Min kære Herre, hengivne som Vyasadeva og 
Narada kender Dig som Guddommens Personlighed. 
Ved at forstå forskellige vediske skrifter kan man 
komme til indsigt om Dine egenskaber, Din form 
og Dine aktiviteter, og man kan således forstå, at Du 
er Guddommens Højeste Personlighed. Men de, der 
befinder sig i lidenskaben og uvidenhedens kvaliteter, 
dæmonerne og de ikke-hengivne, kan ikke forstå Dig. 
De kan umuligt forstå Dig. Uanset hvor dygtige sådanne 
ikke-hengivne er til at diskutere Vedanta, Upanisaderne 
og anden vedisk litteratur, er det ikke muligt for dem at 
forstå Guddommens Personlighed.”

Amogha-drk svarer Martin, der spørger: ”...hvad Prabhupada mener med sin kritik af ”upersonalister”. 
Har man ikke i Hare Krishna et gudsbegreb, som tilsvarer nirguna Brahma?”

Hvorfor kritisere upersonalister?
Af Amogha-drk Krishnadasa
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Srila Prabhupada bemærkede ofte, at 
det civiliserede menneskeliv starter med 
det vediske samfundssystem, varnasrama-
dharma. Følger man ikke varnasrama, 
lever man et uciviliseret liv, ja, nærmest 
et poleret dyreliv, også selv om man ellers 
er sofistikeret, veluddannet og nydeligt 
påklædt. 

Man kan spørge, hvorfor man skal leve 
civiliseret. Hvorfor ikke bare leve som dyr? 
Svaret er, at uden civiliserede principper 
vil man aldrig kunne have et harmonisk 
og fredfyldt menneskesamfund, ligesom 
vi hver især heller ikke vil kunne sætte os 
ud over vores lavere dyriske instinkter og 
opnå den selvudvikling og åndelige fuld-
kommenhed, der er tiltænkt menneskelivet.

Derfor fylder emnet varnasrama-dhar-
ma meget i den vediske litteratur. Ordet varna 
refererer til menneskesamfundets fire beskæfti-
gelsesmæssige inddelinger – brahmana, ksatri-
ya, vaisya og sudra – imens asrama henviser 
til menneskelivets fire livsstadier, brahmacari, 
grhastha, vanaprastha og sannyasa. Afhængig 
af sammenhængen kan dharma oversættes 
som ’religion’, ’pligt’ eller ’natur’. Tilsammen 
bliver de til varnasrama-dharma, der også 
somme tider kaldes sanatana-dharma, ’den 
evige religion’.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at 
varnasrama-dharma ikke er det samme som 
det moderne indiske kastesystem, hvor man er 
fastlåst til den kaste, man tilfældigvis er født 
i. I et ægte varnasrama-samfund sker klassifi-
ceringen af mennesker ikke efter fødsel, men 
efter kvalifikation og natur.

Varnasrama-dharma er et omfattende og 
meget vigtigt emne at forstå. Derfor vil jeg 

skrive om det i de næste numre af Nyt fra Hare 
Krishna i håb om at kunne hjælpe til en dybere 
forståelse af, hvad varnasrama egentlig går 
ud på.

Varnasrama er Krishnas kultur
For at forstå varnasrama-dharma er det 

bedste først at have i mente, hvad den åndelige 
verden og den materielle verden er, og hvad 
den oprindelige årsag til alt er, nemlig Herren 
Sri Krishna, alle årsagers årsag. Han er dermed 
også oprindelsen til menneskesamfundets 
varnasrama-system, som Han selv bemærker 
det i Bhagavad-gita (4.13). En enkel definition 
er, at varnasrama-dharma er Krishnas kultur.

Sri Krishna har to verdener, den åndelige 
verden, hvor de evigt befriede sjæle lever sam-
men med Krishna, og den materielle verden, 
der er hjem for de betingede sjæle, der ønsker 
at glemme deres forhold til Ham og derfor fødes 

Varnasrama - Instruktioner 
for civiliserede menneseker

Af Lalitanatha Dasa
Dette er første del i en serie om varnasrama-dharma.

Lalitanatha Dasa
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og dør igen og igen i samsara, kredsløbet af 
fødsel og død.

Denne materielle verden forstås bedst som en 
forvrænget refleksion af den åndelige verden. 
I Bhagavad-gita (15.1) gives eksemplet med 
et træ, der spejler sig i vandet, hvor det rigtige 
træ er den åndelige verden, og spejlbilledet er 
den materielle verden. Alt, der findes her i den 
materielle verden, findes med andre ord også i 
den åndelige verden, men dér er det virkeligt, 
mens denne materielle verden blot er en midler-
tidig skyggeverden. Den åndelige verden er 
evig, fuld af viden og fuld af lyksalighed, imens 
den materielle verden er midlertidig, mørk og 
lidelsesfyldt.

Den åndelige verden er således ikke et 
formløst, variationsløst blændende hvidt lys, 
men indeholder den samme mængde af mang-
foldighed, personligheder, aktiviteter, følelser 
osv., som findes i den materielle verden. Det 
betyder, at der også er kultur og samfund i den 
åndelige verden. Hvad er den åndelige verdens 
kultur og samfund da? Svaret er: varnasrama-
dharma. Forskellen mellem her og dér er kun, at 
imens varnasrama-dharmas mest iøjnefaldende 
formål i den materielle verden er at civilisere 
animalske sjæle og bringe system i menneske-
samfundet, er varnasrama i den åndelige verden 
kun til for Krishnas nydelse eller rasa.

Her er det vigtigt at forstå forskellen på tattva 
(’ontologisk’ sandhed) og rasa (personligt for-
hold). For eksempel er ingen Krishnas far eller 
mor, når vi taler om tattva, for Han er alles far 
og mor. Men når vi taler om rasa, er Nanda 
Maharaja og Moder Yasoda alligevel Krishnas 
far og mor, og Han er deres barn. Det er det 
personlige forhold, de føler over for hinanden. 
Ifølge tattva betyder sanatana-dharma, evig re-
ligion, at vi alle er Krishnas evige tjenere. Men i 
forbindelse med rasa betyder sanatana-dharma 
eller evig religion varnasrama-dharma, ifølge 
hvilken den særlige natur og tilbøjelighed, vi 
hver især har over for Krishna, organiseres og 
systematiseres efter evige religiøse principper.

Den åndelige verdens uendelige mangfoldig-
hed af personligheder og personlige forhold er 

altså organiseret ifølge varnasrama-dharma, 
ligesom det ideelt set også bør være tilfældet 
i den materielle verden. Forskellen er blot, 
at imens varnasrama-dharma er en forud-
sætning for overhovedet at have et civiliseret 
menneskeliv i den materielle verden, tjener 
varnasrama-dharma i den åndelige verden 
intet andet end Krishnas rasa, Hans nydelse af 
personlige forhold. Et eksempel er den åndelige 
verdens højeste nydelsesværdige forhold, der 
eksisterer mellem Krishna og Vrindavanas unge 
hyrdepiger – gopierne – hvor gopierne er gift 
til anden side samtidig med, at de på ulovlig vis 
har et hemmeligt forhold til Krishna. Ægteskab 
er en del af varnasrama, så hvis der ikke var 
varnasrama og dermed ægteskab i den åndelige 
verden, kunne dette højeste forhold slet ikke 
forekomme.

Fordi varnasrama-dharma er den åndelige 
verdens kultur, er det vigtigt for alle, der ønsker 
at komme til den åndelige verden efter dette liv, 
at forstå varnasrama-dharma og være trænet i 
dens kultur. Som det siges: ”Skik følge eller 
land fly.” Uden at kunne følge varnasrama vil 
man have ikke kunne finde sig til rette eller 
overhovedet blive accepteret i den åndelige 
verden! Træning i varnasrama-dharma er altså 
en del af forberedelsen til at kunne komme til 
den åndelige verden.

At følge varnasrama er samtidig en stor 
hjælp, når man stræber efter selvrealisering 
og udvikling af hengiven tjeneste til Krishna 
(Krishna-bevidsthed), og det er grundlaget for 
overhovedet at have et civiliseret menneske-
samfund. Af disse grunde optager varnasrama-
dharma så stor og central en plads i den vediske 
litteratur. I Srimad-Bhagavatam handler hele 
fem kapitler i syvende bog således kun om 
varnasrama-dharma.

Vi bør også lige besvare et par andre udbredte 
misforståelser omkring varnasrama-dharma. 
Den ene er, at vi som vaisnavaer er hævet over 
og transcendentale til varnasrama. Her refere-
res der ofte til, at Sri Caitanya Mahaprabhu i 
Sin diskussion med Ramananda Raya afviste 
varnasrama-dharma som en ydre ting. Og jo, 



-15-

det er fuldstændig sandt, at 
overholdelse af varnasrama-
dharma i den forstand er en 
ydre ting, der ikke i sig selv 
kan give én livets højeste mål, 
kærlighed til Krishna. Men det 
er lige så sandt, at Sri Caitan-
ya Mahaprabhu Selv strengt 
fulgte varnasrama-dharma 
til punkt og prikke, selv om 
det ifølge Ham var en ydre 
ting. At noget er en ydre ting 
betyder ikke, at vi er hævet 
over at skulle følge den. For 
eksempel er det en ydre ting at 
tage dagligt bad og holde rent 
omkring sig. Det alene gør os 
ikke Krishna-bevidste. Men 
kan vi blive Krishna-bevidste, 
hvis vi ikke gør det? Nej. På 
samme måde kan vi ikke blive 
Krishna-bevidste uden at følge 
varnasrama-dharma.

En anden misforståelse går 
på, at det ikke er muligt at 
indføre det fulde varnasrama 
i den moderne verden, eller at 
den moderne tid er så radikalt 
anderledes en tid, at varnas-
rama er fuldstændig upraktisk 
og forældet. Svaret er, at det er 
rigtigt, at det næppe vil være muligt at indføre 
det fuldstændige varnasrama-samfund, som 
det eksisterede for tusinder af år siden. Men 
selv om mange detaljer omkring varnasrama er 
forsvundet og glemt for altid, betyder det ikke, 
at vi ikke kan følge de overordnede principper 
og de mange konkrete detaljer, som vi stadigvæk 
har kendskab til. 

Med hensyn til, at det er upraktisk og forældet 
i moderne tid, er svaret, at den moderne tid ikke 
er så radikalt anderledes en tid end andre tider. 
For eksempel er mænd og kvinder stadigvæk 
tiltrukket til at leve sammen, som de altid har 
været det. Her foreskriver varnasrama, at de 
lever sammen i et religiøst indviet ægteskab 

og holder sig trofast til den samme mand eller 
hustru hele livet igennem uden at skilles. Man 
kan indvende, at i moderne tid er mennesker 
vant til at have frie forhold til det modsatte 
køn. Men selv om dette naturligvis er udbredt i 
den moderne verden, er det ikke desto mindre 
en uciviliseret adfærd, der ikke er en kilde til 
fred og lykke. De fleste, der har gennemgået 
en skilsmisse eller er skilsmissebarn, kan sik-
kert bekræfte dette, så hvordan kan det kaldes 
praktisk? Varnasrama er på ingen måde uprak-
tisk, men til alle tider det eneste, der virker, hvis 
man virkelig ønsker at have det fuldstændige og 
tilfredsstillende liv, som vi alle i bund og grund 
tragter efter.  (Fortsættes i næste nummer)

Varnasrama
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Nrsimha-caturdasi
Herren Nrsimhadeva, Herren Krishnas fremkomst som 

halvt menneske, halvt løve, i form af Ugra-Nrsimha en tidlig 
morgen i Sridhama Mayapur, hvor han er blevet tilbedt i 
tyve år med stor hengivenhed. Tirsdag den 13. maj er det 
Nrsimha-caturdasi, hvor han bliver fejret over hele verden. I 
København er der fest fra kl. 17 og check på Krishnahusets 
facebook side for program i Aarhus … Alle er velkomne.

Informationer fra 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.

Mai måned
13. mai kl. 17.00: Feiring av Herren Nrisimhadevas åpenbarelsesdag. Kirtana, foredrag 

og prasada.
16 – 18. mai: SCANDI-NAMA. I Norge er 17. mai årets største festivaldag. Det er en nasjonal 

helligdag, og den blir sett på som Norges ”fødselsdag”. Det er en ypperlig dag for harinama 
og for å komme i kontakt med folk. Folk er festkledd, i godt humør og elsker å danse i gatene. 
Tidligere har harinama på denne dagen blitt entusiastisk mottatt av folk da det kryr av glade 
mennesker i Oslo sentrum! Vi ønsker å invitere folk til en opplevelse av denne 17. mai dagen 
med en spesiell Nama-sanga samling av Srila Prabhupadas hengivne familie i de Skandina-
viske landene. Alle som ønsker å tilbringe en helg her i Norge fylt med kirtana, harinama, 
katha, prasada og hengiven assosiasjon er velkomne. Dette er ”Skandi-nama” programmet:

Ankomst torsdag kveld eller fredag morgen.
Fredag 16. mai: Harinama (sittende) med bokdistribusjon og prasada-distribusjon i Oslo 

sentrum. Maha nama-hatta program på ettermiddagen/kvelden.
Lørdag 17. mai: Maha harinama (gående) i Oslo Sentrum. Fest og sanga i ISKCON-

tempelet om kvelden.
Søndag 18. mai: Luksus søndagsfest i ISKCON-tempelet fra kl. 15.00 – 18.00. Vi treffes 

kl. 14.00 i tempelet for en times kirtana før det offisielle programmet. Hvis du ønsker å bli 
lenger er du selvfølgelig velkommen til det. 

Husk at været er veldig skiftende i Norge, så kom godt kledd og ta med en paraply. Vennligst 
registrer din påmelding før 1. mai slik at vi kan sørge for innlosjering hos lokale hengivne og 
i tempelet. FESTIVALEN ER GRATIS (donasjoner for bhoga osv. mottas med glede!) 

Deres tjenere ved ISKCON Norge
Vennligst se vår hjemmeside (http://harekrishna.no/) for kontaktinformasjon eller send en 

mail til info@harekrishna.no eller på Facebook. Følg med på oppdateringer på nettet etter 
hvert som vi nærmer oss datoen for festivalen.

Nrsimha
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Bhaktivinoda Thakura, en af de 
store mestre i vores tradition, har 
kaldt kapitel 2 ”En sammenfatning 
af Bhagavad-gitas indhold”. Srila 
Prabhupada forklarer: ”Emnerne 
i Bhagavad-gita er karma-yoga, 
jnana-yoga og bhakti-yoga. I kapitel 
2 er karma-yoga og jnana-yoga 
blevet nærmere omtalt, og vi har 
også fået et glimt af bhakti-yoga, 
hvilket giver os et overblik over 
teksten som helhed.”  (BG. 2.72, 
forklaring)

  
Arjuna overgiver sig

I første kapitel hørte vi om, hvordan Arjuna 
mistede kampmodet, da han indså, at han stod 
over for sine egne venner og slægtninge på 
slagmarken. Kapitlet slutter med, at Arjuna 
lægger sine våben fra sig og sætter sig ned 
på stridsvognen, forvirret og på grådens rand. 
Arjuna har fremført mange tilsyneladende noble 
grunde til ikke at kæmpe, men nu begynder 
Herren Krishna at pille alle Arjunas gode 
argumenter fra hinanden. Hele Bhagavad-gita 
er for så vidt svar på Arjunas tvivl, men her i 
andet kapitel får vi et overblik over situationen.

Arjuna fortsætter med at komme med flere 
argumenter, men til sidst erkender han, at han 
ikke kan løse sin situation ved egen kraft, og 
han overgiver sig til Sri Krishna som Hans 
discipel. Dette er et meget afgørende øjeblik, 
fordi det viser, at selv en mægtig personlighed 
som Arjuna kan ikke løse livets problemer uden 

hjælp fra en åndelig mester. ”Af 
natur er hele virvaret af materielle 
aktiviteter en kilde til rådvildhed 
for alle. For hvert skridt, man 
tager, er der forvirring, og derfor 
påhviler det alle at opsøge en ægte 
åndelig mester, der kan vejlede én 
i den rette måde at opnå livets mål 
på.” (BG. 2.7, forklaring). Efter 
dette sker der en markant ændring 
i Krishna og Arjunas forhold fra at 
være et venskabsforhold til at være 
et lærer-discipel-forhold. 

Krishnas instruktioner om den 
udødelige åndelige sjæl

I indledningen til Bhagavad-gita sagde 
Prabhupada, at den første opgave for en 
aspirerende transcendentalist er at forstå, at han 
(eller hun) ikke er kroppen, men en åndelig sjæl. 
Her forklarer Krishna sjælens natur fra mange 
forskellige synsvinkler. Det første, Krishna siger 
til Arjuna, er, at han er et stort fjols! Hvorfor? 
Fordi han identificerer sig med kroppen. Arjunas 
medfølelse med hans familiemedlemmer er 
baseret på den kropslige livsopfattelse, og derfor 
er den illusorisk. 

Et essentielt vers i denne passage er vers 
13, der forklarer, hvordan sjælen vandrer fra 
barndom til ungdom til alderdom og til sidst 
vandrer over i en ny krop. Det viser, hvordan 
reinkarnation, udskiftning af kroppen, finder 
sted allerede inden for dette liv, så der er ikke 
nogen grund til at blive forbavset over, at sjælen 

Vi håber, I alle har haft glæde af de to første afsnit af denne løbende gennemgang af Bhagavad-
gita, der blev bragt i Nyt fra Hare Krisna nr. 1 og 2 i år. Fordi nogle af os var så heldige at få lov 
at rejse til Indien i marts-april måned, får I først 3. del nu. J

Bhagavad-gita som den er 
- kapitel 2

Sammenfatning af Bhagavad-gitas indhold
Af Dandaniti Devi Dasi

Dandaniti Devi Dasi
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søger over i en ny krop ved døden. 

Argumenter for og imod krigen
Arjunas argumenter kan groft inddeles i fem 

kategorier:
1) Medfølelse – Arjuna ønskede ikke at slå 

nogen ihjel, i særdeleshed 
i k k e  s i n e  v e n n e r  o g 
familiemedlemmer.

2) Nydelse – Arjuna ville 
ikke være i stand til at nyde 
kongeriget, hvis alle de, han 
ønskede at nyde det sammen 
med, blev dræbt i kampen.

3 )  Ø d e l æ g g e l s e  a f 
familien – Hvis så mange 
ksatriyaer blev dræbt, ville 
der ikke være nogen til at 
beskytte brahmanaerne og 
kvinderne. Som følge heraf 
ville de religiøse principper 
smuldre, og der ville komme uønskede børn 
til verden. 

4) Frygt for syndige reaktioner – Arjuna 
frygter, at han vil få syndige reaktioner for at 
ødelægge familietraditionerne og for at slå sine 
overordnede ihjel.
5) Ubeslutsomhed/usikkerhed – Arjuna kan 
ikke se noget godt komme ud af kampen. Han 
tænker, at det er bedre, at han går ud i skoven 
og lever som tigger, eller at Duroyodhana slår 
ham ihjel, uden at Arjuna gør modstand.

Krishnas modargumenter kan sammnenfattes 
som følger:

1) Sjælen kan ikke dræbes. Der er ingen grund 
til at have speciel medfølelse over for slægtninge 
og venner, da dette er baseret på en illusorisk 
opfattelse.

2) Hvis Arjuna kæmper, vil han vinde 
kongeriget, og hvis han taber, vil han komme 
til de himmelske planter og nyde der. 
3) Ved at udføre sine foreskrevne pligter vil 
man ikke pådrage sig syndige reaktioner, 
men vil derimod blive ophøjet til en bedre 
livsstatus.

4) Der er ikke noget forkert ved at slå Arjunas 
lærere og overordnede ihjel, da de har handlet 
uretfærdigt. Desuden er de gamle og ved at slå 
dem ihjel vil de blive renset for deres syndige 
handlinger og opnå en ny og bedre krop.

5) Arjuna vil under alle omstændigheder 
blive involveret i kamp 
før eller senere, da det er 
hans natur som kriger. At 
gå ud i skoven og leve som 
tigger er derfor et upraktisk 
forslag.

Krishna kommer også 
med et ateistisk argument 
om, at selv hvis man ikke 
tror på sjælens eksistens, er 
der ingen grund til at sørge 
over kroppen, da den blot 
er en bunke kemikalier. 

K r i s h n a  s t i k k e r 
endvidere til Arjunas ksatriya-stolthed ved at 
påpege, at de store generaler på slagmarken 
vil håne ham, idet de vil tro, at han har forladt 
slagmarken på grund af frygt og ikke af såkaldt 
medfølelse. At miste sin anseelse og ære anses 
for værre end døden for en ksatriya.

 
At handle uden at begære frugterne

De argumenter, Krishna har givet, er 
hovedsageligt baseret på Arjunas sansenydelse, 
selv om de også har rod i religiøse principper. Da 
Arjuna tilsyneladende stadig ikke er overbevist 
om det rigtige i at kæmpe, går Krishna et 
skridt videre, og Hans argumenter går fra at 
være overvejende materielle til at være direkte 
åndelige. I vers 38 opfordrer Krishna Arjuna til 
at kæmpe, blot fordi Han (Krishna) ønsker det.

Krishna forklarer videre Arjuna, at blot ved 
at arbejde af pligt uden at søge frugterne af sit 
arbejde vil man gradvist blive befriet for alle 
karmiske reaktioner og realisere sin åndelige 
natur. Man kan ikke gøre åndelige fremskridt 
blot ved pludseligt at opgive de naturlige pligter 
for den krop, man pt. befinder sig i. Kunsten 
er at udføre dem i den rette bevidsthed, dvs. 

Med sine instruktioner har 
Krishna gennemhullet en af 
de største myter om ånde-
ligt liv, nemlig at transcen-
dentalt liv betyder en form 
for inaktiv tilbagetrækning 
på et øde sted. 

”

”
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uden at stræbe efter frugterne af 
sit arbejde, hvilket kulminerer 
i Krishna-bevidsthed, hvor alt 
gøres for at glæde Herren.

Symptomerne på en 
Krishna-bevidst person
I  vers 54 spørger Arjuna 

om, hvad symptomerne er på 
en person med transcendental 
bevidsthed.  Hvordan ta ler 
han ,  hvordan  s idder  han , 
og hvordan går han? Dette 
kræver lidt forklaring. Det mest 
grundlæggende symptom på en 
transcendentalist er imidlertid, 
at han ikke er interesseret i 
sanselige glæder for sin egen 
tilfredsstillelses skyld, men 
finder fuld tilfredshed i at 
t jene Herren. Hvordan han 
taler, refererer til, hvordan han 
responderer til omverdenen. 
En sådan person er ligevægtig 
i enhver situation. Han er fast 
besluttet på at tjene Herren, 
uanset om verden smiler ad 
ham, eller der falder bomber ned 
omkring hans hoved. 

Hvordan han sidder, referer til, hvorledes en 
yogi eller transcendentalist afholder sanserne 
fra kontakt med sanseobjekterne. Her gives 
eksemplet med skildpadden: ”Skildpadden kan 
når som helst trække sine sanser ind og aktivere 
dem igen, når der er behov for det. På samme 
måde bruges Krishna-bevidste personers sanser 
kun til bestemte formål i Herrens tjeneste og 
holdes ellers tilbage.” (BG. 2.58, forklaring)

Hvordan han går, refererer til, hvordan 
han beskæftiger sine sanser. En Krishna-
bevidst person forsøger ikke kunstigt at 
afholde sanserne fra at nyde, men engagerer 
alle sine sanser i Herrens transcendentale 
kærlighedstjeneste. Eksemplet gives med den 
store hengivne Ambarisa Maharaja: Hans sind 
var optaget af at tænke på Krishnas lotusfødder, 

hans taleevne brugte han til at beskrive Herrens 
bolig, Vaikuntha, hans hænder var optaget af 
at gøre templet rent, hans ben brugte han til at 
vandre til hellige steder osv.

Med sine instruktioner har Krishna 
gennemhullet en af de største myter om 
åndeligt liv, nemlig at transcendentalt liv 
betyder en form for inaktiv tilbagetrækning 
på et øde sted. Han afliver også myten om, at 
sjælen kan blive fri for ønsker, hvilket er en 
umulighed, men ønskerne må renses, så de 
er forbundet med Krishna. Resultatet af at 
følge vejen af buddhi-yoga (beherskelse af 
sanserne via intelligens) som beskrevet her er, 
at man gradvist genopvækker sin oprindelige 
åndelige position og opnår evigt liv i den 
åndelige verden efter døden.
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Som vi vil se i starten af næste kapitel, 
er Arjuna dog ikke helt overbevist. Derfor 
fortsætter Krishna gennem resten af Bhagavad-
gita med at forfine og uddybe Arjunas forståelse 
og motivation. Hvis vi lytter med, kan vi opnå 
samme resultat som Arjuna.

Spørgsmål
Vers 1-9

1. Hvad er betydningen af navnet 
Madhusudana?

2. Forklar analogien med at redde en 
druknende mands klædedragt.

3. Forklar betydningen af Bhagavan og 
nævn de seks overdådigeder, der er 
knyttet til denne titel.

4. Forklar de 3 aspekter af Den Absolutte 
Sandhed via analogien med Solen.

5. Hvad er forskellen på en brahmana og 
en krpana? 

6. Hvorfor er det så vigtigt at overgive sig 
til en ægte åndelig mester? 

Vers 10-30
1. Forklar analogien med bien og 

honningglasset.
2. Hvordan bliver sjælens størrelse 

sammenlignet med en hårspids? 
3. Forklar sjælen via analogien med 

Solen og universet.
4. Hvad er forskellen på en død og en 

levende krop?
5. Hvad er de seks forandringer, kroppen 

gennemgår?
6. Hvordan kan sjælens tilstedeværelse 

forstås ifølge analogien i vers 20.
7. Forklar, hvordan vold nogle gange kan 

være gavnlig via analogierne i vers 21.
8. Hvad repræsenterer de to fugle i træet?
9. Hvordan kan vi være sikre på, at sjælen 

er en evig individuel person og ikke 
smelter sammen med Gud, når den 
opnår befrielse?

10. Hvorfor betegnes Vedaerne som 
moder? 

11. Lav en liste over nogle af sjælens 

kvaliteter her fra kapitel 2.

Vers 31-37
1. Forklar de to typer af sva-dharma. 
2. Hvilke argumenter giver Krishna i denne 

passage for, at Arjuna skal kæmpe?

Vers 38-53
1. Hvordan adskiller det argument, Krishna 

giver i vers 38, sig fra de foregående?
2. Definer sankhya og buddhi-yoga.
3. Hvad er forskellen på arbejde udført på det 

materielle og åndelige plan (vers 40)?
3. Fuldend sætningen: ”Det resolutte forsæt 

hos en person i Krishna-bevidsthed er baseret 
på …”

4. Forklar analogien med at vande træets rod.
5. Hvorfor advarer Krishna Arjuna mod 

Vedaernes blomstrende ord?  
6. Forklar analogien med brønden.
7. Forklar vers 47 med dine egne ord.

Vers 54-72
1. Nævn nogle af de kendetegn, der nævnes 

i denne passage på en Krishna-bevidst person. 
2. Hvad er en muni og en sthita-dhir-muni? 
3. Forklar analogien med skildpadden og 

sanserne.
4. Fortæl, hvordan Ambarisa Maharaja 

engagerede sine sanser i Herrens tjeneste.
5. Forklar analogien med patienten, der 

forbydes visse fødevarer for at blive rask.
5. Hvad sker der, når man mediterer på 

sanseobjekterne? Forklar processen, som den 
beskrives i vers 62-63.

6. Hvad er phalgu-vairagya (falsk forsagelse). 
Giv gerne et eksempel fra teksten.

7. Hvad vil det sige virkelig at være fri for 
ønsker?

8. Hvor lang tid tager det at opnå Krishna-
bevidsthed? 

Og til sidst et personligt spørgsmål efter 
at have læst 2. kapitel: Hvilke aktiviteter 
vil du foretage dig med henblik på at opnå 
selvrealisation?
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Der findes kun nogle få fotografier med 
Srila Prabhupada, hvor han laver mad, og 
i tyve år har jeg haft et af dem i mit køk-
ken. Han står foran et hvidt gaskomfur og 
holder en hulske i højre hånd, og skeens 
spids svæver lige over en metalskål. Srila 
Prabhupadas koncentration er på det, 
der er i skålen, og hans hoved og øjne 
vender nedad en anelse. Han er nyvasket 
og iført en silke-dhoti. Hans overkrops 
silkeglatte hud og hans ragede hoved ser 
næsten lysende ud. Af de gryder, der står 
på ilden på komfuret til højre for ham, 
er den, der er tydeligt synlig, velkendt 
af alle hans tjenere og kokke ret og slet 
som ”Srila Prabhupadas kogeapparat”. 
Som en af de få personlige ejendele, han 
havde med sig rundt på sine omfattende 
rejser, var den med Jorden rundt mere 
end ti gange og stod på komfurer på hvert 
eneste kontinent.

Denne sindrige treetagers gryde er 
fremstillet i Indien, et omkring 40 cm 
højt tungt dampkogeapparat af messing. 
Det tætsluttende låg er skålformet, og når 
det vendes rundt, gør det ud for en lille 
pande, der kaldes en karai eller indisk wok. Ko-
geapparatet har også to aftagelige tinovertrukne 
metalindsatser, der kan bruges til at dampe retter 
på de øverste dampniveauer. Srila Prabhupada 
underviste sine hjælpere i, hvordan man bruger 
og passer kogeapparatet, der er stort nok til, som 
han sagde, ”at lave et helt måltid til fire sultne 
herrer på en time.”

Blot ved at se på billedet husker jeg duften 
af Srila Prabhupada. Hans tøj og krop antydede 

sandeltræ opblandet med ren godhed. Som regel 
fik han massage og tog et bad og rent tøj på, før 
han gik i køkkenet. Jeg har aldrig mødt nogen, 
der i den grad afspejlede renlighed i sin person 
og sine vaner i og uden for køkkenet, i det ydre 
og det indre.

En dygtig kok
Nogle ordbogssynonymer for dygtig er 

”sagkyndig”, ”ekspert”, ”faglært” og ”kompe-
tent”. Caitanya-caritamrta omtaler flere store 

Herren Krishnas Køkken
  

Indisk vegetarisk kogekunst - 23.del
Af Yamuna Devi Dasi

Prabhupada i køkkenet. Pakoraer

I Yamunas madlavningsserie, der blev bragt i Back To Godhead i 1990’erne, bringer vi her afsnit 
23, der fortæller, hvordan Prabhupada underviste de hengivne i madlavning. Sidst i artiklen er 
der en opskrift på pakoraer.

Srila Prabhupada i køkkenet
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hengivne som dygtige kokke. Retterne, som 
Raghunatha Bhatta Gosvami lavede, “smagte 
nøjagtigt som nektar”. Sarvabhauma Bhat-
tacarya og Krishnadasa Kaviraja Gosvami var 
dygtige i ”kunsten at tilberede og servere mad”.

En dygtig vaisnava-hengiven er helt sikkert 
fast forankret i viden om den Absolutte Sandhed 
og meget dygtig i kunsten at tjene Herren og 
Hans hengivne. For begynderen, der prøver at 
blive en dygtig vaisnava-kok, fremhæver jeg 
ofte tre ting – god træning, oprigtig og uafbrudt 
øvelse og bøn.

I 1967 lærte Srila Prabhupada os at recitere 
følgende påkaldende bøn hver gang, vi gik ind 
i køkkenet for at lave mad, hvilket jeg gør den 
dag i dag:

om ajnana-timirandhasya
jnananjana-salakaya

caksur unmilitam yena
tasmai sri-gurave namah

“Jeg blev født i den mørkeste uvidenhed, og 
min åndelige mester åbnede mine øjne med 
kundskabens fakkel. Jeg bøjer mig respektfuldt 
og ydmygt for ham.”

Så med træning, øvelse og bøn vil dygtighed 
helt sikkert følge som en naturlig ting. Hvis du 
iagttager en virkelig dygtig kok i køkkenet, vil 
du lægge mærke til, at han eller hun bevæger 
sig med en flydende lethed og laver mange 
ting på én gang i bevidsthed om tiden. Flair og 
personlig stil er en integreret del af disse kokkes 
natur, men alle kan udvikle disse kvaliteter. Det 
er kun et spørgsmål om tid.

Man kan altid finde dem, der hævder, at kokke 
er fødte som kokke og kan ikke laves. De føler 
sig uhjælpeligt klodsede og siger, at deres for-
søg altid ender som en lang stribe fejltagelser. 
Til dem siger jeg, at man kan sætte sig ud over 
dette med øvelse og en oprigtig hengiven indstil-
ling. I de rigtige omgivelser og med den rette 
opmuntring kan enhver blive en god og dygtig 
kok, ja, selv en mesterkok.

Hvordan Prabhupada underviste
Srila Prabhupada underviste både mænd og 

kvinder i at lave mad i Krishna-bevidsthed. I 
Indien lærer kvinder at blive dygtige kokke, nor-
malt fra familiemedlemmer. I de fleste templer 
kan kun dygtige mænd, der er brahmanaer, få 
lov til at arbejde i eller omkring køkkenet. I det 
sidste kvarte århundrede er restauranter blevet 
moderne i Indien, hvilket fostrer både mandlige 
og kvindelige pendanter til den professionelle 
vesterlandske køkkenchef.

Hvorom alt er, underviste Srila Prabhupada 
både mænd og kvinder. I ISKCON’s første 
år tillod han sine disciple i New York og San 
Francisco at iaggtage og assistere ham, mens 
han tilberedte sit middagsmåltid, som han også 
ofte lavede til sine elever og tilfældige gæster.

Ved sjældne lejligheder såsom Janmasthami i 
1968 og Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatis bort-
gangsdag samme år kom Srila Prabhupada ud i 
tempelkøkkenerne for at lære os, hvordan man 
laver særlige retter til fester. Endnu sjældnere 
var de spontane klasser som den, han gav en 
aften i 1967 i sin lejlighed på Willard Street i 
San Francisco, hvor han sad på gulvet og rev 
kokosnød og lavede en eksotisk tungesmeltende 
bengalsk konfekt af kokosnød, sukker, karde-
momme, sort peber og kamfer.

Således underviste Srila Prabhupada igennem 
sit eksempel. Han opmuntrerede os til at lære, 
blive dygtige og træne andre. Han sagde, at kun 
en person med en intelligens som et fjols ville 
fortsætte med at undervise den samme ting uden 
kvalificerede elever til at give kundskaben til. 
Et af mine store ønsker er, at en læser af denne 
spalte ikke blot læser den, men går videre til 
lærebogen Lord Krishna’s Cuisine og bruger 
den. Lær alt, hvad den har at give, for over 90 
procent af retterne i bogen er enten fra Srila 
Prabhupada eller var noget, som han bad om at 
få eller lærte mig at lave. Lad os bruge, dele og 
holde fast på hans standarder og instruktioner 
og derved introducere mange folk til den hen-
givne kogekunst og fortræffelighederne ved 
Krishna-prasada, mad, der er tilberedt og ofret 
til Krishna.

Lad os se på emnet for denne madlavnings-
lektion.
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Jeg vil gerne abonnere på “Nyt fra Hare Krishna”.
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“Nyt fra Hare Krishna”, 
Holsteinborgvej 20, 1th, 2720 Vanløse

Pakoraer
Selv om pakoraer ofte kaldes indiske grøn-

sagsfritter, er de helt anderledes end alle andre 
grønsagsfritter. I stedet for at bruge hvidt mel 
eller hvedemel til dejen, bruger man besan-
mel, en mel af fintkværnede, let ristede, små 
kikærter. Den kaldes også garbanzo-bønnemel 
(kikærtemel) og kan fås i indiske butikker og 
helsekostbutikker. Smagen af pakoraer er 
også noget for sig, for besan-melet smages til 
med urter, krydderier, ingefær og chili.

Hvor tyk pakora-dejen skal være, afhænger 
af, hvilke grønsager der skal steges. For ek-
sempel kræver fine grønsager som spinatblade 
en tynd dej og saftige ting som grønne tomater 
en relativt tyktflydende dej. Dejen bliver tyk-
kere af at stå og vil hænge bedre ved, hvis den 
får lov til at stå i en halv time, før den bruges. 
Tilpas tykkelsen før stegningen.

Den enkleste form for pakora består af rå 
eller kogte grønsager, der dyppes i en krydret 
dej og steges, indtil de er sprøde. En anden 
slags pakoraer laves ved komme grønsager 
i terninger i en tyktflydende dej og dybstege 
skefulde af blandingen. 

Præcis hvordan en dej krydres varierer fra 
egn til egn. I Nordindien er det almindeligt 
med spidskommen, gurkemeje og koriander. 
Sydindere foretrækker ofte stegte karryblade 
og hing. Bengalere og folk fra Orissa tilsætter 
ofte kalonji eller sorte kommenfrø. I Gujarat 
bruger man ajwain-frø. Overalt bruger man 
friske korianderblade og en form for chili. 
Hvis du følger med i serien, kan du ud over op-
skriften nedenunder prøve forskellige former 
for dej og pakora-variationer fra lærebogen 
Lord Krishna’s Cuisine.

Pakoraer serveres traditionelt med en frisk 

eller kogt chutney. Prøv en fra lærebogen eller 
fra forrige køkkenspalte. 

Peberfrugt-pakora
(rækker til 6 personer som snack eller 8–10 

personer som del af et måltid)
2½ dl kikærtemel
½ tsk. gurkemeje
¼ tsk. cayennepeber
1 spsk. stødt koriander
¼ tsk. gul hing
½ tsk. salt
1¼ dl vand eller efter behov
3–4 jævnt formede røde eller gule peber-

frugter
ghee eller olie til dybstegning

Kombinér de første syv ingredienser i en 
blender og blend dem til en lind pandekagedej. 
Hæld dejen over i en skål.

Skær hver peberfrugt i to halve – top og 
bund. Fjern årerne og frøene. Skær peber-
frugten over på tværs i ringe på en halv cen-
timeters tykkelse.

Kom seks centimeter ghee eller olie i 
en dybstegningsgryde og varm den til 180 
grader. Dyp hver ring i dejen, lad den falde 
ned i ghee’en/olien og steg den i omkring to 
minutter, indtil den er sprød. Afhængig af 
grydens størrelse kan du stege fire eller fem 
ringe ad gangen. Skum ghee’en jævnligt for 
at fjerne dråber af dej og undgå, at ghee’en 
eller olien bliver mørk (brug den ikke igen 
til pakoraer).

Overfør pakoraerne til et stykke køkken-
rolle til en hurtig afdrypning, hvorefter de 
kan ofres til Krishna.



Gaura-Nitai Prabhus initiering

Bhakta Gabriel 
initieret som 

Gaura-Nitai Dasa
Den 30. marts 2014 blev 

Bhakta Gabriel, der har boet 
i templet i København som 
brahmacari i halvandet år, ini-
tieret af Sankarsana Prabhu og 
fik navnet Gaura-Nitai Dasa. 
At han kom til at hedde det 
samme som templets Deiteter 
var ikke tilfældigt, for Sankar-
sana Prabhu valgte at opkalde 
ham efter Dem.

På billedet overrækker San-
karsana den nye japa-kæde 
til Gaura-Nitai Dasa, hvilket 
foregik foran alteret i templet under søndagsfesten foran næsten 100 gæster. Et stort til lykke 
til ham!

Ajoy Mahalanobish
1930–2014

Den 25. februar døde Ajoy Mahalanobish, 83 år gam-
mel, efter kortere tids sygdom. Ajoy var så vidt vides 
den person i Danmark, der havde været længst knyttet 
til ISKCON. Han kom i kontakt Srila Prabhupadas 
hengivne omkring 1974 og var siden da en del af hans 
samfund. Han var en altid fast gæst til de fleste af Hare 
Krishnas arrangementer i København og en trofast 
støtte af templet, som han hjalp på mange måder, både 
praktisk og økonomisk.

Ajoy var født i Bangladesh den 11. august 1930 og 
havde boet i Vesten siden 1954. Først arbejdede han 
i Sverige som journalist for Sveriges TV, og senere 
blev han ansat af Danmarks Radio og fik adresse på 
Nørrebro i København, hvor han boede indtil sin død.

Ud over at være en stor hengiven af Krishna og 
Herren Caitanya, som han var vokset op med fra sin 
barndom af, vil vi huske Ajoy både som en beskeden 
og fredfyldt hengiven, men også som en meget social 
og fortællende mand, som det altid var en fornøjelse at være i stue sammen med.

Vi siger tak til Ajoy for de mange år, og vi beder for ham til Sri Krishna. Vi er dog sikre på, 
at han er i Krishnas gode hænder, for han udtrykte intet andet ønske end være det.

Gaura-Nitai Prabhus initiering

Ajoy Mahalanobish


