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Besøg af Praghosh Prabhu
Praghosh Prabhu, der er GBC’s repræsentant
for Danmark, kommer på besøg i København fra
fredag den 9.11 til mandag den 12.11. GBC er
ISKCON's øverste styrende råd, som Praghosh
repræsenterer for denne del af verden. Har man
noget, man gerne vil diskutere med ham, er
man velkommen til at møde op. Skriv eventuelt
i forvejen til lalitanatha@krishna.dk. Ellers er
man velkommen til bare at komme til klasserne
lørdag og søndag, hvor man har mulighed for at
høre Praghosh Prabhu.

Diwali og Govardhana-puja
Onsdag den 7. november fejres Diwali, Herren
Ramacandras tilbagevenden til Ayodhya efter 14
års landflygtighed. Dagen efter, torsdag den 8.
november, er det Govardhana-puja, hvor Herren Krishna løftede Govardhana-bjerget for at
beskytte Vrindavanas indbyggere mod Indras
vrede. Begge dage er der festival i templet i
København fra kl. 17.

Srila Prabhupadas bortgang
Søndag den 11. november er det Srila Prabhupadas bortgangsdag. I år er der gået 41 år,
siden Prabhupada gik bort i Vrindavana i 1977.
Fem år tidligere i 1972 havde han også været
i Vrindavana under Karttika, hvilket der skrives
om på side 9. Forsidebilledet er fra tiden i 1977
kort før Srila Prabhupada gik bort.
Mere om Prabhupadas bortgang på bagsiden.
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Torsdag 1.11
Lørdag 3.11
		
Søndag 4.11
Onsdag 7.11
Torsdag 8.11

Sri Virabhadra Gosvamis fremkomst
Ekadasi (faste fra korn og bønner for
Rama Ekadasi)
Bryd fasten mellem 7:21–10:22
Diwali
Govardhana Puja
Bali Daityaraja Puja
Sri Rasikananda Prabhus fremkomst
Fredag 9.11 Sri Vasudeva Ghosh’ bortgang
Søndag 11.11 Srila Prabhupadas bortgang (faste til
		middag)
Torsdag 15.11 Gopastami, Gosthastami
Sri Gadadhara Dasa Gosvamis
		bortgang
Sri Dhananjaya Panditas bortgang
Srinivasa Acaryas bortgang
Fredag 16.11 Jagaddhatri Puja
Mandag 19.11 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Utthana Ekadasi)
Srila Gaura Kisora Dasa Babajis
		
bortgang (faste indtil middag)
Første dag i Bhisma Pancaka
Tirsdag 20.11 Bryd fasten mellem 7:54–10:12
Torsdag 22.11 Sri Bhugarbha Gosvamis bortgang
Sri Kasisvara Panditas bortgang
Sidste dag i Bhisma Pancaka
Sidste dag i Caturmasyas fjerde måned
Fredag 23.11 Sri Krishna Rasayatra
Tulasi-Saligrama Vivaha (ægteskab)
Sri Nimbarkacaryas fremkomst
Katyayani-vrata begynder
Mandag 3.12 Ekadasi (mahadvadasi, faste fra korn
		
og bønner for Utpanna Ekadasi)
Sri Narahari Sarakara Thakuras bortgang
Tirsdag 4.12 Bryd fasten mellem 8:18–10:46
		
Sri Kaliya Krishnadasas bortgang
Sri Saranga Thakuras bortgang
Torsdag 13.12 Odana sasthi
Tirsdag 18.12 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Moksada Ekadasi)
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Krishna er adhoksaja
af Srila Prabhupada

Det følgende er en klasse, som Srila Prabhupada gav over Srimad-Bhagavatam 1.8.19 den
29. september 1974 i Sridhama Mayapur, Indien.
maya-javanikacchannam
ajnadhoksajam avyayam
na laksyase mudha-drsa
nato natyadharo yatha

Oversættelse: ”Fordi Du er uden for rækkevidden af begrænset sanseopfattelse, den
evigt uudtømmelige faktor, der dækkes af den
illusoriske energis gardin, er Du usynlig for
den tåbelige iagttager, ligesom en skuespiller, der er klædt ud som en danser, ikke bliver
genkendt.” [SB. 1.8.19]
Prabhupada: På den ene side er der mayajavanikacchannam. Maya, denne illusoriske
energi, skjuler ligesom et gardin. Vi kan se
Deiteten af Krishna på alteret, men hvis gardinet er trukket for, kan vi ikke se Ham. På den
måde er den illusoriske energi som et gardin.
Store, store videnskabsmænd kan ikke se,
hvad der er bag denne materielle natur. Fordi
maya, denne fantastiske materielle energi,
agerer som et sådant stort gardin, kan de
ikke forstå, at bag dette er der noget andet.
De tror, at denne materielle energi fungerer af
sig selv, og der er intet mere, intet bag dette.
Hele verden er dækket over.
Dette er den ene side. På den anden side
er der ajna. Disse materialistiske personer er
ajna, hvilket betyder, at de ikke har nok viden,
fordi de ikke har udviklet kundskabens lys,
sattva-guna. Sattva-guna er kundskabens lys.
Rajo-guna [lidenskabens kvalitet] og tamoguna [uvidenhedens kvalitet] er som mørke.
I disse tilstande kan man ikke forstå, hvad
Krishna eller Gud er. Som vi har diskuteret
det i Srimad-Bhagavatam, rajas-tamo-bhavah
[SB. 1.2.19], arbejder de, der er inficeret af
de to materielle kvaliteter rajo-guna og tamo-

guna, blot hårdt for kama og lobha [begær
og grådighed]. De, der er lidenskabelige, har
travlt med sansetilfredsstillelse, og de, der er
i uvidenhed, i mørke, har ingen øjne til at se
noget som helst.
De fleste folk er smittet af disse kvaliteter i
den materielle natur. Nu om dage er det mest
uvidenhed, og nogle er lidenskabelige. Den
lidenskabelige tendens engagerer dem i så
mange industrier og får dem til at arbejde
meget, meget hårdt. Ligesom når de bygger
huse med 150 etager. Folk kan bo mageligt i
en lille hytte eller et et-etagers hus eller lidt
mere. Men nej, de skal have mere. Deres
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lidenskabelige aktiviteter tiltager. I New York er
der nu et 104-etagers hus eller mere end det.
Brahmananda: 110. To af dem.
Prabhupada: To af dem. De tror, at det er
civilisationens fremskridt at få flere og flere
etager. Men hvor længe vil de fortsætte med
at forøge? Hvis man bygger en million etager
– fortsat er det ubegrænset. Så mange flyvemaskiner flyver i luften, men hvad betyder
det? Himlen er fortsat uhyre stor. Så mange
sputnikker flyver i rummet. Stadigvæk er det
umådeligt stort. Det er blot en fiks ide: ”Hvis
jeg bygger et hus med 150 etager, er mit liv
perfekt.” Det beskrives også i Ramayana med
eksemplet Ravana. Han ville bygge en trappe
til de himmelske planeter. Sådan er det. Hvorfor gør de det? Ajna. Mennesker er tåbelige.
Hvis vi siger: ”I er alle tåbelige, en flok
slyngler, der spilder jeres tid på den måde,”
synes de, at vi er skøre. De tænker sådan om
os, fordi vi ikke går ind for disse ting. Derfor er
det meget, meget vanskeligt at forstå Krishna
i denne tilstand og situation. Maya-javanikacchannam og ajna, tåbelige mennesker.
Endvidere er Krishna adhoksaja. Selv hvis
man er avanceret i viden, kan man ikke forstå
Ham. Vi danner ord eller stavelser på engelsk
med de 26 bogstaver fra A til Z. På samme
måde har sanskrit a, aa, i, u osv., og til sidst er
der ksa. Så fra a til ksa kaldes aksa. Aksa-ja.
Ja betyder frembragt. Ligesom vi sammensætter ord på engelsk fra A til Z, danner man på
sanskrit ord fra a til ksa – aksa.
Vores intellektuelle spekulation og fremskridt
i uddannelse er begrænset inden for a og
ksa. Aksa-ja. Men Krishna er adhoksaja. Adhoksaja betyder, at den form for spekulation,
der går fra a til ksa, ikke duer. Derfor er Hans
navn Adhoksaja. (Til siden:) Hvorfor går de?
Har de travlt med noget andet? Hvad? Ugrakarma. Hvad vil han gøre, hvis han ikke hører.
Nonsens. Sravanam kirtanam [at høre og tale
om Krishna] er vores vigtigste aktiviteter. Sravanam. Hvad vil I gøre, hvis I ikke hører? Blot
involvere jer i sansetilfredsstillelse, det er alt.
Problemet er, at vi er ikke særlig interes4

serede i at høre, selv om det er den vigtigste
aktivitet. Vores bhakti begynder med sravanam
kirtanam visnoh [SB. 7.5.23]. Vi skal høre, og
vi skal tale [om Krishna]. Men hvis vi ikke er
interesserede i at høre og tale, bliver det reduceret til noget formelt, og gradvist ophører
det. Medmindre der er et liv med sravanam
kirtanam, vil disse store, store bygninger og
templer blive en byrde. Hvis vi vil give os selv
en byrde i fremtiden, skal vi holde op med at
høre og tale og blot sove sødt. Alt vil blive
en byrde. Galagraha. Ikke sri-vigraha, men
galagraha. Sri-vigraha betyder Krishnas tilbedelsesværdige Deitet. Hvis vi ophører med
denne sravanam kirtanam visnoh, vil vi tænke:
”Vores Guru Maharaja har givet os en tung
byrde, galagraha.” Det er faren. Vi må være
meget omhyggelige, når det kommer til sravanam kirtanam. Ellers vil dette arbejde være
til ingen nytte. Denne bygning vil kun være en
rede for duerne. Det er risikoen.
Så hvem kan forstå Krishna? Der er så
mange ting i vejen for det. På den ene side
er der mayas tildækning. På den anden side
er alle mennesker nogle slyngler og fjolser,
og for det tredje ligger Krishna uden for vores
sanseopfattelse. Det er situationen. Derfor er
man nødt til at være vågen! Så kan man forstå.
Ligesom Gosvamierne. Er Krishna sådan en
let ting at forstå? Men der er en proces. Hvis
vi ikke følger processen, hvordan kan vi da
forstå Krishna? Disse er de mange vanskelige ting. På den ene side bremser maya os.
Maya forsøger at lægge hindringer i vejen for
vores fremskridt i åndeligt liv. Maya-javanikacchannam. På den anden side er vi alle fjolser
og slyngler. Ydermere er Krishna adhoksaja,
hinsides sanseopfattelsens rækkevidde. Det
er situationen.
Medmindre vi bliver meget seriøse med
hensyn til at forstå Krishna, er det meget,
meget vanskeligt at forstå Ham. Mayajavanikacchannam. Men på den anden side
siger Kunti, antar bahir avasthitam: ”Krishna,
Du er indeni … ” Isvarah sarva-bhutanam hrddese [Bg. 18.61]. Krishna er ikke langt væk.

Krishna er er så venlig, at Han altid
sidder inden i os. Det er ligesom to
fugle, der sidder i det samme træ.
Der står i Upanisaderne, at den ene
fugl spiser af træets frugter, imens
den anden vejleder og blot ser på.
Hvorfor? Fordi det levende væsen
ønskede at nyde denne materielle
verden.
Det er ligesom med hunden og
herren. Herren er venlig mod hunden på grund af kærlighed. Det er
bare en hund, men når den besørger sig, venter herren. Hvorfor? Er
det herrens pligt at vente, fordi hunden besørger sig? Nej, men han gør
det på grund af kærlighed. Det er et
praktisk eksempel. Herren kan være
en stor millionær, men alligevel elsker han hunden så meget, at han
tager den med på sin morgentur, og
når hunden letter benet, står herren
og venter. På samme måde er Gud
eller Krishna så kærlig, at selv om
vi er kommet her i denne materielle
verden blot for at besørge os, venter han stadig på os. Se bare, hvor
barmhjertig Krishna er.
I Upanisaderne tales der om to
fugle. Den ene fugl er Paramatma.
Krishna er blevet Paramatma.
Bhagavad-gita taler om ksetraksetrajna. Der er to ting. Den ene er denne
ksetra, denne krop. Ksetra er ligesom en mark,
vi dyrker, imens vi er krsana, den, der dyrker.
Vi har en mark, hvor vi dyrker og høster vores
korn ifølge vores arbejde og vores stræben. På
samme måde har vi denne krop, hvor jeg, den
åndelige sjæl, er dyrkeren. Ifølge min karma
får jeg et resultat. Men det er ikke kun mig, der
er her. Krishna er der også. Han ser, hvad vi
gør, og hvad vi vil have mere af. Krishna siger,
sarvasya caham hrdi sannivistah: ”Jeg sidder
i hjertet på enhver.” [Bg. 15.15] Hvorfor? ”Blot
for at gøre det muligt for ham. Denne slyngel af
et levende væsen er kommet til den materielle

verden for at dyrke marken og få et resultat.
Fint. Lad ham gøre det.” Det er på samme
måde, som når børn leger på stranden og laver
en masse meningsløse ting, og faderen ser på:
”Godt, er I færdige? Kom.” Sådan er Krishna.
Han ser blot på. Vi handler på så mange
meningsløse måder, og Krishna giver os
mulighed for det. Det er ligesom, når en hund
besørger sig, og herren venter, eller faderen
ser på, mens børnene leger på stranden. De
bygger store, store huset i sandet, og det har
ingen betydning eller værdi, men faderen giver
dem muligheden: ”Fint, gør det.” (Fortsættes i
næste nummer)
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VASESIKAS ERINDRINGER, DEL 3
Mere om bogdistribution
af Vasesika Dasa / Oversat af Caroline Nordstrand

Det følgende er tredje del af en oversættelse fra bogen Our Family Business af Vaisesika Prabhu,
hvor han fortæller om sit første møde med Hare Krishna, Prabhupada og de hengivne. Vaisesika
Prabhu er discipel af Srila Prabhupada og bosat i Silicon Valley, Californien. De første to afsnit
bragtes i Nyt fra Hare Krishna, august og oktober 2018.
Årtier er gået, siden Bhakta Roberto tog mig
med til Market & Powell. Det er nu tydeligt for
mig, at det var mit faste greb i bogdistributionens
line, som trak mig sikkert forbi de mange farlige
bølger, som ellers kunne have druknet mig.
Igennem cølibatløftet i min lidenskabelige ungdom, mit ægteskab og professionelle liv, mine
forældres død og de uundgåeligt svære beslutninger, som livet byder én, var min tjeneste min
redning. Som min kære ven Suna Dasa engang
sagde til mig: “Vaish, din tjeneste vil redde dig.”
Han havde ret. Jeg beder til, at mit tag i denne
line – at distribuere Srila Prabhupadas bøger
– forbliver stærkt nu, hvor jeg træder ind i den
sidste fase af mit liv.
Denne tjeneste er åben for alle! Alle og enhver
fra et hvilket som helst socialt lag kan frivilligt tage
denne tjeneste op og blive Krishnas budbringer
og på denne måde forfremme sig selv til ”kærlighedsambassadør”. Srila Prabhupada giver et
praktisk eksempel i et brev til Uttamasloka Dasa,
dateret den 11. december 1975: “Sankirtanahengivne er Krishna meget, meget kære. Fordi
de laver dette feltarbejde, at distribuere bøger,
har Krishna omgående anerkendt dem som
sande tjenere. Ligesom en bondedreng eller
kontorassistent, som drager i krig, omgående
bliver en nationalhelt for sin oprigtige indsats,
anerkender Krishna på samme måde med det
samme en prædikant, som gør alt for at sprede
Hans budskab.”
Om dem, som spreder Hans budskab, siger
Krishna i Bhagavad-gita (18.69): “Der findes
ingen tjener i verden, som er mig mere kær end
ham, ej heller vil der nogensinde være én, som
er mig mere kær.” Verden bugner med såkaldte
6

“gode formål”, men ifølge Caitanya Mahaprabhu
findes der kun et i sandhed godt formål: at levere
Krishnas budskab til de glemsomme betingede
sjæle, som lider af uvidenhed om deres sande
selv.
Enhver, som føler sig inspireret af Krishnas
budskab i Bhagavad-gita eller af Mahaprabhus
ordre om at sprede Bhagavad-gitas budskab,
og som tager denne ordre til sig, bliver en heldig
sjæl og den mest noble budbringer. En sådan
person bliver kærlighedsambassadør og smager
den sødme, det er at give andre den største
gave. Og han vil opleve, hvordan Krishnas indre
energi beskytter ham.

Højere klasses propaganda
At distribuere Srila Prabhupadas transcendentale bøger, at tiltrække sjæle til Krishna, at gå dør
til dør for at give Krishna-katha, og at invitere
folk til at synge de hellige navne, er alle autoriserede, praktiske og standardiserede måder at
give Krishna og Hans budskab til andre på. De
eksemplariske personligheder i vores åndelige
tradition er særligt glade for disse metoder, og de
velsigner alle, som engagerer sig i denne hengivne tjeneste. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati
verificerer denne sandhed:
”Vi undervurderer ikke vigtigheden af pancaratrika-processen (reglerne og retningslinjerne
for Deitets-tilbedelse), af at have repræsentanter
i teistiske institutioner eller af at etablere templer
med Deiteter. Men vi er af den opfattelse, at propaganda er en tjeneste af bedre eller højere rang.
Mahaprabhus mano-bhista (inderste ønske) er, at
Vaikuntha-nama bliver spredt alle steder, og for at
opfylde dette skal der trykkes mange tryksager.”

Allerede inden Srila Prabhupada kom til
Amerika, sad han totalt absorberet i sin gurus
ånd på sit værelse i Radha-Damodara templet
i Vrindavana og skrev:
Vi skal blot prædike Herrens budskab
til de faldne sjæle
ved konstant at gå fra dør til dør.
Ved nåden fra denne prædiken
vil vores liv blive ægte fremgangsrige.
Efter ankomsten og lanceringen af sin kampagne i Amerika og Vesten skrev Srila Prabhupada følgende til Madhudvisa Dasa den 26.
marts 1970: “Du forsøger at rejse et nyt tempel,
men vores hovedaktivitet er sankirtana og distribution af litteratur. Hvis Krishna giver os et bedre
sted, er det fint. Ellers kan vi forblive et hvilket
som helst sted, himmel som helvede, men vi skal
først og fremmest være meget omhyggelige med
at sprede vores sankirtana-bevægelse.”
De, som risikerer deres liv for at distribuere
transcendental viden via bøger, magasiner og
andre medier, får ubeskriveligt store åndelige
fordele deraf. Foredragsholderen Jim Rohn
sagde engang: “Hvis du ikke er villig til at risikere det usædvanlige, må du nøjes med det
sædvanlige.” Vi bør ikke tøve med at engagere
os i bogdistribution, for Herrens indre energi
styrker enhver, som gør det i selv den mindste
udstrækning – en bemyndigelse, som for evigt
hviler på Mahaprabhus helt igennem perfekte
ordre. En sådan heldig sjæl bliver anerkendt
som en sand kærlighedsambassadør.

Vaisnavier som bogdistributører
Det var ikke kun brahmacarier, som gik ud
for at distribuere bøger. Kvinder og gifte mænd
gik også ud, og deres indsats var ofte lige så
god, hvis ikke bedre end brahmacariernes. På
Nordamerikas vestkyst var der hele templer,
hvor der var udsolgt med bøger takket være
Lila-sakti Devi Dasi, Labangalatika Devi Dasi,
Vrindavana Devi Dasi, Saranam Devi Dasi og
Mulaprakriti Devi Dasi. Og så var der Gauri
Devi Dasi, Narataki Devi Dasi, Jagaddhatri Devi

Dasi, Manjuli Devi Dasi, Samapriya Devi Dasi,
Bhaktapriya Devi Dasi, Srimati Devi Dasi og så
mange andre, at det er umuligt at nævne dem
alle. På østkysten var der Jadurani Devi Dasi,
Bhumi Devi Dasi, Maharha Devi Dasi, Daivisakti
Devi Dasi, Sunita Devi Dasi og mange andre.
Om kvinders rolle i bogdistributionen skrev
Srila Prabhupada til Karandhara den 6. oktober
1973: “I Caitanya Mahaprabhus bevægelse er
alle prædikanter, mænd såvel som kvinder, det
betyder ikke noget. Jeg ved ikke, hvorfor Kirtanananda opfordrer vores kvinder til ikke at gå på
sankirtana. Alle bør gå ud.”
Gauri Devi Dasi var en af de kvindelige pionerer inden for bogdistribution. At distribuere Srila
Prabhupadas bøger var hendes liv og sjæl. Srila
Prabhupada anerkendte Gauri Dasi i et brev,
han skrev til Rupanuga Dasa den 18. december
1974: “Jeres sankirtana-rapporter er meget opmuntrende, specielt den ene pige, Gauri Dasi,
som har sat rekord i ISKCON for kvinder med
108 store bøger. Det er helt fantastisk. Førhen
ville dette være blevet anset for umuligt, men
nu er alt ved Krishnas nåde ved at blive muligt.”
Nidra Devi Dasi skriver om Gauri, sin mentor:
“Gauri fortalte mig, at hun havde en plan om at
tage sig af sit helbred, så hun kunne distribuere
bøger, til hun var 65 år gammel og herefter tage
til Vrindavana og lytte til og synge Hare Krishna.
Hendes plan inkluderede kost, sadhana og så
videre. Men faktisk blev hun meget syg som 45årig og måtte tage til Vrindavana 20 år tidligere
for at forlade sin krop. Vi tog alle sammen ud til
lufthavnen i Los Angeles for at sende hende godt
af sted. På vej ombord på flyet sad hun i en rullestol, hvorfra hun distribuerede bøger. Hendes
hjerte var så rent og fikseret, og de folk, hun
henvendte sig til, blev meget berørte.”
Nidra Dasi blev så inspireret af Gauris dedikation til bogdistribution, at hun tog et løfte om
at fortsætte med at distribuere bøger hele sit
liv. Det gør hun stadig, og hun er kendt for sin
vedholdende tjeneste. Fire årtier senere er ikke
en dag gået uden bogdistribution.
Srila Prabhupada anerkendte hjerteligt disse
stærke kvinder og sagde, at de var “lige så kom7

petente” til at sprede sankirtana-bevægelsen.
Han insisterede også på, at vi gjorde det tydeligt,
at “der ikke er nogen stopklods” for dem, som
gerne vil prædike. Den 20. december 1969
havde han skrevet til Himavati Devi Dasi:
”Så jeg er særligt stolt af, hvordan mine
husholderdisciple prædiker Herren Caitanyas
mission. Dette er en ny ting i sankirtanabevægelsens historie. I Indien handlede alle
acaryaerne og deres efterkommere kun ud fra
mandens perspektiv. Deres koner blev hjemme,
for traditionelt set forventes det ikke, at kvinder
skal gå ud. Men i Bhagavad-gita ser vi, at kvinder og mænd er lige kompetente, hvad angår
Krishnabevidstheds-bevægelsen. Forsæt derfor
venligst disse missionerende aktiviteter og bevis
ved at være et praktisk eksempel, at der ikke
er nogen forhindringer for dem, som ønsker at
prædike Krishna-bevidsthed.”

Vedholdenhed og bøn
Opmuntret af Srila Prabhupadas generøse
ånd dedikerede mange kvinder deres liv som
fuldtids-bogdistributører. Labangalatika Devi
Dasi kom til ISKCON i Los Angeles i 1968, da
templet lå på La Cienega Boulevard. Hun er et
eksempel på beslutsomhed. Hun kæmpede,
men takket være vedholdenhed og bøn fik hun
succes som bogdistributør. Om sine tidlige dage
i ISKCON som distributør af Back to Godhead
(BTG) fortæller hun:
”Min ven Srimati Dasi fortalte mig, at “det her
med at blive hjemme i templet er en illusion.”
Så vi begyndte at gå fra dør til dør med BTG. Vi
distribuerede og kom hjem med laksmi, og Tamal
Krishna, vores tempelpræsident, ville give et glædeshvin, når han så, hvad vi havde præsteret.”
Da Srila Prabhupada hørte om vores dør-tildør distribution af BTG, blev han meget glad
og spurgte os ofte: “Hvor mange magasiner
distribuerede I i dag?” Han kom fra sin lejlighed
til det nærliggende La Cienega-tempel for at
give darsana tre gange om ugen. Dengang
lærte han os også at danse under kirtana. For
at glæde ham gik vi ud og distribuerede Back to
Godhead otte timer hver dag. For mig startede
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hver dag miserabelt, men efter at have solgt
Back to Godhead hele dagen og bringe resultatet
til Prabhupada havde jeg det som om, at jeg var
i den åndelige verden, Krishnaloka.”
Labangalatika startede med at sælge BTG,
men skiftede så til store bøger. Her beskriver
hun, hvordan hendes oprigtighed og daglige
bøn til Krishna inspirerede hendes distribution:
”For mig var bogdistribution en dyb meditation.
Nogle gange gik jeg ud uden at tænke mig om,
og jeg blev afvist. Så begyndte jeg oprigtigt at
bede til Krishna. Men jeg opdagede, at Han
først gengældte, når jeg virkelig overgav mig.
Hvis jeg øjeblikkeligt overgav mig til opgaven,
kunne jeg tale med folk, og de var åbne. Hvis
ikke, stod jeg alene og endte som regel med at
græde i en telefonboks. Jeg lærte en værdifuld
lektie hver dag. Det blev man nødt til. Det var
enten Krishna eller den materielle verden. Det
var et stort privilegium overhovedet at røre ved
Srila Prabhupadas bøger. Jeg ved ikke, hvordan
jeg endte med at befinde mig i så godt selskab
og med Srila Prabhupadas bøger.
Når Srila Prabhupada så oprigtige indsatser
som denne, anerkendte han åbent og uforbeholdent sine hengivne, ligesom hans Guru Maharaja havde gjort det. Hver dag skrev Ramesvara
dagens sankirtana-opgørelse ud i Los Angeles
og gav den til en af Srila Prabhupadas tjenere.
Herefter ventede han til, at han kom tilbage fra
Srila Prabhupadas værelse, og spurgte så, om
Srila Prabhupada havde sagt noget. Sådan blev
det ved i ugevis. Den 20. marts gav Brahmananda opgørelsen tilbage til Ramesvara. På
bagsiden var denne håndskrevne note adresseret til “drengene og pigerne” i Los Angeles:
”Mine kære drenge og piger, I arbejder så hårdt
for at sprede Krishnas lotusfødders herligheder,
og min Guru Maharaja er derfor meget tilfreds
med jer. Min Guru Maharaja vil uden tvivl give
jer sine velsignelser tusind gange mere end
jeg, og det er min tilfredsstillelse. Al ære til de
forsamlede hengivne.
A. C. Bhaktivedanta Swami
NB. Alle skal tage ud med sankirtana-holdet
så snart som muligt.”

PRABHUPADA
TIL KARTIKA
af Lokanatha Swami

Vi er midt i måneden Karttika (se bagsiden af sidste nummer). I den anledning er det interessant at læse om Prabhupadas ophold i Vrindavana i 1972 under Karttika, den eneste gang han
var i Vrindavana i denne måned med sine vestlige disciple. Lokanatha Maharaja fortæller om
dette i sin bog ”Festivals”.
Prabhupada havde rejst fra Indien den 31.
marts [1972] for i seks måneder at prædike i
Australien, Amerika og Europa. I august skrev
han til Tejiyas Dasa og Guru Dasa: ”Min plan
er at komme til Vrindavana i Kartika, og jeg vil
gerne bo i Radha-Damodara templet næsten
til slutningen af november. Jeg kommer til at
give daglige klasser i tempelgården, specielt
til gavn for de hengivne. Så det I kan arrangere.” Srila Prabhupada kom tilbage til Indien
fra Manila. Karttika begyndte den 15. oktober.
Dette var den første og eneste Karttikafestival, han fejrede i Vrindavana med sine
disciple. Han havde selvfølgelig boet der først
i 1960erne og været til stede under Karttika.
Selv om det var et internt program for at styrke
hans disciple, og han lærte dem, hvordan de
fejrede Karttika, sang han dette år ikke Damodarastaka og ofrede ghee-lys hver dag.
Men festivalen inkluderede hans klasser over
Nectar of Devotion, harinama-processioner til
ISKCON’s nye sted i Ramana-reti, fejring af
Govardhana-puja og selvfølgelig hans lyksalige selskab i Radha-Damodara templet i hele
måneden Damodara eller Karttika. Han havde
allerede skrevet om vigtigheden af Karttika i
Nectar of Devotion:
En af de vigtigste ceremonielle højtideligheder kaldes Urja-vrata. Urjavrata fejres i måneden Karttika. Specielt
i Vrindavana er der et særligt program
med tilbedelse af Herren i Hans form
som Damodara. ”Damodara” refererer
til Krishna, der blev bundet med reb af
Sin moder, Yasoda. Der står skrevet, at

ligesom Herren Damodara er Sine hengivne meget kær, er måneden, der kaldes Damodara eller Karttika, dem også
meget kær … Selv personer, der ikke
er særligt seriøse, men gør hengiven
tjeneste ifølge de regulative principper
i måneden Karttika inden for området i
Mathura, Indien, belønnes meget let med
Herrens personlige tjeneste.”
En hengiven stillede Srila Prabhupada et
spørgsmål om dette: ”Dette er begyndelsen
af Urja-vrata. Kan du beskrive, hvad det er, og
hvordan det bør højtideligholdes?”
Prabhupada svarede: ”Urja-vrata – vi reciterer Hare Krishna døgnet rundt i en måned.
Det er alt.”
De hengivne lo. Guru Dasa reciterede Hare
Krishna, Hare Krishna.
Prabhupada fortsatte: ”Ja. Ingen søvn og ingen mad. Det er Urja-vrata. Kan du gøre det?”
Den hengivne svarede: ”Det ved jeg ikke.”
Dette fremprovokerede mere latter.
På den lykkebringende dag med Govardhana-puja (og go-puja) fejrede vi Krishnas
leg med at ydmyge Indras stolthed. Køer med
malede horn og blomsterkranse modtog puja.
Templerne i Vrindavana var udsmykket med
lange strimler af mangoblade. Dekorative
blomsterkranse hang i tempelgårdene, og
prasadam blev uddelt i store mængder.
Prabhupada satte os til at fejre Annukutaceremonien, kornfestivalen. Han ville have
et bjerg af prasadam uddelt til Vrindavanas
(Fortsættes side 12)
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GOMMATESHWARA: Verdens største
monolitiske statue står i Indien
Verdens største monolitiske statue står i Karnataka, Indien, 158 kilometer fra Bangalore,
og kaldes Gommateshwara. Monolitisk vil sige,
at statuen er lavet af én stor sten. Der findes
ingen tilsvarende statue noget andet sted i
verden. Statuen blev i 2007 valgt som nummer ét i en afstemning om Indiens syv største
undere i Times of India, hvor 49 procent af de
afgivne stemmer stemte på Gommateshwara.
Statuen er et Jain-monument og forestiller
efter sigende Bahubali, en prins, der kæmpede
mod sin egen broder. Efter at have besejret
sin bror stillede han sig op og fastede og
mediterede i et helt år i stående trance, hvor
han opnåede åndelig fuldkommenhed og
erkendelse. Den officielle alder på statuen af
Bahubali er omkring 1.000 år, men hvem ved,
måske er den ældre, som det tyder på med
mange andre indiske monumenter?
Statuen af Gommateshwara er over sytten
meter høj, tæt ved tolv meter bred ved basen
og vejer over 1.000 tons. Det er tungere end
de tre Trianon-sten i Baalbak, Libanon, der
hver vejer omkring 800 tons og ofte omtales
som de tungeste sten, der nogensinde er flyttet i Oldtidens verden. Men Gommateshwara
overgår dem.
Statuen står på en bakke, der rager 120
meter over det omgivende terræn, og kan
ses langvejs fra. Hvordan er så stor en sten
blevet flyttet og løftet 120 meter op? Til sammenligning vejer de største Jumbojets kun 340
tons. Vægten af tre Jumbojets er med andre
ord først blevet transporeret langvejs fra og
derefter hævet 120 meter på et tidspunkt, hvor
mennesker ikke skulle have haft avanceret
teknologi.
Den store sten kan ikke naturligt have været
der allerede på bjerget og udhugget direkte på
stedet. Statuen er lavet af hvid granit, et materiale, der er helt forskelligt fra den bjergart,
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som resten af bjerget består af. I virkeligheden
er der ingen hvid granit i hele det omgivende
område. Statuen må være blevet transporteret
langvejs fra og derefter på en eller anden
måde løftet 120 meter.
Bjerget har ingen ramper. Man kan kun
komme til toppen ad nogle stejle stentrin.
Bakken er så stejl og høj, at nogle ligefrem
besvimer af udmattelse, når de forsøger
at komme til toppen. Er det overhovedet
muligt at få så tung en sten op på et så
utilgængeligt sted uden anvendelse af avanceret teknologi?
Statuen er berømt for sin perfekte tilvirkning.
Den har ingen menneskelige fejl, og dens
anatomiske detaljer er forbløffende. Den er
perfekt symmetrisk over sin lodrette midterlinie. Mere end noget andet sted i verden er
Indien skulpturernes land med millioner af

utrolige udhugninger. Alligevel er denne statue
i en kategori for sig selv. På grund af dens
enorme størrelse er den nødt til at vise selv
de mindste anatomiske detaljer, man normalt
ikke finder på andre skulpturer.
En mystisk ting ved denne statue er også,
at den er perfekt bevaret med så godt som
ingen forvitring. Alle sten forvitrer inklusive
de sten, det omgivende tempel er bygget af.
Men selv om denne statue i mindst 1.000
år har raget op over omgivelserne og været
udsat for al slags vejr og vind, ser den ud,
som om den var lavet i går. Forklaringen er
ifølge videnskabsmænd, at hvert tolvte år
bades statuen af dens tilbedere med bl.a.
sukkerrørssaft, safranpasta, mælk, sandeltræspulver og mange andre ting i en stor
abhiseka-ceremoni. Denne blanding har en
bevarende virkning på sten og forhindrer
forvitring. Hvordan har fortidens mennesker
haft kendskab til en sådan form for stenpleje,
som vi ikke kender til i dag?
En besøgende, J. L. Jaini, skrev om Gommateshwara i 1927:

“Denne statues storslåethed såvel som dens
rolige og fredsinspirerende tilstedeværelse
er velkendt blandt de Jain’er og ikke-Jain’er,
der har haft det store held at besøge den. Da
jeg besøgte det hellige sted i 1910, mødte
jeg nogle engelske mænd og kvinder, der af
respekt for den Helllige Statue tog deres sko
af og besøgte stedet i bare fødder. De var
af samme mening som mig som oven for
nævnt. Statuen er 57 fod høj. På trods af det
er hvert eneste lem og mindste legemsdel på
den af udsøgte proportioner. Det er umuligt
at beskrive dens pragt. Enhver, der har haft
en chance for at se den, kan let være enig i
den hidtige generelle opfattelse. Dette er et
svar til nogle kritikere, der kalder Jain’erne
for afgudsdyrkere. Jain’erne tilbeder ikke
stenen, sølvet, guldet eller diamanterne,
som statuerne er lavet af. De tilbeder de
kvaliteter af absolut forsagelse af verden,
opnåelsen af en uforstyrret harmoni med
den Uendelige og identiteten af den befriede sjæl med evig fred, som disse statuer
repræsenterer.”
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DET, VI SER, AFHÆNGER AF,
HVAD VI VIL SE
af Caitanya Caran Dasa

”Den stræbende transcendentalist, der er situeret i selverkendelse, kan se alt dette klart.
Men de, hvis sind ikke er udviklede, og som ikke er forankrede i selverkendelse, kan ikke
se, hvad der foregår, selv om de forsøger.” (Bg. 15.11)
Lad os forestille os en dranker, der kommer til
en ny by. Selv om byen har mange attraktioner, vil
drankeren kun være på udkig efter og få øje på barer.
Sådan er det med alt. Når vi fungerer i denne
verden, styrer vores ønsker vores øjne, uanset
om det er bevidst eller ubevidst. I vores forhold
ser vi f.eks. hos andre kun de ting, vi ønsker at
se. Hvis vi ikke bryder os om en person, fremhæver vi de tilfælde, hvor vedkommende opfører sig
dårligt, og overser det, når han opfører sig godt.
Vores ønsker gør os blinde over for ikke blot
bestemte sider af folks personligheder, men
for hele niveauer af virkeligheden såsom den
åndelige virkelighed. Bhagavad-gita (15.11)
tilkendegiver, at vi ikke kan opfatte åndelige
sandheder, så længe vi er materielt begærlige.
Materielle ønsker styrer vores bevidsthed imod
og ligefrem trækker den til materialistiske ting og
giver ikke åndelige påvirkninger en chance for
at blive registreret inde i os.
Siden vi alle har materielle ønsker, og vi ikke kan
opgive dem med det samme, hvordan kan vi da
opfatte åndelig virkelighed? Ved at stræbe efter at
kultivere et eller andet åndeligt ønske. Sådanne
ønsker kan komme fra viden, selskab og renselse.
Viden: Hvis vi studerer Bhagavad-gita og lærer
dens systematiske skitsering af åndelig virke-

lighed at kende – hvordan vi i vores inderste er
åndelige og uforgængelige, og hvordan den højeste åndelige virkelighed er den alttiltrækkende
højeste person, Krishna – vækker den viden
vores ønske om at udforske livets åndelige side.
Selskab: Vores ønsker formes i høj grad af det
selskab, vi plejer. Hvis vi omgås med seere, der
nyder åndelig lykke, og søgende personer, der
seriøst stræber efter at vokse åndeligt, styrker
det selskab vores åndelige ønsker.
Renselse: Når vi anstrenger os for at huske på
den helt rene Krishna, renses vores bevidsthed
og hæver sig over materie. Når vi oplever klarheden og fredfyldtheden i vores uforgængelige,
åndelige identitet, og hvor smuk og dejlig Krishna
er, bliver vores åndelige ønsker endnu stærkere.
Når åndelige ønsker styrer vores liv, ser vi
med voksende klarhed og nyder med voksende
ekstase vores alttiltrækkende Herre.
Tænk over det:
Hvordan påvirker vores ønsker det, vi gerne vil se?
Hvordan gør ønsker os blinde over for den
åndelige virkelighed?
Hvordan kan vi opfatte åndelig virkelighed?

(Fortsat fra side 9)
indbyggere for at forbedre vores offentlige omdømme. Fra de fødevarer, vi havde indsamlet i
Agra, lavede vi et stort Govardhana-bjerg af ris
og halava, der var udsmykket med purier, sabjier, pakoraer, samosaer, kachorier og mange
mælkekonfekter. Vi havde kirtana og gik rundt
om bjerget. Hundreder og atter hundreder af
Vrindavanas borgere kom og nød festen.Srila

Prabhupada var meget fornøjet.
Under Kartika talte Prabhupada dagligt om
ophøjede emner. Hans lange klasser over Nectar of Devotion, festivalens hovedbegivenhed,
gavnede os sådan, som han havde håbet det,
ved at uddybe vores værdsættelse af hengiven
tjeneste og vores forståelse af de Seks Gosvamier. I virkeligheden vil alle, der læser, hvad
Prabhupada sagde der, have gavn af det.
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BREVKASSE
To tvivl
ved Lalitanatha Dasa

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen:
Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. Her
svarer Sankarsana Prabhu på et spørgsmål om to tvivl.
SPØRGSMÅL: Der er to ting, der afholder mig
fra at overgive mig helt til Krishna. Den første er,
at den åndelige mester skal anses for at være
som Gud. At se på et andet menneske som Gud
er umuligt for mig. For det andet er jeg kristen,
så det, der blokerer mig, er Deiteterne. I Det Nye
Testamente står der i Apostelenes Gerninger
21:25 bl.a.: ”De bør holde sig fra afgudskød …”
Ordet ”afguder” bliver ved at stirre mig i øjnene.
Når jeg ser på Deiteterne, virker de som afguder.
SVAR: Når vi læser i de officielle skrifter, at
den åndelige mester skal accepteres SOM
Gud, betyder det ikke, at vi skal tro, at han
ER Gud. Der er en afgrund til forskel på ”er”
og ”som”. Vi accepterer
den åndelige mester,
SOM vi accepterer Gud.
Det betyder, at ligesom
vi accepterer Gud som
vores åndelige autoritet,
accepterer vi også vores
åndelige mester som
vores åndelige autoritet,
fordi han er Herrens autoriserede repræsentant.
Når en politimand tænder for sirenen og de
blinkende lys og følger efter dig ned ad motorvejen, er du nødt til at acceptere, at han er lige
så god som regeringen. I virkeligheden er han
bare en borger som dig. Han skal også følge
landets love, ligesom du gør det. Men når han er i
tjeneste, og han giver dig ordre til at køre til siden,
er han nødt til at blive accepteret SOM regeringen,
selv om han personligt IKKE ER regeringen.
Ifølge den kristne teologi er Kristus Guds søn,
men han accepteres fortsat med den samme

ærefrygt, hengivenhed og overgivelse, som
gives til Gud Faderen, fordi han repræsenterer
Gud. Sønnen anses for at være lige så god som
Faderen, selv om han er en anden person. Vi anser ikke Kristus for bogstaveligt at være Faderen,
for det ville gøre hans bøn meningsløs – Kristus,
der taler til sig selv?? På samme måde anser
vi den åndelige mester for Guds mest fortrolige
tjener, der forbinder os med Gud.
Da jeg var sammen med Srila Prabhupada
i New Vrindavana i 1972, gav han eksemplet
med den engelske vicekonge, da englænderne
regerede i Indien. Han var ikke kongen, men
han blev vist den samme ære og respekt som
kongen, fordi han var kongens repræsentant.
Vi er heller ikke uenige
om ikke at ofre mad til
afguder. ”Afguder” betyder ”falske guder”. Den
autoriserede Deitetsmanifestation af Herren Krishna er ikke en
afgud. Det er Krishnas
særlige nåde, at Han
indvilliger i at acceptere
vores ofringer på den
måde. Selv ifølge den kristne teologi er Gud
allestedsnærværende. Så hvis Han er til stede
overalt, er Han helt sikkert også til stede i Sin
autoriserede Deitets-form. Du kan ikke hævde,
at Han er overalt undtagen i formen som Deiteten. Ligesom der står i Biblen, at Herren manifesterede Sin guddommelige tilstedeværelse i en
brændende busk, manifesterer Herren til fulde
Sin guddommelige tilstedeværelse i Deitetens
form, så Hans hengivne kan øve sig i at gøre
personlig tjeneste til Ham.
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KAN KVINDER
KALDES 'PRABHU'?
af Sivarama Swami

En hengiven har spurgt mig, hvorfor kvinder nogle steder i ISKCON bliver tiltalt som
’Prabhu’. Jeg svarede, at jeg ikke rigtig vidste,
hvorfor denne skik er blevet indført i ISKCON,
for det er en ny introduktion. Det foregik ikke
på Prabhupadas tid og heller ikke i tiden efter
Prabhupada. Så vidt jeg ved, er det kommet
inden for de senere år, og jeg mener ikke, det
er den rigtige ting. Det har ikke nogen anden
reference, end at Srila Prabhupada ved lejlighed skulle have kaldt nogle af sine kvindelige
disciple ’Prabhu’.
Det kan han have gjort, men det var ikke,
hvad jeg oplevede, da jeg begyndte at komme
hos de hengivne i 1970. Jeg fik at vide, at alle
kvinder skulle anses for at være ens mødre.
Da jeg så begyndte at kalde min egen kone for
’moder’, blev jeg irettesat: ”Nej, nej, ikke din
egen kone, men alle andre kvinder.” Siden da
har jeg læst overalt i Srila Prabhupadas bøger,
samtaler og klasser, at Srila Prabhupada hele
tiden refererer til dette ideal med at tiltale kvinder som ’Mødre’. Det er, hvad der er foregået
i ISKCON siden da.
For mig er det ligesom at hive en kanin op
af en hat. Pludselig skal vi vise respekt for
kvinder ved at kalde dem ’Prabhu’. Jeg kan
ikke få øje på, at det er, hvad Srila Prabhupada
vil have os til. Han vil have os til at praktisere
og følge vaisnava-traditionen, hvilket betyder,
at tiltalen følger en persons køn. Man kalder
en mand for ”Hr. Smith”, og hustruen kalder
man ”Fru Smith”. Man kalder ikke mandens
hustru for ”Hr. Smith” blot for at vise respekt.
Respekten er der og er iboende i titlen, der
bliver brugt. ’Moder’ er ikke en mindre titel end
’Prabhhu’, men den er kønsligt korrekt.
Prabhupada refererer hele tiden til Canakya
Panditas matrivat paradaresu [”at se andres
hustruer som mødre”] som sastra. Alle andre –
paradaresu – undtagen ens hustru skal kaldes
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Moder – matrivat. Det er meningen, at dette
skal være vores sociale omgang. Nogle vil
indvende, at i ren vaisnavisme og transcendental Krishna-bevidsthed betyder kroppens
betegnelser intet. Det tror jeg ikke er rigtigt.
For det første er det ikke meningen, at vi skal
handle, som om vi er på det transcendentale
niveau, selv om vi eventuelt skulle være det.
Vi skal handle som betingede sjæle inden
for en varnasrama samfundsramme og tage
dennes betegnelser og benævnelser til os.
Jeg mener ikke, at transcendentalisterne
opfører sig sådan. Vores tradition omtaler
for eksempel Jahnava Devi. Vi kan læse en
masse om hende i Bhakti-ratnakar og andre
vaisnava-bøger. Hun kaldes altid Jahnava Ma
såvel som Sri Isvari og Acarya Rani. Disse
benævnelser er kønsbestemte og overskrider
ikke de kulturelle normer. Fra hvad vi læser om
hende, kan vi se, at hun ikke blandede sig med
mænd, selv om hun var acarya og uden tvivl
en perfekt transcendentalist. Hun spiste ikke
sammen med mændene, men adskilt fra dem.
Hun lavede mad til dem og serverede for dem,
men hun spiste ikke med dem.
Vi siger også Srimati Radharani og ikke
Sriman Radharani eller Srimat Radharani,
ligesom vi siger Radharani og ikke Radharana
eller Radharaj. Når Srila Prabhupada initierede
kvinder, gav han dem kvindenavne og kaldte
dem Devi Dasi. Jeg er ikke bekendt med, at
Prabhupada i nogen initieringsklasse kaldte
nogen kvinde for ’Prabhu’. Derfor giver det for
mig ingen mening, at man vil introducere en
ny skik efter så lang tid, og jeg kan slet ikke
forstå, hvorfor nogle overhovedet køber dette.
Så hvorfor tiltalte Srila Prabhupada ved lejlighed nogle kvinder sådan. Jeg ved det ikke.
Hvorfor kaldte han engang en fem år gammel
gurukula-dreng for ‘Hr. Dwarakadesa’? Antydede han, at vi skal kalde alle gurukula-børn

for ’Hr.’? Selvfølgelig ikke. Det ville ikke være
godt for dem, og ISKCON ville blive til grin.
Det gør man bare ikke. Man kalder ikke børn
for ’Hr.’. Sådan tiltaler man ældre og modne
personer. Srila Prabhupada gjorde det måske
engang, men det er ikke den generelle skik og
ikke, hvad der står i skrifterne. Det er, hvad
samfundet gjorde på Prabhupadas tid og efter Prabhupadas tid. Hvorfor skulle vi indføre
noget, som intet andet vaisnava-samfund gør
eller noget andet samfund for den sags skyld
og isolere ISKCON og få os til at se særdeles
tåbelige ud.
Vi har ingen forelæsning, ingen kommentarer i bøgerne og ingen direkte instruktion fra
Srila Prabhupada, hvor han siger, at kvinder
skal tiltales som ’Prabhu’. Vi har instruktioner om, hvordan hengivne skal tiltales som
’Prabhu’, og det refererer generelt altid til
mænd. Vi ved, at Srila Prabhupada fortalte os,
at sannyasier skal kaldes ‘Maharaja’ og den
åndelige mester ”Hans Guddommelige Nåde”.
Det siges, at Prabhupada gjorde det engang,
men Prabhupada gav aldrig nogen udtrykkelig
instruktion om at kalde kvinder ’Prabhu’.
Derfor vil jeg i det mindste i mit område ikke

tillade hengivne at introducere denne skik. Jeg
vil fortsætte med at respektere og tilbede alle
kvinder, som jeg gør det med min moder, som
jeg mener er den bedste titel, man kan tiltale en
kvinde, en åndelig personlighed, en vaisnavi,
en ældre sadhavika eller selv en fuldkommen
personlighed med. Srila Prabhupada refererer
i sin tale om Hare Krishna-mantraet til Moder
Hara, Moder Radha, Moder Durga og Moder
Jahnava. Hvis disse personer blev ringeagtet
ved at blive kaldt ”Moder”, er jeg sikker på, at
Srila Prabhupada udtrykkeligt ville have sagt,
at dette er ikke respektfuldt nok, og at de skulle
kaldes ’Prabhu’. Derfor er jeg helt overbevist
om, at ”Moder” er den rigtige titel, og jeg ønsker virkelig ikke at sætte de hengivne i en
pinlig situation i offentlighedens øjne og hos
vaisnavaer og dem, der forstår sanskrit og ved,
hvad ’Prabhu’ betyder. Man tiltaler ikke kvinder
med mænds navne eller kalder dem ’Hr.’ osv.
Den overbevisning ændrer jeg ikke, indtil jeg
ser en direkte instruktion fra Srila Prabhupada
om det modsatte.
Se eventuelt: http://akincana.net/2013/02/19/
calling-women-prabhu/
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DEN HENGIVNE TJENESTES STADIER
Personlig udvikling i Krishna-bevidsthed
af Lalitanatha Dasa

Krishna udtaler i Bhagavad-gita (4.10), at
mange, mange personer har allerede gået den
hengivne tjenestes vej og udviklet deres kærlighed til Ham. Da det er en vej, mange allerede
har gået, er den på ingen måde ukendt eller
mystisk og kan beskrives i indgående detaljer
for os, som endnu ikke er begyndt at vandre ad
den eller kun har vandret et lille stykke ad den.
At kende vejen, før vi går den, har mange fordele. Når vi hører om det store mål, vejen fører til,
er det i sig selv et incitament til at begive sig ad
vejen med fornyet inspiration, selv om fødderne
somme tider bliver ømme. Og ved at høre om
de farer, der lurer undervejs, har vi mulighed for
at undgå dem.

Vejen i store træk
I Bhakti-rasamrta-sindhu (1.4.15-16) giver
Srila Rupa Gosvami vejens forskellige stadier:
adau sraddha tatah sadhu-sango ’tha bhajana-kriya
tato ’nartha-nivrttih syat tato nistha rucis tatah
athasaktis tato bhavas tatah premabhyudancati
sadhakanam ayam premnah
pradurbhave bhavet kramah
”I begyndelsen er der brug for en vis tro, igennem
hvilken interessen for at pleje omgang med rene
hengivne vækkes. Herefter bliver man indviet af
en åndelige mester og følger under hans tilsyn de
regulerende principper. Derved bliver man befriet
for alle uønskede vaner og bliver helt overbevist
og fast forankret i hengiven tjeneste, hvorved man
udvikler smag og tilknytning. Dette er forløbet af
sadhana-bhakti, udøvelsen af hengiven tjeneste
ifølge regulerende principper. Gradvist forstærkes
ens følelser, og slutteligt vågner ens kærlighed.
Således foregår den hengivne tjenestes gradvise
udvikling af kærlighed til Gud.”
Srila Rupa Gosvami nævner således følgende
stadier:
sraddha: den første tro
sadhu-sanga: omgang med hengivne
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bhajana-kriya: reguleret hengiven tjeneste
anartha-nivrtti: fjernelse af alle uønskede
kvaliteter
nistha: urokkelig tro og konstant hengiven
tjeneste
ruci: dyb smag for hengivenhed
asakti: tilknytning til hengivenhed
bhava: begyndende følelse af kærlighed og ekstase
prema: fuldt udviklet kærlighed
Srimad-Bhagavatam inddeler også hengivne i
tre kategorier i henhold til, hvor langt de er i deres
udvikling af Krishna-bevidsthed: kanistha-adhikari, madhyama-adhikari og uttama-adhikari.
Kanistha-adhikarien er begynderen, madhyamaadhikarien er på det mellemliggende stadie, og
uttama-adhikarien er på det højeste niveau og
har fuldt ud udviklet sin kærlighed til Sri Krishna.
I skemaet på modsatte side er disse tre
kategorier sat op ved siden af de ovennævnte
udviklingstrin fra Rupa Gosvami. Skemaet er
baseret på Madhurya-kadambini af Srila Visvanatha Cakravarti Thakura.

Det første stadie
Kanistha-adhikari dækker over det første
niveau, hvor man på en eller anden måde har
en tiltrækning til Sri Krishnas tjeneste, og det
andet niveau, hvor man uden at have forpligtet
sig plejer omgang med Krishnas hengivne. Srila
Rupa Gosvami bemærker, at selv om en sådan
ny hengiven blot står på tærsklen til bhaktiens
verden, og selv om han ikke er parat til at opgive
sine materielle tilknytninger, er han i en meget
gunstig position og mere heldig end tusinder og
atter tusinder af personer, der ingen tiltrækning
har til Krishna.
Den nye hengivnes omgang med Krishnas
hengivne er meget lykkebringende. Han bevidner med sine egne øjne og mærker også på
egen krop og sjæl, hvor stor tilfredsstillelse der
er i at tjene Krishna umotiveret. Måske forbliver

Uttama-adhikara

Prema
Fuldstændig udfoldelse af kærlighed til Gud
Bhava
Gradvis opståen af ægte ekstase
Asakti
Tilknytning til en særlig rasa opstår

Madhyama-adhikara
Begynder under bhajana-kriya, generelt fra
tidspunktet for initiering, diksa

Ruci
Udvikling af smag for hengivne aktiviteter
Nistha
Konstant hengivenhed, forberedende
befrielse, minimumskrav til guru
Anartha-nivrtti
Syndige tilbøjeligheder forsvinder lidt efter lidt
Bhajana-kriya
Reguleret hengiven tjeneste og initiering

Kanistha-adhikara

Sadhu-sanga
Omgang med hengivne
Sraddha
Den første indledende tro på Krishna opstår

han på dette niveau i mange år eller hele livet,
men der kan også ske det, at gradvist vækkes
hans ønske om at gøre yderligere fremskridt i
hengiven tjeneste.

Bhajana-kriya
Når dette ønske har nået et vist omfang, beslutter han sig for at følge den hengivne proces
fuldt ud. Kommer han til det punkt, hvor han
siger: ”Kære Krishna, fra i dag er jeg Din. Gør
med mig, hvad Du vil,” kan han i praksis kaldes
initieret. Dette punkt markeres også officielt af en
initiering, diksa, hvor han forpligter sig over for
en åndelig mester til at disciplinere (deraf ordet
’discipel’) sit liv omkring den hengivne tjenestes
proces under mesterens instruktion.
Fra dette punkt kaldes ens hengivne tjeneste
reguleret, bhajana-kriya. Srila Prabhupada gav
således sine disciple ordre til at recitere 16 runder
af Hare Krishna-mantraet hver dag, afstå fra kødspisning, utilladt sex, beruselse og spil, stå tidligt
op om morgenen, være renlig, studere de vediske
skrifter, tilbede Krishnas Deitetsform, gøre forskellige former for praktisk tjeneste osv. Enhver, der følger dette, praktiserer reguleret hengiven tjeneste.

Anartha-nivrtti
Praktisering af bhajana-kriya fjerner gradvist
alle uønskede kvaliteter fra ens hjerte som
begær, stolthed, misundelse, vrede, grådighed,
galskab, frygt osv. Denne fjernelse af uønskede
ting kaldes anartha-nivrtti, renselse fra alle dårlige egenskaber, der hindrer fremskridt i bhakti.
Anarthaer kan inddeles i fire kategorier efter
deres oprindelse:
1. Anarthaer fra tidligere syndige aktiviteter.
2. Anarthaer fra tidligere fromme aktiviteter.
3. Anarthaer fra forseelser mod hengiven
tjeneste (seva- og nama-aparadha)
4. Anarthaer fra udførelse af bhakti eller
rettere mangelfuld udførelse af bhakti.
Anarthaer fra tidligere synder har fem former: uvidenhed, falsk ego, materiel tilknytning,
had og tilknytning til ondskab.
Anarthaer fra fromme aktiviteter er tilknytning til resultaterne af fromme handlinger (sansenydelse i godhedens kvalitet og mukti, befrielse).
Anarthaer fra forseelser mod hengiven
tjeneste stammer fra forseelser, der kommer
fra nama- og seva-aparadha (forseelser mod
Krishnas hellige navn og mod tilbedelsen af
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Krishnas Deitetsform). Der er ti forseelser imod
det hellige navn. Så længe man ikke er blevet
renset for disse ti forseelser og er kommet til
det forseelsesfrie plan, har man ikke overstået
anartha-nivrtti-stadiet. Der er også 32 væsentlige
seva-aparadhaer, man kan begå under tjenesten
til Deiteterne, og som bliver opregnet i Bhaktirasamrta-sindhu. Disse skal ligeledes undgås.
Nama-aparadha er den alvorligste, da sevaaparadha almindeligvis bortrenses gennem
konstant tjeneste og recitation af det hellige
navn. En særlig alvorlig nama-aparadha er
sadhu-ninda, at kritisere og ringeagte hengivne.
Denne forseelse gælder ikke kun imod befriede
vaisnavaer, men imod enhver hengiven. Ofte begås nama-aparadhaer, specielt hvis de har stået på
i lang tid, uforvarende. Deres tilstedeværelse røbes
af en påfaldende mangel på fremskridt. Under alle
omstændigheder må man fortsætte med konstant
fremsigelse af de hellige navne, for det fjerner til
sidst alle forseelser.
Anarthaer fra bhakti: Ligesom der med en
kulturplante vokser mange slags ukrudt, opstår der sammen med bhakti andre resultater
som materiel velstand og muligheder for at få
tilbedelse og respekt, komfortable positioner,
berømmelse, ære osv. Af natur kan disse påvirke
den hengivnes hjerte, vokse og overmande
hovedplanten, bhakti-lata.
Arbejder den hengivne systematisk på at
slippe af med disse anarthaer ved samvittighedsfuldt at følge den hengivne tjenestes proces
og samtidigt arbejde på at bortluge de enkelte
anarthaer, så snart han får øje på dem, gør han
fremskridt ved Krishnas nåde. Den seriøse hengivne oplever på dette stadie sin hjælpeløshed
og afhængighed af Krishna, og i al ydmyghed påkalder han Sri Krishna om kraft til at slippe af med
sine urenheder. Han erfarer, at renselsesprocessen er en udveksling med Krishna, der sidder
i Hans hjerte, og som på grund af tilfredshed
med den hengivne renser ham indefra, når den
hengivne pligtopfyldende og med glæde lytter til
Krishna og Hans hengivnes budskab og filosofi,
som de gives af skrifterne og vaisnavaerne (se i
denne forbindelse Srimad-Bhagavatam 1.2.17).
18

Seks faldgruber
Hele dette stadie kaldes anisthita-bhakti, stadiet
af uregelmæssig eller ikke-konstant hengiven
tjeneste. I modsætning hertil kaldes det næste
stadie for nistha eller nisthita, hvor ens hengivne
tjeneste ikke længere afbrydes af anarthaer.
Men før man kommer til nistha-stadiet, skal man
ud over at rense sig for de deciderede anarthaer
også undslippe forskellige ’faldgruber’. Her refereres der til tilstande, der kendetegner anisthitastadiet og modarbejder udviklingen af hengiven
tjeneste. Er den hengivne ikke bevidst om disse
tilstande og tager sine forholdsregler imod dem,
kan han falde tilbage eller endda fuldstændigt
opgive, i hvert fald for en tid, hengivenhedens vej.
Srila Visvanatha Cakravarti Thakura opregner
disse seks tilstande i Madhurya-kadambini:
1. Overdreven tillid til sig selv (utsaha-mayi)
2. Lejlighedsvis bestræbelse (ghana-tarala)
3. Ubeslutsomhed (vyudha-vikalpa)
4. Kamp mod maya (visaya-sangara)
5. Manglende evne til at overholde løfter
(niyamakshama)
6. Nydelse af bølgerne (taranga-rangini)
Disse er som følger:

Utsaha-mayi (overdreven selvtilllid)
Også inden for hengiven tjeneste kan iagttage
det fænomen, at den, der har en lille smule viden,
tror, at han allerede ved alting (á la Erasmus
Montanus for den, der kender Holberg). Dette
kaldes utsaha-mayi, at være opblæst af entusiasme. Entusiasme eller ivrighed er vigtig for
fremskridt i hengiven tjeneste, men ledsages
ens entusiasme af stolthed over ens kunnen, er
denne entusiasme ikke åndelig, men materiel og
udgør en stor fare i ens åndelige liv. I særligt grelle
tilfælde kan utsaha-mayi udvikle sig til et avatarakompleks, hvor man tror, at man er en stor befriet
sjæl, der har inkarneret sig for at redde verden.

Ghana-tarala (lejlighedsvis bestræbelse)
Ghana-tarala betyder tykt og tyndt eller størknet og flydende. Afhængig af den ydre temperatur er vand somme tider flydende og somme

tider fast, når det er is. Afhænger ens hengivne
tjeneste på samme måde af ydre omstændigheder, kaldes det ghana-tarala. Ren hengiven
tjeneste er ahaituki, umotiveret og uhindret af ydre
ting, men i denne tilstand påvirkes den hengivne
af den materielle verdens dualiteter som kulde
og varme, ære og vanære, lykke og lidelse osv.
Somme tider ivrig og til andre tider uinspireret og
forsømmelig – denne tilstand kaldes ghana-tarala.

Vyudha-vikalpa (ubeslutsomhed)
Vyudha-vikalpa kan oversættes som overdreven spekulation og kendetegnes af, at den
hengivne vakler imellem forskellige muligheder
uden beslutsomt at forfølge én af dem. F.eks.:
”Skal jeg tilbringe mit liv lykkeligt med min familie,
gøre min hustru og mine børn Krishna-bevidste
og tilbede Herren? Eller skal jeg opgive dem alle,
tage til Vrindavana og hele dagen engagere mig
i at høre og tale om Krishna? Skal jeg vente til
livets sidste stadie, hvor jeg har smagt alle nydelser og forstået, at hele den materielle verden blot
er en skovbrand af lidelse, eller skal jeg lægge
det bag mig nu? Skal jeg betragte dette familieliv
som døden, en dyb brønd, der dækkes af græs,
og som ung opgive dette upålidelige familieliv?
Eller skal jeg vente, til mine gamle forældre er
døde, før jeg forsager? Opgiver jeg familielivet i
en utilfredsstillet tilstand, vil jeg efter forsagelsen
tænke på familieliv. Dør jeg i en sådan tilstand,
går jeg til helvede. Men i forsagelsens livsorden
behøver man naturligvis ikke at bekymre sig
om livets ophold, for hvor man end kommer, får
man mad. Og husholderlivet er som et fængsel
for den, der er knyttet til det. Men når man er
en hengiven, kan husholderlivet ikke skade.”
Uafladeligt flakker sindet ubeslutsomt fra det ene
til det andet. ”Skal jeg synge Hare Krishna eller
måske hellere høre, eller skal jeg engagere mig
i tjeneste? Eller skal jeg gøre mange former for
bhakti ligesom Ambarisa Maharaja?” Når man
vakler mellem mange muligheder, kaldes det
vyudha-vikalpa eller omfattende spekulation.

Visaya-sangara (kamp med maya)
Visaya-sangara er en tilstand, hvor man tilsy-

neladende forgæves kæmper med sin tilknytning
til sansetilfredsstillelse. Man forstår, at uden at
opgive tilknytning til materiel nydelse kan man
ikke opnå Krishna. Imidlertid ender ens forsøg på
at gøre sig fri oftest med det modsatte, nemlig nydelse af det, man forsøger at forsage. En sådan
hengiven kan f.eks. sætte sig for at ville faste på
hele ekadasi-dagen for at blive herre over sine
sanser. Men dagen efter spiser han tre gange
så meget, som han ellers ville have gjort. Denne
løbende kamp med ens ønsker om sansetilfredsstillelse, hvor man somme tider er sejrrig, og andre
gange ligger under for dem, kaldes visaya-sangara
eller kamp med sansetilfredsstillelse.

Niyama-akshama (manglende evne til at
overholde løfter)
Så beslutter den hengivne: ”Fra i dag af vil
recitere så og så mange japa-runder og bukke
mig ned så og så mange gange. Fra nu af står jeg
op tidligt hver morgen for at drage fordel af den
lykkebringende brahma-muhurta-periode. Jeg
vil tjene alle hengivne, ikke tale om andet end
Herren og opgive enhver forbindelse til personer,
der taler om materielle ting.” Skønt han hver dag
beslutter sig således, er han ude af stand til at
gennemføre det. Dette kaldes niyama-akshama
eller manglende evne til at følge reglerne. Visayasangara er den manglende evne til at opgive materiel nydelse. Niyama-akshama er den manglende
evne til at forøge sin hengivne tjeneste.

Taranga-rangini (at nyde bølgerne)
Taranga-rangini betyder at ride på havets overfladiske bølger uden at lære dets virkelige dybder
at kende. Det primære og substantielle resultat af
at engagere sig i bhakti er fremskridt i hengiven
tjeneste, men der er også andre, mere midlertidige
resultater såsom muligheder for materiel komfort,
vinding, ære og position. Bliver man afledt af
disse, handler for at opnå dem eller finder glæde
i dem, som egentlig kun er små bølgeskvulp på
det umådelige bhakti-hav, kaldes dette tarangarangini, glæde over materielle muligheder, hvilket
også er en meget farlig tilstand for den aspirerende
hengivne. (Fortsættes i næste nummer)
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HELT
VIDUNDERLIGT
af Visakha Devi Dasi

Dét er Krishna-bevidsthed – hvad end der er tale om filosofien, livsstilen eller køkkenet.
En dag i efteråret 1970, da Srila Prabhupada
var i Amritsar, Indien, spurgte en af hans disciple
ind til et slogan, som er populært blandt Indiens
upersonalister: tat tvam asi (upersonalisterne
citerer dette vers fra den vediske litteratur for at
understøtte forestillingen om, at vi alle er Gud).
Prabhupada forklarede, at tat tvam asi indikerede, at det levende væsen kvalitativt er ét med
Gud, idet begge er ånd. Men hvad angår kvantitet, er Gud ubegrænset, og det levende væsen
er begrænset. At sige, at vi alle er Gud, er derfor
en grov fejlfortolkning af dette vediske udsagn.
“Disse upersonalister plaprer bare løs om
Vedanta-filosofi,” fortsatte Srila Prabhupada.
“Det er ren og skær spekulation, og de kommer
aldrig til nogen konklusion. Sådan vil de fortsætte
i flere år og flere liv. Vi derimod realiserer Gud
ved blot at spise.”
Hvorefter Srila Prabhupada udvalgte en sødsag fra den tallerken med prasadam, der stod
foran ham, og poppede den i munden.
Fordi upersonalisterne ikke accepterer Guddommens Højeste Personlighed, er deres filosofi og livsstil tør. I deres stræben efter at blive
Gud forsøger de at forsage alle aktiviteter i den
materielle verden. Ifølge dem er denne verden
falsk. Kun Brahman, den altgennemtrængende
upersonlige ånd, er virkelig. Ligesom de afviser
materielle aktiviteter, afviser de også hengivne
aktiviteter. Så selv om de forsøger at vende
ryggen til den materielle verdens magre glæder,
har de endnu ikke opdaget det åndelige livs
suveræne glæde. Hengivne realiserer derimod,
fordi de tror på en personlig Gud, den højeste
sandhed igennem hengivne handlinger såsom
at tilberede og ofre mad til ære for Krishna for
derefter at acceptere resterne af hans nåde
(prasadam).
Denne gang sætter vi fokus på søde sager,
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som vi kan ofre til Krishna og poppe i munden
ligesom Srila Prabhupada. Kunsten at lave
disse søde sager er blevet overleveret gennem
generationer af specialiserede “konfektionister”
i Indien. Indien har et kæmpe udvalg af søde
sager, og selv om det måske ser let ud, er det en
kunst, der kræver mesterlig ekspertise.
Af alle madlavningsolier er ghee (klaret smør)
mest velegnet til de såkaldte sødsager eller
konfekter, der er lavet på korn, fordi smagen
afhænger af smagen på olien. Man kan dog
økonomisere ved at bruge en blanding af halv
ghee og halv mild vegetabilsk olie.
Traditionelle konfektionister går især op i hver
enkelt tilberednings tekstur, farve og form. Nogle
søde sager rulles som kugler eller presses igennem dekorative forme. Andre skæres ud fra hele
“plader” i firkanter, kiler, trekanter, diamanter eller
rektangler. Nogle foldes, andre har fyld. Hver
region har sin egen populære specialitet. Og
enhver som spiser en sødsag, som er blevet
ofret til Krishna, gør åndeligt fremskridt.
Srila Prabhupada forklarede videre fordelene
ved at spise prasadam i New York et år efter
episoden i Amritsar. En af hans disciple spurgte
ind til distribution af en særlig sødsag, som bliver kaldt “Helt Vidunderlig” (’simply wonderful’;
opskrift følger). Srila Prabhupada: “Det er vidunderligt – helt vidunderligt. Han har aldrig smagt
en så vidunderlig sødsag i hele sit liv. Fordi du
giver ham “vidunderlig”, og fordi han spiser den
vidunderlige sødsag, vil han en dag komme til
vores tempel og blive vidunderlig. Derfor er det
helt vidunderligt. Så bliv ved med at distribuere
Helt Vidunderlig. Jeres filosofi er helt vidunderlig, jeres prasadam er helt vidunderlig, I er helt
vidunderlige, og jeres Krishna er helt vidunderlig.
Krishnas lege er vidunderlige, og de virker helt
vidunderligt. Hvem kan sige nej til det?”

Helt vidunderlige (simply wonderfuls)
(mock peru)
Giver 12 stykker
1,2 dl usaltet smør, stuetemperatur
1,6 dl sigtet flormelis
2,3 dl mælkepulver
¼ teske kardemommepulver
op til 1 tsk. mælk
1. Bland smør og flormelis i en lille skål og rør,
indtil det får en blød konsistens.
2. Tilsæt mælkepulver og kardemommepulver
og bland det i den bløde dej. Juster evt. ingredienserne ved om nødvendigt at sprinkle
lidt mælk på eller tilføje ekstra mælkepulver.
Dejen bliver hård, jo længere den står, så del
den i 12 stykker med det samme og rul dem
til runde kugler.
3. Kuglerne kan evt. presses igennem fine
forme, inden de ofres til Krishna.

Kikærtekugler, der smelter i munden
(besan laddu)
Giver 15 stykker
1,2 dl smør
2,3 dl sigtet kikærtemel
2,3 dl sigtet flormelis
1/8 tsk. kardemommepulver
1. Smelt smørret i en teflonstegepande ved
jævn varme. Strø kikærtemelet i og bland
godt. Steg, indtil blandingen er gyldenbrun.
Fjern fra komfuret.
2. Tilføj puddersukker og kardemommepulver
og bland grundigt med en træske.
3. Når blandingen er kølet nok ned til, at man
kan arbejde med den, rulles den til 15 runde
kugler eller presses i dekorative forme, inden
de ofres til Krishna.
Variation I: laddu med pistacienødder. Gør
som anvist og tilføj finthakkede blancherede
pistacienødder til kardemommepulveret.
Variation II: laddu med knas. Gør som anvist

og tilføj 3 spsk. let knuste ristede sesamfrø, 3
spsk. kokosmel og 2 spsk. hakkede og ristede
cashewnødder eller jordnødder.

Dybstegte kikærtemelsperler
(boondi laddu)
Giver 14 til 16 stykker
Særligt køkkenudstyr: 2 store, runde, flade hulskeer: en med huller på 0,3 cm og en med huller
på 0,4 cm
Ingredienser til kikærtemelsperlerne:
2,9 dl sigtet kikærtemel
1,6 dl vand eller vand blandet med mælk
7 dl ghee (klaret smør) til dybstegning eller 3,5
dl ghee og 3,5 dl vegetabilsk olie
Ingredienser til sirup og til at samle desserten:
0,6 dl sukker
2,9 dl vand
1,5 spsk. majssirup
1 teske rosenvand, valgfri
Øvrige ingredienser:
1 tsk. kardemommefrø, knuste
0,6 dl rå mandler, skåret fint på langs
0,6 dl rosiner
1,6 dl hakkede dadler
2 spsk. fintrevet kokos
1/8 tsk. groftkværnet sort peber (valgfrit)
Hæld 2/3 af væsken i blenderbeholderen. Læg
låg på. Fjern det lille “dæksel” i toppen af låget,
tænd maskinen, og hæld langsomt det sigtede
kikærtemel i. Blend det godt igennem, sluk så
maskinen og tjek dejens konsistens. Mel varierer
i absorberingsevne, så juster enten med mere
mel eller mere væske for at opnå en konsistens,
der er tynd nok til, at dejen falder igennem skeen
med 0,3 cm-huller som små perler. Overfør dejen til en skål, dæk til og lad stå, mens du laver
siruppen og de øvrige ingredienser.
Tilberedelse af siruppen og de øvrige
ingredienser:
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Bland sukker, vand og majssirup i en svær
kasserolle, sæt den over middelvarme og rør,
indtil sukkeret opløses. Hæv varmen til middelhøj og kog i ca. 10 minutter, eller indtil siruppen
når ca. 110 grader på et sliktermometer. Fjern
kasserollen fra varmen og tilføj de resterende
ingredienser. Rør godt og lad stå på lavest
mulige varme.
Dybstegning af perlerne og formgivning:
Opvarm ghee’en i en wok eller dyb stegepande, indtil temperaturen når omkring 170
grader på et stegetermometer. Put 2,5 spsk. af
dejen på skeen med 0,3 cm huller. Hold skeen
ca. 15 cm over ghee’ens overflade, og lad dejen
falde igennem hullerne i fine, runde perler. Hvis
dejen er for tynd, falder den for hurtigt igennem
hullerne og laver lange kruseduller. Jævn dejen
ved langsomt at tilføje små mængder mel. Steg
perlerne og rør godt med den anden hulske, indtil
de er gyldenbrune og sprøde. Fjern perlerne
og overfør dem til den varme sirup. Steg den
resterende dej over flere omgange og sørg for
at røre hvert parti grundigt ind i siruppen.
Tilføj et par dråber varmt vand og skru en
anelse op for varmen, hvis siruppen begynder
at krystallisere. Fjern kasserollen fra varmen,
når alle kikærtemelsperlerne er færdige, og lad
blandingen køle ned, til den er til at håndtere.
Smør håndfladerne med smør og form kugler
på størrelse med golfbolde. Kuglerne vil blive
hårde ved stuetemperatur. Herefter kan de ofres
til Krishna.

Dybstegte dejterninger i sukkerlage
(gaja)
Giver ca. 30 terninger
2,3 dl sigtet, ubleget hvidt konditormel eller
almindeligt hvedemel
1/8 tsk. salt, sukker og bagepulver (én af hver)
3/4 tsk. sorte kommenfrø, hvis muligt
1 tsk. sesamfrø
1,5 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
3 spsk. tykmælk eller yoghurt naturel
7 dl ghee til dybstegning eller 3,5 dl ghee og 3,5
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dl vegetabilsk olie
Ingredienser til sukkerlage:
1,2 dl sukker
1,2 dl vand
2 spiseskeer majssirup
1. Tilberedelse af dejen: Bland mel, salt, sukker,
bagepulver, sorte kommenfrø og sesamfrø
i en skål. Brug fingerspidserne til at gnubbe
ghee’en ind i de tørre ingredienser, indtil
konsistensen minder om tør havregrød. Tilføj
tykmælk, rør godt og med hurtige bevægelser og saml blandingen til en løs dej. Tilføj et
par dråber vand, hvis dejen smuldrer, indtil
den binder. Ælt dejen i mindst 5 minutter på
en ren overflade eller marmorplade, til den
er blød som silke. Saml den til en jævn bold,
dæk til og lad stå i mindst en halv time. Form
herefter dejen til et rektangel på lidt under
en centimeters tykkelse og skær den i 30
små firkanter.
2. Tilberedelse af sukkerlagen: Bland sukker,
vand og majssirup i en lille kasserolle og lad
koge ved jævn varme i 7 til 10 minutter og
lad herefter stå ved laveste varme.
3. Opvarm de 7 dl ghee i en stor stegepande
ved jævn varme, indtil temperaturen når 180
grader på et stegetermometer. Fjern panden
fra komfuret og tilføj alle de små firkantede
stykker dej. Tillad dem at stege, indtil temperaturen falder til 125 grader, og ghee’en
stopper med at simre. Placér igen panden på
komfuret og steg langsomt i 15 til 20 minutter
ved mellem 125 og 130 grader. Dejen får en
let gylden farve, hæver en anelse og får en
sprød overflade, når den er gennemstegt.
Lad terningerne dryppe af på køkkenrulle
el.lign. absorberende papir.
4. Sænk 6 til 7 stykker af de varme firkanter
ned i den varme sukkerlage. Rør og lad
søbe i 10 til 15 sekunder. Løft dem op
med en hulske og lad dem dryppe af på
en gitterplade over en tallerken. Glacér
alle firkanterne på denne måde, hvorefter
de til sidst ofres til Krishna.

Templet i København
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 48 28 64 46
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net

Åbent dagligt fra 4.30 til 19:30.
Arati og forelæsninger bl.a. kl. 7:15 og kl. 19.
Søndagsfest hver søndag fra kl. 15.00:
Kirtana, foredrag og prasada.
Onsdag den 7.11: Diwali. Festprogram fra kl. 17 med
bhajana, klasse med Ananta Baladeva Prabhu, kirtana
og prasadam.
Torsdag den 8.11 Govardhana Puja. Festprogram
fra kl. 17 med bhajana, klasse med Ananta Baladeva
Prabhu, kirtana og prasadam.
Søndag den 11.11: Srila Prabhupadas bortgang. Program for Prabhupada fra kl. 15.
Mandag 19.11 Srila Gaura Kisora Dasa Babajis bortgang. Program fra kl. 17 med bhajana, klasse, kirtana
og prasadam.

Radio Krishna Kbh.

yadu@krishna.dk - Tlf.: 38101232 - www.krishna-online.dk
Frekvenser: FM 87,6 MHz og 90,6 MHz på Hybridnet
Sendetider
Mandag 09.00-14.00 og 16.00-17.30
Tirsdag 09.00-14.00 og 16.00-17.30
Onsdag 09.00-14.00 og 16.00-17.30 og 22.00-02.00
Torsdag 09.00-14.00 og 16.00-17.30
Fredag 09.00-11.00 og 16.00-17.30 og 22.00-00.00
Lørdag 08.00-10.00 og 16.00-17.00

Radio Krishna Aarhus
www.radiokrishna.dk - mail@radiokrishna.dk
Frekvenser: FM 98.7 & 89.5 MHz
Sendetider
Mandag 06.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Tirsdag 06.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Onsdag 07.00 - 08.00
Torsdag 07.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Fredag 07.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00

Govinda - Take away

Åboulevard 7, st th, 1635 Kbh V. - Tlf.: 32140362 www.
www.govinda.dk - info@govinda.dk
Åbningstider:
Mandag - fredag: 16.00 - 20.30
Lørdag - søndag: lukket

Facebook

https://www.facebook.com/HareKrishnaDanmark/
Hare Krishna bevægelsens i Danmarks officielle
facebook side
www.facebook.com/groups/krishnahuset
Krishnahuset i Aarhus’ officielle facebook gruppe

Krishnahuset i Aarhus
Store begivenheder og Kirtan aftener:
Kontakt: Danesh Das Tlf.: 28880377
Bhakti Vriksa:
Kontakt: Ananta Sri Das Tlf.: 22222763
Alle aktiviteter i Aarhus koordineres her:
www.facebook.com/groups/krishnahuset

Websider

www.harekrishna.dk
Nyt fra Hare Krishnas hjemmeside
www.krishna.dk
Hare Krishnas hjemmeside for jer, der er nye til eller
nysgerrige om Hare Krishna
www.radiokrishna.dk
Hjemmeside for Radio Krishna i Århus
www.soundcloud.com/krishnadk/sets
Flere hundrede af Radio Krishnas udsendelser til
streaming eller download
www.intelligentdesigndk.wordpress.com
Videnskabsside om det seneste inden for debatten
omkring evolution, Darwin og intelligent design

ISKCON Norge

harekrishna.no
Hare Krishna tempelet i Bauneveien 4, 1182 Oslo
Hver søndag kl. 15.00: Søndagsfest. Kirtan, foredrag
og prasada.
Fredagskirtan kl. 18-20: Nesten hver fredag. Se FB:
Iskcon Norway for mer info.
Torsdag 08.11: Govardhana puja. Program kl. 17
Søndag 11.11: Srila Prabhupadas bortgangsdag.
Program kl. 15
Facebook: Iskcon Norway (Hare Krishna Movement)
Mail: norgeiskcon@gmail.com
Govinda – Bergen Hare Krishna Senter.
Lille Øvregaten 4, 5018 Bergen
Hver lørdag kl. 16: Lovefeast. Kirtan, foredrag og
prasada.
Hver tirsdag og fredag kl. 16–17: Gratis karmafri hellig
vegetarmat (prasad).
Hver onsdag kl. 17-19: Bhagavad-gita seminar
Søndag 11.11: Srila Prabhupadas bortgangsdag.
Program kl. 14
Facebook: Hare Krishna Bergen – Iskcon
Mail: govindabergen@gmail.com
Ekadasi: 3. og 19. november.

Krishnas Cuisine

Sørkedalsveien 10, Colloseum Senter, 0369 Oslo
tlf: 0047 22692269 - www krishnas-cuisine.no
Åpningstider: Mandag-fredag: 11.00-20.00,
Lørdag:11.00-19.00 - Søndag lukket.
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SRILA PRABHUPADAS BORTGANGSDAG
DEN 11. NOVEMBER 2018

Hans Guddommelige Nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada gik bort fra denne
verden den 14. november i Vrindavana, Indien, i sine værelser i Krishna-Balarama templet
omgivet af hundredvis af sine disciple, der sang Hare Krishna. Indtil sidste øjeblik dikterede
han kommentarer til Srimad-Bhagavatams Tiende Bog.
Satsvarupa Dasa Gosvami skriver i Srila Prabhupada Lilamrita:
”Srila Prabhupada vidste, at som del af sin instruktion og sit eksempel måttte han vise
folk, hvordan man skal dø. Han havde undsluppet døden et antal gange ved Krishnas
nåde og på grund af sine disciples bønner og sin egen rene og kraftfulde vilje til at sprede
sin bevægelse. Men fra de tegn, der blev givet til ham af Herren Krishna i 1977, begyndte
Srila Prabhupada beslutsomt og definitivt at afslutte sin mission i den materielle verden.
Blandt hans sidste pligter var at give fuldstændige retningslinier for, hvordan man dør.
Han viste perfekt, hvordan man gør det, som alle er nødt til at gøre, men som er den
vanskeligste ting at gøre rigtigt: at dø.”
I år falder Srila Prabhupadas bortgangsdag søndag den 11. november.

