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Juni 2013
Tirsdag 4.6 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Apara Ekadasi)
Onsdag 5.6 Bryd fasten mellem 4:30–10:15
                     Srila Vrndavana Dasa Thakuras fremkomst
Onsdag 19.6 Srila Baladeva Vidyabhusanas bortgang
                       Ganga Puja
                       Srimati Gangamata Gosvaminis fremkomst
Torsdag 20.6 Ekadasi (mahadvadasi, faste fra korn  
  og bønner for Pandava Nirjala   
  Ekadasi, gerne total faste, selv   
  fra vand)
Fredag 21.6 Bryd fasten mellem 4:25–10:16

                       Panihati Cida Dahi Utsava
Søndag 23.6 Snana Yatra
                       Mukunda Dattas bortgang
                       Sridhara Panditas bortgang
Mandag 24.6 Syamananda Prabhus bortgang
Torsdag 27.6 Vakresvara Panditas fremkomst
Tirsdag 2.7 Srivasa Panditas bortgang
Onsdag 3.7 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Yogini Ekadasi)
Torsdag 4.7 Bryd fasten mellem 6:04–10:20
Mandag 8.7 Sri Gadadhara Panditas bortgang
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Srila Prabhupada: Krishna-bevidsthed 
kommer fra den åndelige verden. Det er ikke 
fra denne materielle verden. Derfor misforstår 
folk det somme tider, så vi er nødt til at forklare 
det ordentligt. Folk kan ikke engang forstå, hvad 
sjælen er. Store, store videnskabsmænd og store, 
store filosoffer, men de har ingen viden om den 
åndelige sjæl og den åndelige verden. Derfor 
finder de det somme tider meget svært at forstå.

Gæst: Her på det seneste har jeg undersøgt 
lidt omkring dateringen af Vedaerne. Du ved 
sikkert godt, at nogle arkæologer hævder, at 
vidnesbyrdene fra udgravningerne i Harappa 
og Mohenjo-Daro viser, at Vedaerne i virkelig-
heden er meget yngre, end man hidtil har troet. 
Det synes at berøve Vedaerne en del af deres 
autoritet, for de ser ikke længere ud til at være 
verdens ældste religiøse tekster.

Srila Prabhupada: Veda betyder ikke ”re-
ligion”. Veda betyder ”viden”. Så hvis man 
kan spore historien om viden, kan man spore 
alderen på oprindelsen til Veda. Kan du finde ud 
af, hvornår viden begyndte? Kan du spore det?

Gæst: Det tror jeg ikke, vi kan.
Srila Prabhupada: Så hvordan kan man 

spore Vedaernes historie? Veda betyder viden. 
Find først ud af, hvilket år viden begyndte. Så 
kan man finde ud af Vedaernes alder.

Vedaernes historie går tilbage til det tidspunkt, 
hvor denne materielle verden blev skabt. Ingen 
kan give årstallet for selve skabelsen. Skabelsen 
begynder med Brahmas fødsel, og man kan ikke 
engang regne ud, hvor lang Brahmas ene dag 
er. Under Brahmas nat bliver universet ødelagt 
i et vist omfang, og under hans dag er der igen 
skabelse. Der er to slags tilintetgørelser. Den 
ene tilintetgørelse finder sted under Brahmas 
nat, og den endelige tilintetgørelse udsletter 
hele den kosmiske manifestation. Men disse 

lillebitte mennesker spekulerer over, hvor gamle 
Vedaerne er. Det er helt absurd.

Der er mange bakterier, der bliver til om 
aftenen og dør, når den næste dag begynder. 
Hele deres liv varer kun en enkelt nat. Sådan er 
vores liv også. Hvilken historieskrivning kan vi 
skrive? Derfor modtager vi den vediske viden 
fra vediske autoriteter. Man bør ikke være en 
frøfilosof. Ved du, hvad frøfilosofi er? Dr. Frø 
havde aldrig set Atlanterhavet, og en dag fortalte 
en eller anden ham: ”Ih, jeg har set sådan et 
enormt stort vandområde.” Så Dr. Frø spurgte: 
”Er det større end denne brønd?”

Gæst: Ja, det oversteg hans forestillingsevne.
Srila Prabhupada: Ja. Så disse kloge folk er 

som frøer, der rådner i deres brønde. Hvad kan 
de på nogen måde forstå af den vediske viden?

Gæst: Jeg er med. For at skifte emne undrer 
jeg mig over, om du mener, at Vedaerne hævder, 
at den mest ægte måde at leve på, den reneste 
form for liv, er at leve side om side med naturen, 
ikke imod naturen, som vi ser ud til at gøre det 
i vores bymiljøer.

Srila Prabhupada: Åh ja. Virkeligt liv vil 
sige at reducere sine kropslige handlinger til 
det mindst mulige, så man kan spare tid og vie 
sin tid til åndelig forståelse. Den nuværende 
civilisation, der bygger på den kropslige livs-
opfattelse, er dyreliv. Det er ikke civiliseret liv. 
Athato brahma-jijnasa: civiliseret liv begynder, 
når man er så avanceret, at man forhører sig 
om, hvad den åndelige sjæl er. Men når den 
slags spørgsmål ikke stilles, altså når folk ikke 
forhører sig om, hvad den åndelige sjæl er, er 
de som katte og hunde. 

Det vediske liv lærer én at blive så fri som 
mulig for kropslige forstyrrelser. Derfor begyn-
der den vediske uddannelse med brahmacarya, 
cølibat. Er du med? Men disse slyngler kan 

 Srila Prabhupada taler ud

Denne samtale mellen Srila Prabhupada og en engelsk studerende fandt sted 
på en tidlig morgenvandring i London engang i 1973. 

Kan vi sætte en alder på visdom?
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ikke beherske deres 
sexliv. Deres filosofi 
er, at man skal have 
ubegrænset sexliv, 
og når kvinden bli-
ver gravid, slår de 
barnet ihjel.

Gæst: Ja.
Srila Prabhu-

pada: Det er deres 
slyngelfilosofi. De 
kan slet ikke fore-
stille sig, at man 
gennem opøvelse og 
træning kan glemme 
alt om sexliv. Og 
hvis man glemmer 
alt om sex, kommer 
abort slet ikke på 
tale. Men det kan 
de ikke. Derfor står der skrevet, adanta-gobhir 
visatam tamisram: igennem uindskrænket san-
senydelse glider man gradvist ned til niveauet 
af dyreliv. 

En person, der giver frit løb for abort og slår 
barnet i moderlivet ihjel, vil blive anbragt i et 
nyt moderliv i sit næste liv, og en anden person 
vil slå ham ihjel der. Lige så mange børn, som 
han har slået ihjel i dette liv, lige så mange liv vil 
han skulle gennemgå og blive slået ihjel. I flere 
hundrede år vil det være umuligt for ham at se 
dagens lys. Han vil blive inde i moderlivet og 
blive slået ihjel. Folk kender ikke naturens love. 
Man kan ikke bryde naturens love, ligesom man 
kan bryde statens love. Lad os sige, at du slår 
en person ihjel. Du kan måske undslippe statens 
lov med et eller andet kneb. Men du kan ikke 
undslippe naturens lov. Lige så mange gange 
du har slået ihjel, lige så mange gange skal du 
slås ihjel inde i livmoderen. Det er naturens lov.

Gæst: Så sent som i sidste uge talte jeg med 
en sygeplejerske, der arbejder på en abortklinik 
på et af Londons største hospitaler. Det er for-
færdeligt. Nogle af fostrene er så udviklede, at 
det er helt tydeligt, at liv er en stor mulighed.

Srila Prabhupada: Det er meget mere end 

bare en mulighed. Livet begynder, så snart der 
er sex. Det levende væsen er meget lille. Ved 
naturens lov anbringes han ifølge sin karma i 
faderens sæd og indsprøjtes i moderens mave. 
Sæd- og ægcellerne fra manden og kvinden 
smelter sammen og danner en krop på størrelse 
med en ært. Dette beskrives alt sammen i den 
vediske litteratur. Det første stadie er manife-
steringen af ni huller til ørerne, øjnene, næse-
borene, munden, kønsdelene og endetarmen. 
Derefter udvikler sanserne sig gradvist, og efter 
seks og en halv måned er alt fuldstændigt, og 
det levende væsens bevidsthed vender tilbage. 
Før dannelsen af kroppen er det levende væsen 
bevidstløst som under en bedøvelse. Derefter 
drømmer det, og gradvist bliver det bevidst. På 
det tidspunkt er han meget uvillig til at komme 
ud, men naturen skubber ham, og han presses 
ud. Det er sådan, fødselsprocessen foregår.

Dette er vedisk viden. I den vediske litteratur 
vil du finde alting perfekt beskrevet. Hvordan 
kan Vedaerne derfor være genstand for histo-
rieskrivning? Men problemet er, at vi taler om 
ting, der er åndelige Derfor er det sommetider 
vanskeligt for de grove materialister at forstå dem. 
De er så sløve, at de ikke kan forstå dem.
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Selve spørgsmålet ”hvem kom først”, er 
problematisk i betragtning af, at Gud er 
hinsides tid. Derfor kan man ikke anvende 
hønen-eller-ægget logikken her. Vishnu og 
Krishna eksisterer evigt, selv om det kan 
gøres gældende, at den ene er kilden til den 
anden på samme måde som med Solen og dens 
stråler. Vi kan hævde, at solkloden er ”ældre”, 
fordi solstrålerne udspringer fra solkloden og 
ikke omvendt. Men de eksisterer begge sam-
tidigt: Så snart der er en sol, er der solstråler. 
Spørgsmålet bliver derfor følgende: Når det 
kommer til Vishnu og Krishna, hvem er Solen, 
og hvem er strålerne?

Historisk set virker det fornuftigt at slutte, 
at Vishnu kom først. Når alt kommer til alt, 
fortæller skrifterne os, at Han er kilden til 
skabelsen, medens Krishna først nedsteg til 
Jorden for omkring 5.000 år siden. I tillæg 
nyder Vishnu kongelig rigdom i Vaikun-
tha, hvilket fremkalder ærefrygt, som man 
ville forvente det af Gud, medens Krishna 
fremkommer som en simpel kohyrdedreng i 
Vrindavana, forskanset i sødme og enkelhed.

Men selv om Vishnu kom først, når vi taler 
om den kosmiske manifestation, er tilsyne-
komst i den manifesterede verden og ontolo-
gisk sandhed (tattva) ikke nødvendigvis det 
samme. Lad mig give et praktisk eksempel. 
Hvis en person møder mig, før han møder 
min moder, betyder det så, at jeg eksisterede 
før hende? Nej. Faktum er, at ens moder al-
tid eksisterede først. Jeg ville ikke være her, 
hvis det ikke var for hende. På samme måde 
bekræfter skrifterne, at Krishna er kilden til 
Vishnu, selv om Vishnu åbenbarer Sig i denne 
verden, før Krishna gør det.

Polymorfisk monoteisme
Forvirringen opstår til dels, fordi vaisnavis-

men i modsætning til de fleste andre religiøse 
traditioner opererer med en form for ”polymor-
fisk” monoteisme. Det vil med andre ord sige, 
at man hævder, at der er én Gud, der viser Sig 
i talrige manifestationer, der alle er forskellige 
fra hinanden og enestående på hver sin måde. 
Disse manifestationer er på samme tid lige og 
hierarkisk forskellige. De er én og samme per-
son og alligevel forskellige fra hinanden.

I virkeligheden kan det siges, at alle former 
af Gud er én som bekræftet i det følgende citat 
fra Srila Prabhupada:

”I kategorien af Visnu-tattva er der intet tab 
af kraft fra den ene ekspansion til den næste, 
ligesom der intet tab er af lyskraft, når det ene 
lys tænder det næste. Tusindvis af lys kan tændes 
fra ét oprindeligt lys, og alle vil lyse lige kraftigt. 
På denne måde kan det forstås, at selv om alle 
Visnu-tattvaer fra Krishna og Herren Caitanya 
til Rama, Narasimha, Varaha osv. åbenbarer Sig 
med forskellige træk i forskellige tidsaldre, be-
sidder De alle i lige høj grad den højeste kraft.” 
(Caitanya-caritamrita, Adi 3.71)

Prabhupadas lysanalogi trækker på et tradi-
tionelt eksempel fra Brahma-samhita (5.46), 
der objektivt etablerer Krishna som den højeste 
blandt Guds manifestationer:

”Lyset fra det ene lys, der kommunikeres til 
andre lys, er af samme kvalitet, selv om det 
brænder forskelligt i de forskellige lys. Jeg til-
beder den oprindelige Herre Govinda [Krishna], 
der på tilsvarende vis udviser Sig Selv ligeligt 
på den samme levende måde i Sine forskellige 
manifestationer.”

Brahma udtrykker dette endnu mere di-

Hvem kom først, 
Vishnu eller Krishna?

Af Satyaraja Dasa. Oversat af Amogha-krishna Dasa

En sammenfatning af en artikel af Satyaraja Prabhu fra Back to Godhead, maj 2013, hvor han disku-
terer de relative positioner mellem den firarmede skaber og Vrindavanas fløjtespillende kohyrdedreng.
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rekte tidligere i samme bog (Brahma-samhita 
5.1): ”Krishna, der også er kendt som Go-
vinda, er Guddommens Højeste Personlig-
hed. Han har en krop, der består af evighed, 
kundskab og lyksalighed. Han har ingen 
anden årsag end Sig Selv, for Han er den 
oprindelige årsag til alle andre årsager.” 
Og igen i Brahma-samhita 5.39:

”Jeg tilbeder Govinda, den oprindelige Herre, 
der igennem Sine forskellige fuldstændige dele 
viste Sig i verden i 
forskellige former 
og inkarnationer så-
som Herren Rama, 
men som personligt 
åbenbarer Sig i Sin 
højeste oprindelige 
form som Herren 
Krishna.”

Brahma gentager 
dette punkt i Sri-
mad-Bhagavatam 
(10.14.14) efter at 
have set Krishna 
frembringe utallige 
Vishnu-former fra 
Sin transcendentale 
krop. Idet han tiltaler 
Krishna, bemærker 
Brahma:

”Er Du ikke den 
oprindelige Nara-
yana, O højeste her-
sker, siden Du er 
alle legemliggjorte 
væseners sjæl og alle 
skabte verdeners evige vidne? Herren Narayana 
er så afgjort Din ekspansion, og Han kaldes 
Narayana, fordi Han er kilden til universets 
oprindelige vand. Han er virkelig og ikke et 
produkt af Din illusoriske maya.”

Selv om de fuldstændige manifestationer af 
Gud alle er lige, er der derfor en forståelse af, 
at den ene kommer fra den anden med Krishna 
som den første. I denne kapacitet er Han kendt 
som avatari – kilden til alle inkarnationer – i 

modsætning til avatara. Krishna og Hans fuld-
stændige inkarnationer er den samme Højeste 
Person, men Han viser Sig i forskellige forklæd-
ninger med henblik på bestemte opgaver lige fra 
accept af kongelig tilbedelse af Sine tjenere i den 
åndelige verden til fortrolige udvekslinger med 
Sine nære hengivne i Vrindavana.

Krishnas unikke kvaliteter
I Bhakti-rasamrita-sindhu opregner Rupa Go-

svami 64 kendetegn 
eller kvaliteter, der 
bliver udvist af le-
vende væsener. 50 af 
disse kan findes hos 
en normal sjæl (jiva) 
i minimalt omfang, 
mens Herren Brah-
ma, Herren Siva og 
andre halvguder kan 
besidde så mange 
som 55. Vishnu udvi-
ser op til 60 af disse 
kvaliteter. Men de 
sidste fire finder man 
kun hos Krishna. 
Disse fire unikke 
kvaliteter, der ikke 
findes i andre ma-
nifestationer af den 
Højeste, er følgende:

1. Lila-madhurya: 
Han udfører talrige 
vidunderlige lege for 
at glæde Sine hen-
givne.

2. Bhakta-madhurya: Han har fortrolige 
udvekslinger med Sine elskede hengivne. 
3. Venu-madhurya: Ved at spille på Sin hellige 
fløjte tiltrækker Han alle sjæle til Sig.

4. Rupa-madhurya: Hans smukke form er 
uforlignelig og overgås ikke af nogen anden i 
eksistensen.

Indkapslet i disse skriftlige forklaringer er der 
noget mere fundamentalt: Krishnas suverænitet 
understreger overlegenheden af kærlighed over 
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magt eller af venlighed og blidhed over overdå-
dighed og rigdom.

Bhaktivinoda Thakura skriver i Navadvipa 
Bhava Taranga (118): ”På samme måde som 
min Sri Krishna er udstyret med den yderste 
sødme [madhurya], er Vaikunthas Herre udru-
stet med absolut overdådighed og storslåethed 
[aisvarya]. Herren Krishna er som Vrajendra-
nandana [Vrajas konges søn] aldrig foruden 
denne samme overdådighed, men sådanne si-
der af Hans åndelige 
storslåethed anses 
for uvigtige af Hans 
rene hengivne.”

Medens Krish-
na med andre ord 
somme tider åben-
barer en overdådig 
side, der svarer til 
Vishnus, for eksem-
pel når Han udfører 
Sine kongelige lege 
i Dvaraka, fremviser 
Vishnu aldrig den 
sødme, der er for-
bundet med Krishna 
og Hans omgangs-
fæller. Derfor kan 
det siges, at Krishna 
har noget, der ikke 
findes i Vishnu – lege 
i fortrolig, inderlig 
kærlighed.

Selv inden for 
vaisnava-traditionen 
fremkalder de fleste 
ideer om Gud naturligt ærefrygt, men Krishna 
fremkalder fortrolighed og personlige kær-
lighedsfyldte forhold. Mere end noget andet 
er det dette, der udmærker Ham blandt alle 
manifestationer af den Højeste. Og kærlighed 
er, som vi alle ved, det største fænomen i hele 
eksistensen. Hvem vil vælge magt, hvis man 
bliver givet valget mellem magt og kærlighed?

Slutteligt kan det siges, at Gaudiya-vaisnava 
opfattelsen af det guddommelige er, at alle for-

mer af Guddommen er lige, for der er kun én 
Gud, men Krishna nyder en særlig stilling som 
”lyset, der tænder alle de andre lys”. Ud over 
Hans ontologiske forrang som kilden til alle 
Vishnu-manifestationer af den Højeste udstråler 
Han en sødme og fortrolighed, der overskygger 
andre guddommelige formers magt og majestæt. 
Ja, Hans alttiltrækkende natur (Krishna betyder 
”den alttiltrækkende”) tiltrækker selv andre 
manifestationer af Herren. Srila Prabhupada 

forklarer, at Krishna 
er kendt som Ma-
dana-mohana, for 
han vinder Amors 
(Madanas) sind over 
til Sig. Når Han står 
i Sin yndefulde tre-
krummede form, 
tiltrækker Han alle 
levende væsener 
inklusive halvgu-
derne. Ja, Han til-
trækker tilmed de 
forskellige former 
af Narayana, der 
hersker over de for-
skellige Vaikuntha-
planeter.

Srila Prabhupada 
skriver i kapitel ti 
af Herren Caitanyas 
lære:

”Der  e r  ingen 
skønhed, der kan 
sammenlignes med 
skønheden af Krish-

na, der er oprindelsen til Narayana og alle andre 
inkarnationer, for ingen besidder en skønhed, 
der er lig med eller større end Krishnas. Hvor-
for skulle ellers lykkegudinden, der er Herren 
Narayanas konstante ledsager, opgive Hans 
selskab og engagere sig i bodsøvelser for at opnå 
Krishnas selskab? Sådan er Krishnas uover-
trufne skønhed, den evige mine af al skønhed. 
Det er fra denne skønhed, at alle andre skønne 
ting udspringer.”
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Al fuldkommenhed i åndeligt liv vil mani-
festere sig igennem selskab med Herrens rene 
hengivne. Hvis de per-
sonlige forhold modnes i 
en fuldstændig hengiven 
tjenestementalitet med 
fuld respekt og en vel-
ønskende ånd for andre, 
opstår en helt fantastisk 
situation. Srila Prab-
hupada sagde mange 
gange, at vores MÅL 
er at leve blandt Sri 
Caitanya Mahaprabhus 
hengivne og sammen 
udføre guru, Gauranga 
og Krishnas mission, 
alt sammen på basis 
af læren og instruktio-
nerne i Bhagavad-gita 
og Srimad-Bhagavatam.

Dette kommer jeg ind 
på, når jeg i det følgende 
fortæller om udviklin-
gen af Hare Krishna-templet i Tirupati siden 
1997, da jeg sluttede mig til denne fantastiske 
gruppe af hengivne. Lad mig først beskrive 
Tirupatis hengivne kulturelle miljø.

Tirupati ligger 130 km fra Chennai tæt ved det 
hellige bjerg Saptagiri (”de syv hellige bjerge”). 
Det er Sydindiens berømteste hellige sted, hvor 
en form af Visnu er blevet tilbedt siden den 
forrige Kali-yuga (dvs. i mange millioner år). 
Visnu kaldes her Balaji (Balagopala-ji er en 
kærlig måde at tiltale Herren på som den kæreste 
ven), Govinda (Den, der giver glæde til køerne, 
jorden og sanserne), Srinivasa (Laxmidevi, Lyk-
kegudindens ægtemand) og Sri Venkateshvara 
(Den, der fjerner alle synder). Balaji er hele 
Sydindiens liv, sjæl og nerve. Det siges, at dette 

hellige sted ikke er forskelligt fra Vaikuntha, den 
åndelige verden, hvor der INGEN frygt er (vai: 

ingen, kuntha: frygt), for 
der er ingen fødsel og 
død der.

Hvert år kommer over 
30 millioner pilgrimme 
for at få Balajis velsig-
nelse. Pilgrimmene er 
for de flestes vedkom-
mende fra Indien, men 
jeg møder pilgrimme 
og turister fra alle lande 
i verden. Forretnings-
folk, landsbybeboere, 
politikere, filmstjerner, 
berømtheder, studerende 
og lærere kommer for 
at se Balaji. Og Balaji 
opfylder deres ønsker. 
Forretningsfolk vil have 
en god forretning, po-
litikere vil have en god 
position, studerende vil 

have gode resultater, mødre vil have gode børn 
og ægteskab, og rene hengivne beder om ren 
hengivenhed til Ham.

Balaji-templet er verdens rigeste tempel. Alle, 
der kommer der, giver en donation, hvad enten 
den er lille, stor eller MEGET stor. Man skal 
gennem en lang kø, før man kan få det transcen-
dentale syn af Balaji. Det tager nogle timer, før 
man får lov til at stå foran Herren. I ventetiden 
synger alle uafbrudt Govindas navn. ”Govinda, 
Govinda, Goooooooovinda,” hører man til sta-
dighed i det enorme gamle tempelkompleks og 
hellige bjergområde. Det er en meget rensende 
oplevelse, og ens bevidsthed bliver så klar og 
fuld af glæde. Det er meget oplivende at se, hvor 
levende og naturligt Gudscentreret den vediske 

ISKCON Tirupati
Af Amita Krishna Dasa

Amita Krishna Dasa fortæller om sin tid og sine oplevelser i ISKCON-templet i Sydindiens 
helligste by, Tirupati. 
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kultur er. På toppen af dette hellige sted er en 
vaisnava-helligdom. Visnu-bhakti eller Krish-
na-bhakti er naturlig her. Så mange lovpris-
ningssange er 
stadig meget 
populære her 
kombinere t 
med traditio-
nel klassisk 
sydindisk mu-
sik med vina, 
tabla, violin 
og nadesva-
ram (en slags 
klarinet). Der 
er også bha-
rata-natyam 
dans og transcendental historiefortælling om 
Balaji, Herren Rama og Krishnas lege og tran-
scendentale aktiviteter, der aldrig er besmittet 
af materie.

I dette meget levende hengivne miljø er Hare 
Krishna-hengivne en fuldstændig integreret del. 
ISKCON Tirupati begyndte i 1985, da Bhakti 
Svarupa Damodara Maharaja modtog en hektar 
land ved foden af bjerget Saptagiri og installere-
de de smukke Deiteter Sri-Sri Radha-Govindaji. 
Bhakti Svarupa Da-
modara var leder af 
The Bhaktivedanta 
I n s t i t u t e ,  H a r e 
Krishna-bevægel-
sens videnskabelige 
gren. Hans ide var at 
invitere videnskabs-
mænd fra hele ver-
den og modtage dem 
på et kulturelt op-
højet og meget ån-
deligt ladet sted og 
afholde konferencer 
og udvikle uddan-
nelsesfaciliteter her. Frem til 1996 var der blevet 
opført et lille tempel og et gæstehus. I 1996 blev 
Revati Ramana Prabhu præsident for templet. 
Under hans ledelse har projektet udviklet sig til 

at blive et af de største og mest dynamiske temp-
ler i ISKCON. Som en omsorgsfuld fader har 
han overset tempelprojekterne og de hengivne. 

Han lægger 
stor vægt på 
et godt mor-
genprogram, 
livlige kirta-
naer og Sri-
mad-Bhaga-
vatam-klas-
ser, en god 
disciplin og 
bogdistribu-
tion samtidig 
med, at han 
fuldstændigt 

sørger for de hengivne med sin eksemplariske 
og kærlige ledelse. Han smiler altid og opmun-
trer alle med kærlighed og er parat til at hjælpe, 
uanset hvad de har brug for. Han er meget striks 
med sig selv og meget tålmodig og tolerant med 
andre. Han opfatter altid sig selv som alles tje-
ner. De hengivne føler sig naturligt forpligtet til 
at gengælde med aktiv tjenestevillighed. 

Ud over et godt morgenprogram med op til 300 
hengivne til mangala-arati og fælles recitation 

af japa er der fokus 
på bogdistribution, 
der foregår på syv 
sprog og mindst 
fem bogborde i for-
skellige steder i den 
hellige by. Hvert 
eneste bogbord har 
et formiddagsskift 
fra 8 til 14 og et ef-
termiddagsskift fra 
14 til 20 med mindst 
to hengivne på hvert 
bord hele tiden. På 
den måde er 25-30 

hengivne, hovedsageligt brahmacarier, engage-
ret i denne tjeneste. Fra nogle få brahmacarier 
er ISKCON Tirupati vokset til over 100 brahma-
carier og bhakti-studerende. Mange grhasthaer 
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er også aktivt involverede. I 2007 åbnede et nyt 
stort tempel på Nityanandas fremkomstdag, og 
hver weekend besøger 20.000 pilgrimme vores 
Sri-Sri Radha-Govinda-tempel. Vi distribuerer 
masser af prasada og har en Govinda-restaurant, 
et internationalt gæstehus og en goshala, hvor 
over 100 køer bliver beskyttet. Der er også en 
Bhaktivedanta Mission skole for over 200 børn. 
Hver lørdag er vi i mange år taget ud til de omgi-
vende landsbyer 
med harinama, 
der altid er en 
dejlig ting med 
en masse børn, 
der synger Hare 
Krishna sammen 
med os. Nu har 
vi i landsbyerne 
rundt omkring 
Tirupati hund-
redvis af hen-
givne. Vi giver 
også dagligt et 
gratis vegetarisk, 
karma-frit måltid til 50.000 skolebørn.

Hele samfundet af hengivne er som én stor 
familie. Der er faste brahmacari-fester og ture 
til hellige steder, skolekonkurrencer, bhakti-
vriksaer og søndagsprogrammer for studerende, 
hvor de hjælpes med deres hengivne praksis, får 
deres tvivl besvaret, lærer at organisere deres 
tid og udvikler en god tjenesteånd. Brahma-
carier og grhastaer respekterer hinanden for 
deres respektive opofrelser, som de gør i deres 
liv for Krishna. Vores tempelpræsident er den 
vigtigste inspiration her med sin fuldstændigt 
hjælpsomme natur og sit altid smilende og vej-
ledende væsen. På den måde er han i stand til 
at placere alle medlemmer på deres rette plads 
i en glad, inspireret ånd. Hans motto er at sørge 
for, at alle hengivne har det godt og trygt, og at 
få besøgende til altid at føle sig fuldstændigt 
velkomne og trygge. Det er en meget heldig 
gave fra Krishna at være i stand til at tjene 
Sri Caitanya Mahaprabhus lære i denne hel-
lige dhama i selskab med fantastiske hengivne 

under et sådant modent lederskab med masser 
af harinama og forskellige programmer hele 
dagen igennem. Jeg føler mig utrolig heldig og 
velsignet at have haft en sådan mulighed for at 
leve i et stærkt Krishna-bevidst miljø i næsten 
15 år. Jeg vil gerne dele dette med andre, så 
meget jeg kan.

En lokal godsejer i nærliggende Tiru-
pati har skænket os et pænt stykke jord, og vi 

beder til, at en 
smuk Gitanaga-
ri-landsby snart 
vil manifestere 
sig med en helt 
selvforsynende 
struktur, sådan 
som det var Srila 
Prabhupadas øn-
ske, baseret på de 
perfekt harmo-
niske sociale og 
åndelige klasser. 
Som Srila Prab-
hupada sagde 

det: ”Vi skal tiltrække praktisk.”
Vores ISKCON Tirupati-samfund får besøg 

af mange hengivne fra hele verden. Der er 
selvfølgelig hengivne fra nord, syd, øst og vest 
i Indien og fra USA, Afrika, Rusland, Kina og 
Europa. Alle bliver de inspireret af den meget 
personlige omsorg og hjertevarme omhu fra 
Tirupatis lokale hengivne, brahmacarier og 
grhasthaer. Mange af vores ledere, Srila Prab-
hupadas disciple og ældre hengivne fortæller, at 
dette er netop, hvad Srila Prabhupada ønskede. 
Srila Prabhupada er utvivlsomt tilfreds med 
ISKCON Tirupati, siger de.

Kom og besøg det fantastiske ISKCON Tiru-
pati, hvis I får chancen for det.

Jeres tjener, Amitakrishna Dasa

Amita Krishna Dasa er født i Belgien og har 
været med i ISKCON siden 1988. I mange år boede 
han i Indien. Nu er han flyttet til Danmark efter 
at være blevet gift med Line og bor sammen med 
hende på Frederiksberg.
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Lalitanatha Dasa: Hvorfor mener du, at 
dette emne overhovedet er vigtigt at beskæftige 
sig med?

David Frawley: Der er flere vigtige ting 
her. Et af dem er menneskeracens 
historie, som er et vigtigt emne i 
sig selv. I 1900-tallet var det, der 
var sket med hensyn til arierne og 
Indien, ikke så meget et spørgs-
mål om Indiens historie som om 
europæisk identitet. Uanset om 
vi tager den tyske eller russiske 
nationalisme, var det europæernes 
ideer i sig selv, der gav form til 
ideerne om arierne. Med lyst hår, 
blå øjne og hvid hud skulle arierne 
være rejst ud på deres hestetrukne vogne, have 
erobret verden og spredt civilisation overalt. 
Europa var der, de kom fra, mens Indien kun var 
en afløber deraf. Selv den i dag har den ariske 
teori ikke rystet sin europæiske nationalisme af 
sig. Det betyder nødvendigvis ikke, at den er 
forkert, men det har i hvert fald farvet teorien 
på en bestemt måde.

Problemet var dog, at det mest prototypiske 
indoeuropæiske sprog, sanskrit, blev talt i de 
mørkhudede inderes land. Derfor var Indien 
et irritationsmoment for europæerne, der blev 
nødt til at fjerne Indien som midtpunktet for 
indoeuropæisk kultur for at undgå den uøn-
skede konklusion, at Indien og dets mørkhudede 
mennesker var oprindelsen til indoeuropæerne. 
Europæerne ændrede derfor på symboler som 
svastikaet, og de omfortolkede betydningen af 
udtryk som arier, alt sammen i denne romantiske 
europæiske stil.

I den forbindelse er det værd at bemærke, at 

den indiske ide om arier er en åndeligt baseret ci-
vilisation, der bygger på ikke-vold, meditation, 
yoga og at leve i harmoni med naturen, imens 
denne aggressive teknologiske kultur kaldes 

asurisk. Den kaldes ikke-ariernes 
civilisation. Det er pudsigt, at det, 
som inderne anser for uarisk, blev 
til Vestens ideal for arierne.

Et større historisk spørgsmål 
er, hvem vi er som mennesker, 
hvilket afspejles i naturen af vo-
res civilisation. Er vi produkter af 
en åndelig kultur eller af politik, 
økonomi, militærvidenskab og 
teknologi. Hvem vi er, hvor vi 
kommer fra, og hvad naturen er af 

civilisationen, er et vigtigt historisk spørgsmål. 
Hvornår det hele begyndte, og hvor gammelt 
det er, er økonomisk og socialt såvel som hi-
storisk og kulturelt set vigtige spørgsmål. Alle 
disse ting afspejler vores historieopfattelse, der 
bestemmer, hvordan vi ser os selv.

For Indien er det også et meget vigtigt emne, 
for den ariske invasionsteori trækker tæppet væk 
under hele Indiens civilisation. Inderne får at 
vide, at deres stamfædre kom et andet sted fra, at 
de ikke deler samme etniske afstemning, sprog 
og kultur og er blevet påtvunget en fremmed 
kultur fra nogle helt andre.

Lalitanatha Dasa: Spørgsmålet har vel også 
større etiske implikationer for hvilke værdier vi 
lægger på menneskelivet, f.eks. hvorvidt men-
neskelivets formål er åndeligt eller materielt.

David Frawley:… og for religion. I den vedi-
ske forståelse er religion ikke en trosidentitet. I 
Vesten er religion et spørgsmål om tro, men i den 
vediske kultur handler åndelighed om praksis og 

Indien var civilisationens vugge
Interview med David Frawley, 2. del

Af Lalitanatha Dasa

David Frawley

Her fortsætter interviewet med den amerikanske historiker David Frawley fra den 24. februar i 
Bangalore. Samtalen kredser omkring argumenterne for og imod, at Indien havde en vedisk fortid, 
og at den vediske kultur ikke er kommet udefra, men altid har været der.
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om, hvordan man lever.
Lalitanatha Dasa: Kan du sige noget om 

dateringerne af Vedaerne og den vediske kultur?
David Frawley: Hvis vi tager Max Müller, 

gav han 200 år mellem hver del af Vedaerne. 
Rg Veda fik en alder på 1500 f.Kr. Det gjorde 
han, før Harappa-kulturen 
i Indusdalen blev fundet. 
Han troede, at Jorden var 
blevet skabt 4.000 f.Kr., og 
Syndfloden havde fundet 
sted 2.700 f.Kr., så hans 
datering byggede mere end 
noget andet på den bibelske 
model.

Max Müller troede også, 
at arierne havde bragt ci-
vilisationen til Indien. I 
begyndelsen af det 20. år-
hundrede begyndte man imidlertid at opdage 
mange oldtidsruiner i Indien på steder som 
Harappa og Mohenjo-dara. De stammer fra 
2-3.000 f.Kr., altså før den såkaldte ariske 
invasion ifølge Max Müller. I deres dilemma 
ændrede forskerne opfattelse af arierne fra at 
være bærere af civilisation til ødelæggere af 
civilisation. Det troede man så på i nogle årtier, 
specielt da Wheeler opfandt den såkaldte mas-
sakre i Harappa. Den er nu blevet modbevist, 
og man ved, at Harappa-kulturen endte naturligt 
på grund af ændringer i flodens løb, klimaet 
osv. Ingen udefrakommende magt havde noget 
med det at gøre. Der skete en naturlig flytning 
af befolkningen østpå til Ganges og Yamuna, 
så arierne kan ikke have været ødelæggerne af 
Harappa-kulturen. I stedet mener man nu, at 
arierne tilfældigvis kom til Indien samtidig med 
sammenbruddet af Harappa-kulturen omkring 
1500 f.Kr. På en eller anden måde har den ide 
hængt fast, selv om den strider imod mange 
ting i de vediske tekster, den vediske symbolik, 
astronomi osv.

I virkeligheden finder vi en stor kontinuitet i 
Indien fra Harappa-kulturen til den efterfølgen-
de tid såsom ildaltre, Siva-lingaer, hellige okser, 
hellige vandtanke, oksekærrer, kvindernes arm-

bånd og linie i håret, vægt- og måleenheder osv. 
De samme mennesker er blot flyttet fra det ene 
sted til det andet inden for Indien, fra Indus og 
Sarasvati østpå til Ganges og Yamuna og måske 
også til andre steder.

Puranaerne har kronologier over flere hun-
drede konger, så vi kan 
argumentere for en umå-
delig alder for Vedaerne 
og ikke for noget, som kan 
sammenpresses inden for 
et par århundreder. Selv på 
Buddhas tid var Vedaerne 
meget gamle og selv på 
Upanisadernes tid.

Harappa afspejler spe-
cielt Mahabharata-tiden. 
Harappas mest alminde-
lige symbol er svastika og 

cakra. Nogle hævder, at der ingen heste var 
i Harappa, men det seks-egede hjul er meget 
almindeligt på segl fra Harappa. Sådanne hjul 
bliver normalt trukket af heste.

Genetisk set er den indiske befolkning meget 
gammel og ser ud til at være forbundet med an-
dre kulturer som oprindelsen til dem uden selv at 
have fået tilført ret meget udefra. Genetik, der er 
en ret ny videnskab, har også vist, at kaste ikke 
er genetisk bestemt. F.eks. er brahmanaerne og 
sudraerne i Andhra Pradesh genetisk beslæg-
tede. Brahmanaerne er altså ikke en særskilt 
gruppe, der kom fra et andet sted.

Lalitanatha Dasa: Hvor tæt forbundet er 
Sydindiens dravidiske sprog med sanskrit?

David Frawley: De har mange ord til fælles, 
men varierer noget i grammatikken og måden at 
udtale på. De er beslægtede i et eller andet om-
fang. Hvad mere er, er det i sig selv en tvivlsom 
ide, at forskellige sprog nødvendigvis angiver 
forskellige kulturer. Selv i Oldtiden kunne de 
fleste folk tale flere sprog. De dravidiske sprog 
er temmelig gamle, og de afspejler også en 
vedisk oprindelse. Ja, min fornemmelse er, at 
den vediske kultur i virkeligheden stammer fra 
Sydindien.

Lalitanatha Dasa: Hvornår kommer vi til 

Først Spørgsmålet er ble-
vet politisk, og de, der hæv-
der, at arierne altid har væ-
ret i Indien, beskyldes for 
at være hindunationalister. 

”

”
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at se alle acceptere, at Indien er oprindelsen til 
civilisationen?

David Frawley: Situationen er, at grupper 
som teosofferne og Indiens store guruer altid har 
været på den vediske side. De fleste store guruer 
har aldrig accepteret den ariske invasion. Men 
det var først med genopdagelsen af Sarasvati, at 
en ny dialog for alvor kom i gang. Et problem er, 
at spørgsmålet har politiske overtoner i Indien, 
for det støtter naturligvis hindubefolkningen, 
hvis Indien er oprindelsen til den vediske kultur, 
og andre dele af befolkningen er ikke glade for 
den ide. I Indien er den ariske invasionsteori 
grundlaget for den marxistiske fortolkning af 
Indiens historie med arierne som overklassen og 
draviderne som underklassen. En anden gruppe, 
der har politisk interesse i den ariske invasion, 
er de dravidiske nationalister. Deres ideer byg-
ger også på, at den vediske kultur er arisk og er 
kommet udefra og skal afvises. Jeg så tilmed 
engang et skilt, der sagde: ”Ariere, tag hjem til 
Centralasien.” På samme måde er det med dalit-
bevægelsen: ”Vi er de oprindelige indbyggere 
og er blevet invaderet og undertrykt af de hvid-
hudede ariere.” Spørgsmålet er blevet politisk, 
og de, der hævder, at arierne altid har været i 
Indien, beskyldes for at være hindunationalister. 
Det er interessant, at man kan være en kristen 
Max Müller, men det er ikke i orden at være en 
hindunationalist, selv om man beskæftiger sig 
med et emne inden for hindutraditionen.

Under alle omstændigheder er dialogen 
startet. Indiens egne arkæologer har i det store 
hele accepteret den vediske natur af Oldtidens 
Indien. På den religiøse side har guruerne taget 
den vediske ide til sig igen. Swami Narayana-
gruppen udgav en af vores bøger og har en 
enorm udstilling om hindukulturen i fortidens 
Indien i sit nye tempelkompleks i Delhi. Her har 
paradigmet stort set ændret sig.

I Vesten har paradigmet været længe om at 
ændre sig, nok mest fordi man ikke ved, hvad 
man skal stille i stedet. Men generelt er der en 
anerkendelse af Sarasvati-floden og af, at der er 
noget mere. I det mindste er man klar over, at 
der foregår en debat.

Lalitanatha Dasa: Den er vist endnu ikke 
nået ud til den sekundære litteratur som popu-
lærudgivelser, skolebøger, medierne osv.?

David Frawley: Nej. Jeg talte for nogle år 
siden med en af de førende historikere, Dr. 
Schaffer. Da han skulle skrive om Oldtidens 
Indien, bemærkede han, at han var klar over 
diskussionen, men ønskede ikke at omtale den 
på det tidspunkt. 

Lalitanatha Dasa: Vi ser også, at når de 
populære medier skriver om ”civilisationens 
vugge”, er det fortsat Sumer og Mesopotamien, 
de har tankerne.

David Frawley: Men det er problematisk. 
Hele Oldtidens Mesopotamien og Egypten til-
sammen fyldte et meget mindre område end hele 
Harappa-kulturen. Sumer fylder meget mindre 
end Gujarat. Det er ikke helt logisk at slutte, at 
det er fra et lille område, at et stort område har 
fået sin kultur. Man skulle snarere tro, at det er 
omvendt. Man har da f.eks. også opdaget, at de 
vægt- og måleenheder, der blev anvendt på øen 
Bahrain, var fra Harappa og ikke fra Sumer. En 
anden interessant ting er, at det sumeriske sprog 
er uddødt og ikke beslægtet med andre sprog. 
Egypten er måske en bedre kandidat, men her 
finder vi mange ting, som landet havde til fæl-
les med Indien, såsom en masse symbolik som 
solguden, den hellige tyr og kobraen.

Lalitanatha Dasa: Og de egyptiske faraoer 
havde også giftet sig ind i det vediske Mittani.

David Frawley: Ja, på den tid var der vediske 
befolkninger i Mellemøsten som kassiitter, Mit-
tani og hittitter. 

Lalitanatha Dasa: Vil vi se ændringen slå 
igennem i vores tid?

David Frawley: Jeg tror det. I det mindste har 
antropologerne skubbet menneskets alder tilbage 
fra de 40.000 år fra dengang, da vi var børn, 
til 200.000 år. Det er en stor ændring. Og i den 
sammenhæng må man stille spørgsmålet: ”Hvad 
skete der i alle disse år? Var der ingen kulturer el-
ler civilisationer og kun jægere og samlere?” Jeg 
tror, at der er ved at ske en indrømmelse. Selv ting 
som agerbrug, landsbyer og byer bliver hele tiden 
skubbet flere tusinde år længere tilbage i tiden. 
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Gaura Hari Dasa

Filmen ”Citizen Kane” er utvivlsomt en af de 
allerstørste klassikere, adskillige gange vurderet 
af kritikerpaneler til at være den bedste film 
nogensinde lavet. Jeg blev nysgerrig efter at 
forstå, hvorfor den bliver prist så højt. Jeg for-
stod, at ud over dens filmiske kvaliteter havde 
den, i modsætning til så mange film, også et 
dybere budskab.

Skrevet og instrueret af Orson Welles, som 
også spiller hovedrollen, beretter den historien 
om mediemogulen Charles Foster Kanes liv. Vi 
møder ham allerførst i slutningen af hans liv. 
Han sidder i sit store palads, der minder om et 
eventyrslot, og er dybt frustreret og ulykkelig. 
Til slut går han amok og begynder at smadre 
inventaret, alle de fine nipsgenstande, billeder, 
møbler osv. Han falder da over en snekugle, en 
glaskugle med et miniature vinterlandskab, som 
får ham til at stoppe og blive tankefuld. Han ud-
ånder med kuglen i hånden med ordet ”rosebud” 
(’rosenknop’) på læberne. En nyhedsreporter 
hører om Kanes død og sætter sig for at opklare 
mysteriet om betydningen af dette sidste ord. 
Han opsøger venner, familie og andre personer 
relateret til Kane. I en serie af flashbacks bliver 
Kanes liv gradvist skildret.

”Citizen Kane” er en usminket historie om en 
succesfuld materialist, en mand som realiserer 
”den amerikanske drøm” ved hjælp af alle mid-
ler, men som ikke finder lykken trods sin enorme 
velstand, magt og berømmelse. Først i filmens 
sidste scene bliver betydningen af ”rosebud” af-
sløret for publikum. Under oprydningen i Kanes 
enorme palads finder hans stab i kælderen en 
gammel børneslæde, hvorpå navnet ”rosebud” 
står skrevet. Slæden ryger lige i fyret, da arbej-
derne bare ser den som noget gammelt ragelse.

Utvivlsomt er det sådan, at mange af de ”unge, 
smukke og rige,” der altid bliver holdt frem 
som idealer for resten af os, i virkeligheden 
måske er endnu mere ulykkelige end de fleste. 
Hvorfor? Når man har arbejdet så hårdt for at 

nå et mål, man identificerer med lykke, er det 
dybt frustrerende at nå målet blot for at måtte 
erkende, at det ikke var lykken alligevel, og at 
man derfor har spildt sit liv. Hvad har man så 
tilbage? Ikke engang håbet. Hvor mange suc-
cesfulde materialister har ikke endt deres dage 
i dyb frustration ligesom Kane i filmen.

Konklusionen på filmen er altså, at Kane 
egentlig var mest lykkelig i sin ”sorgløse” 
barndom, når han legede med sin kælk i sneen. 
Mange kan nok nikke genkendende til den 
følelse. Tanken minder lidt om den fra bogen 
”Catcher in the Rye,” som jeg tidligere har 
skrevet om. Jeg føler mig dog forpligtet til at 
påpege, at ”den tabte lykke” eller ”den tabte 
uskyld” ikke var virkelig lykke, når det kommer 
til stykket. Måske var vi mere lykkelige i vores 
barndom, men hvis vi ryster melankolien af os, 
må vi nok indrømme, at vi ikke værdsatte vores 
barndom så meget, mens vi var midt i den. Selv 
husker jeg, at jeg som barn bare gik og så frem til 
at blive voksen, så jeg kunne nyde voksenlivets 
frihed og privilegier.

Krishna forklarer i Bhagavad-gita (18.55), at 
når man bliver åndeligt bevidst, bliver man fri 
for den slags melankoli eller drømmerier om 

Den amerikanske drøm
Af Gaurahari Dasa
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fremtidig lykke:

brahma bhuta prasannatma
  na socasi na kanksati
samah sarvesu bhutesu

  mat bhaktim labhate param

”Når man kommer til brahma-bhuta-plat-
formen, til åndelig erkendelse, bliver man fri 
for længsel og sorg. Først da kan man virkelig 
begynde at tjene Krishna.”

Der findes to slags mennesker eller to stadier 
i livet, om man vil. I ungdommen er man fuld 
af håb for fremtiden og drømmer om at opnå 
succes. Gradvist erstattes alle ens forhåbninger 
med sorg over den tabte ungdom, de forspildte 
muligheder. Men jeg har gode nyheder: Vi be-
høver ikke at nøjes med at håbe på, at lykken 
vil komme engang i fremtiden. Og den tabte 
lykke er egentlig ikke tabt. I hvert fald ikke 
for evigt. Når vi vågner op, vil vi se, at vi her 
og nu har chancen for at tjene Krishna. Når vi 
tjener Krishna - og jeg mener tjener med liv og 
sjæl, ikke bare går igennem ritualerne mens vi 
tænker på alt muligt andet - forsvinder alle vores 
problemer som dug for solen. Vi må glemme 

fortiden, som allerede er forbi, og holde op med 
at håbe på fremtiden, som måske aldrig kommer. 
Nøglen til succes er at koncentrere sig om nuet.

Selv om ”Citizen Kane” altså er mangelfuld 
i sin forståelse, hvilket vel ikke bør overraske, 
rører den alligevel ved et centralt og meget ømt 
punkt, nemlig at ”den amerikanske drøm” ikke 
er andet end netop det: en drøm, der aldrig vil 
gå i opfyldelse. Det, at den gør det med stort 
kunstnerisk talent og sans for filmmediet, gør 
den naturligvis ikke mindre virkningsfuld. 
Filmen er i stor udstrækning baseret på avis-
kongen William Randolph Hearsts liv, og denne 
mægtige mand gjorde alt, der stod i hans magt, 
for at stoppe den. Den blev alligevel produ-
ceret og kom på plakaten, men Hearst brugte 
sin indflydelse til at forhindre den i at blive en 
kassesucces. Blandt andet forbød han, at filmen 
overhovedet blev nævnt i nogle af hans mange 
dagblade og tidsskrifter. Den blev ret hurtigt 
taget af plakaten igen, og først mange år senere 
fik den sin fortjente anerkendelse.

Normalt anbefales det ikke at spilde tiden 
på at se verdslige film, men hvis man absolut 
skal se en film, er ”Citizen Kane” måske ikke 
et dårligt valg.

Gaura Hari Dasa

Bhakti-vriksa update
Portræt af en hengiven

Af Jørgen Kjerulff
Jeg er en af Krishnas søgende sjæle og 

deltager i bhakti-vriksa for anden gang. Mit 
navn er Jørgen Kjerulff, født i 1946 og bosid-
dende i Vallensbæk syd for København. Jeg 
er gift med Helle i et harmonisk, inspirerende 
samliv, hvor vi nyder Krishnas mangfoldige 
skabelse omkring os. Vi elsker livet med alt, 
hvad det indebærer.

Mit pensionistliv er i faste rammer i 
Krishnas tjeneste: meditationer, ofringer, japa 
og læsning i den ufatteligt store rigdom af tran-
scendental litteratur, som Srila Prabhupada har 
skænket os. De fuldkomne svar fra disse bøger 
og de hengivnes berigende selskab bringer 

mig fremad mod min allestedsnærværende 
Gud, Krishna.

Et Hare Krishna til jer alle fra: Jørgen 
Kjerulff.
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Introduktion
Denne tekst er tiltænkt som in-

spiration for hengivne til at studere 
Srimad-Bhagavatam. Studieguiden 
er en ofring til Hans Hellighed 
Mahavishnu Gosvami, min ærede 
åndelige mester, til minde om 
hans bortgang fra denne verden 
den 25. januar 2010. For dem, der 
ikke er bekendte med Hans Hel-
lighed, kan det siges, at han gjorde 
Bhagavad-gita til sit åndedræt og 
Srimad-Bhagavatam til sit hjerteslag. I de første 
år af sin praksis i ISKCON ville han hver dag 
blive set siddende ved en søjle foran Sri-Sri 
Radha-Londonisvara i Londons tempel i Soho 
Street otte timer i træk helt fordybet i studiet af 
Srimad-Bhagavatam. En dag skete det i templet, 
at der ingen var til at give Srimad-Bhagavatam-
forelæsningen, og en eller anden foreslog, at 
Maharaja kunne tale. Publikum blev slået med 
forundring over hans dybe præsentation. Fra da 
af fortsatte han med at henrykke sit publikum 
med Srimad-Bhagavatams budskab. 

Jeg vil hermed gerne dele med læseren den 
mest værdifulde ting, min Gurudeva nogensinde 
gav mig, interessen for oprigtigt at studere 
Srimad-Bhagavatam. Jeg husker, at jeg en dag 
spurgte ham, hvordan man skal studere Srimad-
Bhagavatam. Hvilket forbløffende svar han gav 
mig. Jeg frembærer min dybeste respekt ved 
hans lotusfødder.

Studiets to dele
Maharaja delte sit studie op i to dele: ‘grundig 

gennemlæsning’ (GG) og ‘detaljerede studier’ 
(DS). Dernæst forklarede han, at man bør stu-
dere én bog ad gangen, og studiet bør deles op 
i to dele, nemlig grundig gennemlæsning og 

detaljerede studier. I hans absor-
berede og respektindgydende dybe 
selskab med Srimad-Bhagavatam 
bemærkede vi, hvordan han hyp-
pigt tog noter og havde kasse efter 
kasse fyldt med notesbøger, der 
var spækket med hans notater, for 
det meste direkte citater fra Srila 
Prabhupadas bøger. Nu bad han 
mig have to notesbøger til mine 
studier. Den ene var til den grundige 
gennemlæsning og den anden til de 

detaljerede studier.
 

Grundig gennemlæsning
”Bemærk essensen af hvert vers, du læser,” 

var Maharajas instruktion for den grundige gen-
nemlæsning. Helt præcist bad han mig nedskrive 
to linier for hvert vers og dets kommentar. Når 
man derefter læste oversættelsen og kom-
mentaren igen, ville man reflektere over deres 
betydning og finde de to linier i notesbogen for 
at fange essensen. Man kan spørge, hvorfor kun 
to linier? Selv om jeg aldrig stillede Maharaja 
dette spørgsmål, siger min erfaring mig, at man 
fremmer gennemlæsningen ved at begrænse sig 
til to linier. Med andre ord mister man ikke sam-
menhængen ved at gå for meget i detaljer i no-
terne til et vers. Når man læser, viser det sig så, 
at nogle vers er for dybe og fulde af betydning 
til blot at beskrives med to linier. Disse vers vil 
da blive krydset af til et senere detaljeret studie.

 
Det detaljerede studie

Srimad-Bhagavatam og Bhagavad-gita er 
henholdsvis Krishnas lydrepræsentation og 
lydinkarnation. Fordi de er fuldstændigt ikke-
forskellige fra Krishna, taler de til hver hengiven 
individuelt. Derfor vil hver hengiven have sin 

Studieguide til 
Srimad-Bhagavatam

Af Tejasvi Krishna Dasa

Tejasvi Krishna Dasa
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egen helt særlige oplevelse, imens han absor-
berer siderne i disse transcendentale sastraer. 
Hvad der skal studeres indgående i et detaljeret 
studie vil derfor være forskelligt for hver enkelt 
studerende.

På billedet herover er der et detaljeret studie 
af Srimad-Bhagavatam 1.3.43. I et detaljeret 
studie nedskriver man sanskritversets transli-
teration i øverste venstre hjørne sammen med 
ord-til-ord betydningen (synonymerne) under 
hvert sanskritord, selve oversættelsen af verset 
til højre for verset og de vigtige pointer i Srila 
Prabhupadas forklaringer i punkter nedenunder. 
Alt dette skal så læres udenad. Hare Krishna! 
Når man har lært sig et vers på den måde i et 
detaljeret studie, skal det herefter gentages, 
eftersom det fæstner kundskaben i hjertet, når 
man forklarer eller prædiker det. Engang i et 
foredrag fortalte Maharaja os, at ved at gentage 
verset 4-5 gange til en, der lytter, vil man huske 

det resten af livet.
Maharaja opmuntrede os til at lære versene 

udenad, selv om vores evne til at gøre det ofte 
var dårlig. Han forsikrede os for, at evnen 
ville blive større, hvis vi øvede os. Hvis en 

svamp er tilfedtet, kan 
den ikke rumme meget 
vand, men ved at rense 
den kan den genvinde 
sin absorberingsevne. 
På samme måde vil 
versene i Bhagavad-
gita og Srimad-Bha-
gavatam rense selve 
vores væsen, og i takt 
med, at vi bliver mere 
og mere rensede, vil 
mere hænge fast. Det 
er en virkelig fantastisk 
proces, og ved Herrens 
nåde kan man gradvist 
overskride sine nuvæ-
rende begrænsninger.

Studiepartnere
I flere år gemte jeg 

denne meget værdi-
fulde instruktion i mit 
hjerte, uden at det lyk-
kedes mig at omsætte 
den i praksis, da min 

beslutsomhed til at studere på egen hånd sim-
pelthen var for svag. I år har Skæbnen imidlertid 
inspireret mig til at søge hjælp hos de hengivne. 
Et vers fra Canakya Pandita (Niti-sastra 4.12) 
blev ved med at dukke op i mit sind: ”Religiøs 
askese praktiseres bedst alene, studier parvis og 
sang, når man er tre. En rejse bør foretages af 
fire personer sammen, landbrug af fem, og i en 
krig skal man være mange sammen.”

Jeg var nysgerrig efter at finde ud af, hvorfor 
Canakya Pandita skrev, at studier skal foreta-
ges i par, da han må have haft en god grund til 
dette. Så skete der det, at en ny bhakta flyttede 
ind i templet, og jeg spekulerede på, hvordan 
jeg skulle kultivere ham. Da vi kun var en lille 
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håndfuld hengivne til templets tjenester i Kø-
benhavn, var der det tidspunkt desværre intet 
organiseret bhakta-program, så i mit bekneb 
søgte jeg efter en løsning. Det slog mig, at 
jeg havde en ambition om at studere Srimad-
Bhagavatam to timer om dagen, hvilket jeg 
ikke fik gjort, så hvorfor ikke få en aftale med 
den nye bhakta om at studere to timer sammen. 
Srila Prabhupada ville da tage sig af ham, og jeg 
kunne studere i to timer. Henimod slutningen af 
læsningen ville jeg da spørge, hvad han havde 
læst, og bagefter ville han spørge mig om det 
samme. På den måde havde vi et kvarters tid til 
at reflektere over, hvad vi lige havde læst, og en 
mulighed for at forklare det for hinanden. Jeg 
oplevede det, som om jeg lige var blevet givet 
noget virkeligt transcendentalt håndgribeligt, 
som jeg kunne give til andre og til mig selv, 
en aftale med Krishna og en aftale med Srila 
Prabhupada. Dette er alt sammen Gurudevas 
nåde, for han bankede den absolutte vigtighed 
af Srimad-Bhagavatam og Srila Prabhupadas 
forklaringer ind i hovedet på os. Det lod mig 
også forstå, at Canakya Pandita havde ret. Der 
er virkelig en særlig magi i at studere med en 
partner. Jeg kunne sætte pris på det som en slags 
broderfølelse, da vi giv hinanden reel hjælp i at 
opfylde livets formål, der er opnåelsen af Gud-
dommens Højeste Personlighed, Sri Krishna.

Efter et stykke tid følte jeg behovet for at få 
flere studiepartnere, da kun en enkelt aftale om 
ugen fik de andre seks dage til at føles tomme. 
Ligesom en grådig handelsmand tænkte mit 
sind på hvem jeg kunne indfange til en aftale 
omkring Srimad-Bhagavatam. Og ganske rig-
tigt var der nok kandidater at finde. Jeg fandt 
en gnist af interesse for Bhagavad-gita og 
Srimad-Bhagavatam i fem andre partnere. Til 
min overraskelse værdsatte alle i templet vores 
sessioner, hvor vi sad sammen i to timer og 
studerede. Jeg koncentrerede mig om mit eget 
studie af Srimad-Bhagavatam, og de andre 
partnere studerede enten Bhagavad-gita eller 
Srimad-Bhagavatam. Det, der var tiltænkt som 
en måde at udbedre mine egne mangler i mit 
studie af Srimad-Bhagavatam på og det umid-

delbare behov for at tage sig af en ny bhakta blev 
nu anerkendt som en solid måde at prædike på. 
At prædike er selvoplysende i den forstand, at 
hvor som helst det sker, oplyser det atmosfæren. 
At en sådan positiv forandring kunne komme af 
så tilsyneladende en lille indsats forbløffede mig, 
men gav mig også samtidig en dyb tilfredsstillelse.

Fordelene ved at studere i par
Den ligefremme udveksling mellem to hen-

givne i et studiepartnerskab giver ophav til 
sandt venskab, for ved vores vens hjælp finder 
vi os selv beskyttede under Herrens lotusfødder. 
Uden denne hjælp kunne vi måske slet ikke finde 
denne beskyttelse. Vanca-kalpa-tarubhyash ca 
kripa-sindhubhya eva ca. Vi længes efter kærlig-
hedsudvekslinger blandt os selv, og det højeste 
udtryk for den kærlighed er at sætte Krishna i 
centrum og være sammen i Hans selskab.

I kærlighedsudvekslinger mellem hengivne 
skal man ifølge Rupa Gosvami i Bhakti-ra-
samrita sindhu åbne sit sind i fortrolighed 
eller med andre ord dele sine inderste tanker 
og erkendelser med en anden hengiven. Dette 
finder jeg sker til fulde i mine oplevelser med 
studiepartnere. Hvad man deles om i sit samvær 
med Krishna, og hvordan man deler det, er et 
personligt anliggende, og ved at dele det med 
en anden hengiven åbner man for, at denne 
hengivne ser ens personlighed i fortrolighed. 
Disse fortrolige forhold er absolut nødvendige 
for vores velbefindende. Hvis der på en eller 
anden måde mangler kærlighedsudveksling i 
vores liv, vil vi føle os ensomme. Når hengivne 
føler sig ensomme, bliver de rastløse og har 
svært ved at forblive i deres asrama. Denne 
lidende tilstand kan undgås, hvis en hengiven 
har rigelig adgang til meningsfyldte og person-
lige udvekslinger med sine medhengivne ved at 
tale fortroligt om sit hjertes erkendelser, når han 
læser Srimad-Bhagavatam, og samtidig lægger 
øre til sine venners Bhagavatam-udgydelser. 
Vi kommer i virkeligheden ikke tættere på et 
levende væsen end det, vi erfarer ved at dele den 
udødelige nektar af transcendental lydvibration. 
(Fortsættes i næste nummer)
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Over de sidste to dage har I arrangeret denne guru-
puja og brugt en masse værdifuld tid derpå. Som 
jeres ven ser jeg mig dog nødsaget til at fortælle jer, 
at jeg har mange svagheder, skrøbeligheder og ting, 
der diskvalificerer mig. Jeg fortæller jer sandheden.

Vi er alle kommet her, fordi vi er blevet tiltrukket 
af lotusfødderne af guru-pada-padma, vores ærede 
åndelige mester, Sri Srimad A. C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada, og de foregående acaryaer. 
Disse guruer er meget velhavende folk. De er 
ikke materielt rige, men deres rigdom er prema-
dhana, kærlighed til Gud. Vi er mødt op her med 
grådigheden efter, hvordan vi får den rigdom, 
denne prema-dhana. Det er vores formål med 
at komme her. I de sidste to dage har I alle ofret 
sraddhanjali, hyldester, til mig. Selv om jeg er en 
meget falden og ussel orm i afføring, har I prist 
mig. I har inddirekte gennem jeres forherligelse 
givet mig en antydning af, hvordan jeg kan besidde 
alle disse gode kvaliteter. Derfor bukker jeg mit 
hoved med foldede hænder og frembærer bønner 
til hver eneste af jer.

I dag har vi fået muligheden for at frembære 
ofringer fra det inderste af vores hjerter til lo-
tusfødderne af sådanne acarya-guru-vargaer. 
Men hvordan kan man tilbyde mig en sådan puja 
[tilbedelse]? Jeg er ikke guru, jeg er aguru, laghu. 
På sanskrit er laghu, let, det modsatte af guru, 
tung. Hvordan kan den, der er laghu, se guru? I 
kraft af den lille ubetydelige del af nåden, som 
jeg har fået fra min guru-maharaja, min åndelige 
mester, forsøger jeg efter bedste evne at tjene 
hans lotusfødder. På denne dag beder jeg derfor 
jer alle – hver eneste af jer – om at hjælpe mig i 
denne bestræbelse. Jeg beder om jeres dybfølte 
kærlighed, hjælp og samarbejde. Jeg anser dette 
for mit eneste aktiv. Ellers kan jeg ikke gøre en 
sådan tjeneste.

Mange folk tvivler på guru-pada-padma. Hvis I 

har nogen tvivl overhovedet, kan I ikke gøre frem-
skridt. I Bhagavad-gita (4.40) advarer Krishna, 
samsayatma vinasyati: ”En tvivlende person går 
til grunde.” Kritik og tvivl er ikke bhakti. I bhakti 
er der kun sevya og sevaka, forholdet mellem 
tjeneren og herren. Den, der virkelig er en guru, 
siger aldrig: ”Jeg er guru.” Han ser alle i overens-
stemmelse med jivera ’svarupa’haya krsnera 
’nityadasa’. Han ser deres svarupa, han ser, at alle 
er tjenere af Krishna. Guruen har et sådant syn. 
Hans syn er ikke et materielt syn. Derfor er han 
guru. Igennem ham opnår vi bhagavan, Krishna. 
Guruen siger, trnad api sunicena: ”Jeg er lavere 
end et græsstrå på gaden.” Så ydmyg er han. Der er 
ingen stolthed i ham over at være guru. Men hvis 
en person siger: ”Ved du ikke, hvem jeg er? Jeg 
er en stor guru! Stor acarya!” Dette er dambha, 
stolthed. Det er en dæmonisk kvalitet, ikke et gud-
dommeligt kendetegn. Det er ikke et kendetegn ved 
en vaisnava-sadhu-guru. En virkelig guru besidder 
ydmyghed. Hvis man tænker: ”Jeg er guru,” er 
man ikke guru. Man er goru, et firbenet dyr som 
en ko eller en tyr.

Jeg har ingen kvalifikation til at blive guru. 
Jeg har intet ønske om at være guru. Det var ikke 
med det for øje, at jeg forlod mit hjem. Min guru 
sagde: ”Accepter disciple. Træn dem. Hvordan 
kan du ellers gennemføre dette projekt? Du har 
brug for dine egne mænd, hvordan kan du ellers 
administrere det?” Han sagde det til mig igen og 
igen. Han skrev også et brev til mig: ”Under din 
ledelse vil dette projekt finde sted.” På den tid 
sagde jeg: ”Min kære Srila Prabhupada, jeg vil 
ikke være hovedet. Jeg vil være halen.” Men han 
sagde: ”Jeg vil have det!” 

Det betyder, at min gurudeva vil have, at jeg 
bliver guru og accepterer disciple. At acceptere 
disciple er at løbe en stor risiko. I må forstå, at 
jeg befinder mig i en meget farlig situation. Jeg 

Hjælp mig!
Af Sri Srimad Gour Govinda Swami

Gour Govinda Swami var discipel af Srila Prabhupada og gik bort i 1996. Han startede ISKCON’s 
tempel i Bhuvanesvara, Orissa, og var kendt som en meget ren og realiseret hengiven. Det følgende er 
fra en tale til hans årlige guru-puja, hvor hans disicple tilbad deres guru (åndelige mester).
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Vrndavana Dasa Thakura
Fremkomst onsdag 5.6.2013 

Se Nyt fra Hare Krishna, maj 2013.

Srila Baladeva Vidyabhusana
Bortgang onsdag 19.6.2013

Baladeva Vidyabhusana fødtes i begyndelsen af 
1700-tallet og gik bort i 1768. Baladeva Vidyab-
husana er mest kendt for at have forfattet Gaudiya-
kommentaren til Vedanta-sutra, Govinda-bhasya. 
Efter Visvanatha Cakravarti Thakuras bortgang blev 
Baladeva Vidyabhusana den ledende acarya og skrev 
en række bøger og kommentarer til vediske tekster og 
de tidligere acaryaers skrifter. Srila Prabhupada byg-
gede sin Bhagavad-gita som den er over Govinda-
bhasya af Baladeva Vidyabhusana. 

Ganga Puja
Onsdag 19.6.2013

Dette er bogstaveligt ”Moder Ganges’ fødsel”. 
Over hele Indien fejres denne festival i ti dage fra 
amavasya (den mørke månedag) frem til dasami her 
i måneden Jyaistha.

Srimati Gangamata Gosvamini
Fremkomst onsdag 19.6.2013

Gangamata Goswamini var en bengalsk kongedat-
ter, der forsagede sin kongelige position og slog sig 
ned i Jagannatha Puri, hvor hun blev en stor prædi-
kant og guru. Hun var berømt for sine forelæsninger 
over Srimad-Bhagavatam, og mange inklusive 

kongen af Jagannatha Puri accepterede hende som 
deres åndelige mester.

Pandava Nirjala Ekadasi
Torsdag 20.6.2013

Dette er årets mest specielle ekadasi, også kaldet 
Bhima-ekadasi. Bhima, der var kendt som Vrkodara 
(ædedolken) og for ikke at kunne faste, fik den sær-
lige velsignelse af Krishna, at hvis han blot fastede 
på denne ene ekadasi, ville det være det samme som 
at faste på samtlige andre ekadasier året igennem. 
Vaisnavaer observerer traditionelt total faste fra alt 
inklusive vand på denne dag.

Panihati Cida Dahi Utsava
Fredag 21.6.2013

Festival til minde om Raghunatha Dasa Goswamis 
fest for Herren Nityananda og Hans ledsagere, hvor 
Raghunatha Dasa serverede tusindvis af hengivne 
ris, frugt og yoghurt.

Snana Yatra
Søndag 23.6.2013

Herren Jagannathas fremkomstdag i Jagannatha 
Puri. Ifølge Skanda Purana indførte Kong Indra-
dyumna denne badeceremoni, da han installerede 
Herren Jagannatha for tusinder af år siden.

Mukunda Datta
Bortgang søndag 23.6.2013

Mukunda Datta var klassekammerat til Herren 

Junis festivaldage
 I juni 2013 fejres bl.a. følgende:

kan ikke spise. Jeg kan ikke sove om natten. I vil 
aldrig støde på en mere miserabel person end mig. 
I vil ikke kunne finde en person, der er i en farli-
gere situation end mig. Jeg beder jer derfor med 
foldede hænder om at beskytte mig. Det er min 
anmodning ved jeres fødder i dag. Det er min gurus 
ønske, at jeg forbliver i en sådan farlig position. 
Det vil gøre ham glad og tilfreds. Derfor har jeg 
for hans tilfredsstillelses skyld accepteret denne 
farlige situation og er blevet guru og accepterer 

disciple. Jeg tror, at min guru har sendt jer alle til 
mig blot for at give mig beskyttelse, ikke for at 
sætte mig i en endnu farligere situation. Derfor er 
min bøn til jer, at I er så venlige at beskytte mig. 
At acceptere disciple vil sige at fortsætte med de 
missionsaktiviteter, som guruen har startet. Vi er 
gosthy-ananda’er, prædikanter, så vi må fortsætte 
med de missionerende aktiviteter, som vores guru 
har sat i gang. Ikke, at vi blot sidder mageligt på 
asana’en, guruens sæde.
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acarya: mester, der lærer igennem sit eget eksempel
asrama: livsorden bestemt i forhold til ens stadie 
i livet. Tempel eller kloster. De hengivnes private 
område i et tempel. Tempelskole, hvor eleverne 
bor i skolen
bhajana: tilbedelse. (overf.) stillesiddende sang (af 
Hare Krishna)
bhakti: hengivenhed. Hengiven tjeneste
brahmana: en person fra den første af de fire 
samfundsklasser, den intellektuelle
chante, chantning: fordansket fra engelsk ’to 
chant’, der betyder at synge eller recitere
Deitet: (fordanskning af ’Deity’:) Guddom. Hellig statue 
af Krishna.
dharma: natur, pligt. Populært oversat som religion
ekadasi: den ellevte dag efter fuld- eller nymåne
Gaudiya-vaisnavisme: Caitanyas religiøse tradition
gopi: kohyrdepige. Krishnas mest fortrolige 
hengivne i Vrindavana 
grhastha: en husholder eller gift menneske
harinama: Guds hellige navn, (overf.) optog 
med sang af Krishnas hellige navne (egentlig 
’harinama-sankirtana’)
japa: lavmælt fremsigelse af et mantra (ordret: mumlen). 
japa-mala: kæde, man tæller på under japa
Kali-yuga: den nuværende tidsalder, den fjerde 
af de fire tidsaldre. Den mest faldne og materia-
listiske tidsalder.

karmakanda: den frugtstræbende handlings vej
kichari: sammenkogt ret med ris, dal-bønner, 
grøntsager og krydderier
kirtana: forherligelse, sang af Hare Krishna 
(overf.) kombineret med dans
maya: illusion, kraft, energi. Oftest: Krishnas il-
lusoriske energi
nama-hatta: gruppe af hengivne, der mødes 
hjemme hos sig selv 
prasadam: (overf.) mad, der er ofret til Krishna. 
Ordret betydning: barmhjertighed 
Ratha-yatra: traditionel vognfestival, specielt 
kendt fra Jagannatha Puri
sadhu: en hellig mand
samadhi: bruges her i betydningen mindestempel 
for en stor person efter hans død
sankirtana: fællessang af Hare Krishna. Caitanya 
Mahaprabhus bevægelse kaldes også sankirtana-
bevægelsen. sannyasa: den forsagende livsorden
sannyasi: munk i forsagelsens livsorden 
sastra: de åbenbarede skrifter
vaisnava: en hengiven af Visnu eller Krishna. 
Refererer også til ’monoteist’.
yajna: offerhandling
yatra: ’tempel’ i betydningen organisation, in-
stitution eller menighed. Også festival, samling.
yogi: en, der praktiserer yoga, at forbinde sig med 
den Højeste

Ordliste

Caitanya og en af Hans største hengivne. Se f.eks. 
Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 10.40 og 17.65 og 
Madhya-lila 11.137-140.

Sridhara Pandita
Bortgang søndag 23.6.2013

Sridhara Pandita var også kendt som Kholaveca 
Sridhara og var en meget fattig mand. Han levede af 
at sælge kopper af bananblade, og hans indkomst var 
næsten ingenting. Herren Caitanya afslørede engang 
Sin identitet for Kholaveca Sridhara og tilbød ham al 
den rigdom, han kunne ønske sig. Sridhara fortalte 
Herren, at han ikke ønskede materiel rigdom, men 
kun at have at urokkelig tro på og hengivenhed til 
Herren Caitanya.

Syamananda Prabhu
Bortgang 24.6.2013

Syamananda Prabhu var en af de store ånde-
lige mestre i tiden efter Caitanya Mahaprabhu. Han 

grundlagde templet Sri-Sri Radha-Syamasundara 
i Vrindavana. Sammen med Srinivasa Acarya og 
Narottama Dasa Thakura bragte han de seks Goswa-
miers bøger til Bengalen. Syamananda spredte spe-
cielt Herren Caitanyas bevægelse over hele Orissa.

Vakresvara Pandita
Fremkomst torsdag 27.6.2013

Vakresvara Pandita var Herren Caitanyas hengivne 
og en stor sanger og danser i Herrens sankirtana-lila. 
Engang dansede han uafbrudt i ekstase i 72 timer. Da 
Herren Caitanya tog til Jagannatha Puri, flyttede 
han med. Han boede i Kasi Misras hus, hvor han 
indsatte Deiteterne af Radha-Kanta. Han havde 
mange disciple i Orissa, deriblandt Gopala Guru 
Goswami, der overtog tilbedelsen af Radha-Kanta. 
Ifølge Gaura Ganoddesa Dipika var Vakresvara 
Pandita en inkarnation af Aniruddha, en af Visnus 
firdobbelte ekspansioner (Vasudeva, Sankarsana, 
Aniruddha og Pradyumna).
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Herren Krishnas Køkken
  

Indisk vegetarisk kogekunst - 13.del
Af Yamuna Devi Dasi

Sak - grønne bladgrøntsager

Mange børn skubber grønne bladgrøntsager 
rundt på tallerkenen og spiser dem allersidst, 
hvis overhovedet. Jeg var et af   disse børn tilbage 
i 40’erne og 50’erne. Spinat, der var den hyp-
pigst serverede bladgrøntsag dengang, blev for 
det meste serveret i en osteagtig flødesauce for 
at blive påskønnet af de fleste familiemedlem-
mer. Andre bladgrøntsager var næsten ikke-
eksisterende på middagsbordet. Selv efter at 
være flyttet hjemmefra, og mens jeg i de første år 
udforskede Krishna-bevidst madlavning, havde 
jeg en tendens til at undgå andre bladgrøntsager 
og kun lave spinatbaserede retter.

Heldigvis er mit repertoire vokset betydeligt, 
og når det er muligt, tilbereder jeg en forskellig 
slags bladgrøntsagsret dagligt. Mit første skridt 
i tilberedelsesprocessen er at få fat på de bedste 
grøntsager. Undertiden planlægger jeg måltidet 
efter tilgængelighed. Min indkøbskurv er ofte 
halvt fyldt med en blanding af sprøde, farve-
strålende grønne blade. Grønne retter er et af   
de mest spændende aspekter af klassisk indisk 
vegetarisk madlavning, lige så afholdt i dag 
som de var for århundreder siden. Grønne blade 
inklusive toppen af   rodfrugter, bladene af kål og 
vindruer og i varme klimaer de over 50 forskel-
lige slags planter, der dyrkes specielt for deres 
velsmagende blade, danner grundlag for en 
gruppe af retter kaldet sak. Populariteten af   sak 
er kun begrænset af sæsonens udbud med smag 
spændende fra sød til behagelig bitter og teksturer, 
der spænder fra puréer til mere faste sauterede 
retter. Heldigvis er mange af de grønne blade, der 
traditionelt anvendes i de indiske køkkener, bredt 
tilgængelige i Vesten. Grønkål, spinat, escarole, 
sennepsblade, collard greens, radisseblade og 
grønne og røde bladbeder findes ofte på hylderne.

Sak i vaisnava-køkkenet
Sak har en vidunderlig historie i vaisnava-

køkkenet. Den er nævnt i de vediske skrifter og 
bengalske sange og bliver ofret til Deiteterne 
dagligt i de store templer. Det var en af   Her-
ren Caitanya Mahaprabhus foretrukne retter. 
I Caitanya-caritamrta fortælles det under 
beskrivelsen af Herren Caitanyas tur fra Jagan-
natha Puri til Vrindavana gennem den enorme 
Jharikanda-skov, at Herren Caitanyas tjener, 
Balabhadra Bhattacarya, ville samle alle former 
for skovgrøntsager og spiselige skud og rødder, 
og med blot et par krydderier og lidt olie ville 
han lave en velsmagende sak til Herren. Her-
ren Caitanyas hengivne, der fuldt ud kendte til 
Hans forkærlighed for denne enkle fødevare, 
ville uvægerligt tilbyde den som en del af Hans 
måltider. Den bengalske sang Bhaja Bhakata 
Vatsala nævner sak i beskrivelsen af en lang 
række af retter, Krishna spiser ved middagstid 
i Vrindavana.

Her følger 13. del af Yamuna Devis madlavningsserie, der denne gang omhandler brugen af 
grønne blade i det indiske køkken.

Yamuna Devi Dasi
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Forberedelse og opbevaring
Som med alle grøntsager gælder det, at jo 

friskere høstet, desto bedre. Hvis det er muligt, 
så køb lokalt dyrkede uemballerede grønne 
blade, så du nemt kan finde frem til gule el-
ler visne blade. Tykke blade har en længere 
holdbarhed end de mere skrøbelige, så grønkål 
holder en dag eller to længere end spinat. Hvis 
du skal gemme grønne blade, så opbevar dem 
uvaskede i køleskab i en fugtig bomuldspose i 
én til tre dage.

Da snavs og sand let sætter sig fast i kringel-
krogene på de uvaskede blade, er du nødt til at 
vaske bladene grundigt før brug. Fyld en stor 
skål eller vask halvt med koldt vand, og kom 
derefter bladene i og vask dem for at løsne sand 
eller jord. Løft bladene op og hæld vandet væk 
[hæld ikke vandet fra med bladene i!] og gentag 
processen to eller tre gange, eller indtil alle spor 
af snavs er væk fra bladene. Nogle gange er du 
nødt til at vaske hvert blad individuelt. Undgå 
overfladisk skylning i et dørslag, det er temmelig 
ubrugeligt.

Du vil sandsynligvis ønske at fjerne alle hårde 
stængler og bruge dem til noget andet. For at 
gøre dette foldes hvert blad i halve med den 
blanke side indvendigt. Tag fat i den tykke stilk 
i bunden af   bladet og træk det ud mod spidsen. 
Fjern ikke blot den centrale kerne, men også 
de grove vener i bladene. Afhængigt af retten 
er bladene nu klar til at blive udskåret, hakket, 
fyldt, lagt i lag eller anvendt på andre måder.

Opgave
Hvis du følger serien af madlavningslektioner, 

forbered da tre eller fire retter fra lærebogen, 
Lord Krishnas Cuisine. For yderligere at erfare, 
hvordan krydderier påvirker smagen af   grønne 

blade, prøv at dampe én eller flere sorter og drys 
en eller to slags tørristede krydderifrø på dem og 
hæld en lille anelse olie med en karakteristisk 
smag over. For begyndere i grønne blade anbe-
faler jeg stærkt dette. Det er en let og elegant 
måde at bruge dem på.

Grønkåls-sak
2 store stængler grønkål
1 yams eller sød kartoffel (ca. 225 g)
1-2 tsk. ghee eller uraffineret majsolie
1 tsk. sennepsfrø
½ tsk. fennikelfrø
1 jalapeno chili
frisk saft af 1 appelsin
1¼ dl vand
2 spsk. rosiner eller tørrede solbær 
salt og peber
Vask grønkålen og fjern stilke og grove vener 

fra bladene. Hak bladene groft. Skræl og skær 
yamsen eller den søde kartoffel. Opvarm ghee 
eller olie i en stor tykbundet gryde over mid-
delhøj varme. Tilsæt senneps- og fennikelfrø 
og rist dem, indtil sennepsfrøene popper. Tilsæt 
chili, appelsinsaft, yams og vand. Bring retten i 
kog, skru ned for varmen, tilsæt tørrede solbær 
eller rosiner, dæk gryden delvist og kog, indtil 
yamsen er ¾ mør, og væsken er næsten væk, 
omkring 15 minutter. Tilsæt de grønne blade 
og kog dem, indtil bladene falder sammen, og 
farven intensiveres (4-5 minutter). Krydres med 
salt og peber og ofres til Krishna.

Hvis du har spørgsmål til køkkensiden, er 
du velkommen til at skrive til Dandaniti Devi 
Dasi på email: dandaniti108@gmail.com.



Det er os en glæde at kunne meddele, at 
vi med dette nummer har gennemført de 
digitale løfter, vi gav ved årets begyndelse. 
Vi lovede der at sende Nyt fra Hare Krishna 
digitalt til alle, der har lyst til at få bladet på 
den måde, såvel som at gøre bladet tilgæn-
geligt for alle på Internettet. Nu er den nye 
hjemmeside blevet oprettet og kan findes på 
adressen www.harekrishna.dk.

Fremover vil man på denne adresse kunne 
finde det nyeste blad, både med de enkelte 
artikler i blogformat og som pdf til down-
loading. Udgivelsesdatoen er den første i 
hver måned.

Samtlige blade fra starten i 1999 vil også 

gradvist blive lagt ud som pdf. Indtil videre 
kan alle bladene fra 2009 og fremefter hentes 
ned. Resten af bladene vil gradvist blive gjort 
tilgængelige over de næste måneder.

Det er endvidere muligt at søge blogartikler 
i forskellige kategorier, ligesom hjemmesiden 
har links til ISKCON Danmarks øvrige hjem-
mesider og andre aktiviteter.

Ananta Sri Prabhu har stået for hjem-
mesidens layout, der er holdt i et stilrent og 
seriøst format, da vi mener, at det er, hvad 
Nyt fra Hare Krishna står for – en seriøs 
og forhåbentlig tankevækkede og lærerig 
Krishna-bevidst udgivelse.

God fornøjelse!

www.harekrishna.dk
Velkommen til Nyt fra Hare Krishnas nye hjemmeside


