
Nr. 10, 17. årgang, november 2014  Pris 30 kr.

HARE KRISHNAN
YT

 F
RA

   
 

BESKYTTELSE I GRIHASTHA-LIVET

NAMA-HATTAENS HISTORIE

DAGLIGE PLIGTER



-2-

‘Nyt fra Hare Krishna’ udgives af Det Internationale Samfund for Krsna-bevidsthed 
(ISKCON) i Danmark, grundlægger-acarya A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
© Copyright 2014, alle rettigheder forbeholdes.
ISSN 1600-0153
Redaktion: 
Lalitanatha Dasa/Leif Asmark Jensen (ansvarshavende) lalitanatha@krishna.dk
Dandaniti Devi Dasi/Dorte Skou Jensen dandaniti@krishna.dk
Layout: Ananta Sri Dasa/Anders Grønlund mail@ananta.dk
Adresse: Holsteinborgvej 20, 1th, 2720 Vanløse Tlf.: 59271930
Girokonto 1-688-3204. Bankkonto: Den Danske Bank reg. 1551, konto 3534 125 119
Alle indlæg, kommentarer, spørgsmål osv. er velkomne. Kontakt redaktionen for næste deadline.

I dette nummer

Kalender  2

Srila  Prabhupada   
taler ud 3

Ægte vaisnavisme 6

Nama-hattaens   
historie 7 

Darsana med de originale 
Radha-Madhava 11 

Beskyttelse - dynamikken 
i grhastha-livet 12

Tiden 15

En dag dukkede   
nogle perler op 16

Daglige pligter 17

Bhagavad-gita -   
kapitel 8 19

Hurtige og nemme  
konfekter 22

November 2014
Lørdag 1.11 Jagaddhatri-puja
Mandag 3.11 Ekadasi (mahadvadasi, faste fra  
  korn og bønner for Utthana Ekadasi)
                       Srila Gaura Kisora Dasa Babajis  
  bortgang (faste indtil middag)
                       Første dag i Bhisma Pancaka
Tirsdag 4.11 Bryd fasten mellem 7:21–10:22
Onsdag 5.11 Bhugarbha Gosvamis bortgang
                      Kasisvara Panditas bortgang
                      Sidste dag i Caturmasya
Torsdag 6.11 Sri Krishna Rasayatra
                       Tulasi-Saligramas bryllup
                       Srila Nimbarkacaryas bortgang
                       Sidste dag i Bhisma Pancaka
Fredag 7.11 Katyayani-vrata begynder

                       Dhananjaya Panditas bortgang
                       Srinivasa Acaryas bortgang
Tirsdag 18.11 Ekadasi (faste fra korn og bønner  
  for Utpanna Ekadasi)
                        Sri Narahari Sarakara Thakuras  
  bortgang
Onsdag 19.11 Bryd fasten mellem 7:52–10:33
                        Sri Kaliya Krishnadasas bortgang
Torsdag 20.11 Sri Saranga Thakuras bortgang
Torsdag 27.11 Odana sasthi
Tirsdag 2.12 Ekadasi (faste fra korn og bønner  
  for Moksada Ekadasi)
                      Srimad Bhagavad-gitas fremkomst
Onsdag 3.12 Bryd fasten mellem 8:17–10:45
Lørdag 6.12 Katyayani-vrata slutter

                 
Nama-hatta

Forsidebilledet denne gang et taget fra et namahatta-møde i 
Ludhiana, den største by i den indiske delstat Punjab. Den læng-
ste artikel i dette blad beretter nemlig om starten på ISKCON’s 
namahatta-program. Det er Bhakti Raghava Swami, der fortæller 
på side 7, hvordan det hele begyndte i Mayapur og Vestbengalen 
i 1979.

Ellers fortsætter vi i dette blad med flere løbende serier, nemlig 
Srila Prabhupadas diskussion af Søren Kierkegaard, serien om 
varnasrama-dharma, hvor der i del 6 bliver talt om begrebet 
beskyttelse, og Dandanitis gennemgang af Bhagavad-gita, hvor 
hun nu er kommet til kapitel 8. På side 16 kan vi fortælle om 
en spændende arkæologisk opdagelse, der vender op og ned på 
forståelsen af, hvordan vores del af verden – Skandinavien – kan 
have været i forbindelse med resten af verden i bronzealderen, 
og i Yamunas køkkenserie er vi i gang med at lære, hvordan man 
laver desserter og konfekter, som Prabhupada lærte sine disciple 
det. Hare Krishna.
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Syamasundara: Kierkegaard lægger vægt på 
selve valget, ikke hvad man vælger.

Srila Prabhupada: Men hvis vi ikke kender 
livets mål, hvordan kan vi da træffe det rig-
tige valg? Det er barnligt at påstå, at vi bliver 
oplyste, ligegyldigt hvad vi vælger. Et barn 
vælger somme tider at lege med det ene legetøj 
og somme tider med det andet, men hvordan 
bliver det oplyst af det? Dyr træffer også deres 
valg. Æslet vælger at æde en tot græs og bære 
byrder hele dagen. Hvis det, man vælger, ikke 
er vigtigt, hvorfor så ikke vælge ubegrænset 
sansetilfredsstillelse?

Syamasundara: Kierkegaard ville sige, at 
ubegrænset sansetilfredsstillelse leder til ked-
somhed og fortvivlelse.

Srila Prabhupada: Men hvis vi mener, at det 
er livets mål, er det ikke kedeligt. Hvis vi vælger 
ifølge vores luner, kan vi vælge hvad som helst. 
En mand på Bowery [slumkvarter i New York] 
kan vælge at købe en flaske whisky, så snart han 
får nogle penge.

Syamasundara: Kierkegaard ville sige, at 
i det tilfældet er der ingen forpligtelse over 
for en højere etik. På det etiske niveau skal vi 
tilslutte os en god sag og træffe beslutninger på 
grundlag deraf.

Srila Prabhupada: Men sådanne gode sager 
er relative. Hvem afgør, hvad der er en god sag?

Syamasundara: Hvis vi holder os døden for 
øje, vil vi træffe det rigtige valg ud fra betragt-
ningen af, at dette kunne være vores sidste hand-
ling. På den måde vil sandheden dukke frem.

Srila Prabhupada: Ja, et menneske bør 
tænke: ”Jeg ønsker ikke at dø, men døden vil 
overvinde mig. Hvad skyldes det? Hvad kan jeg 

gøre ved det?” Ingen ønsker at dø, men døden 
overvinder alle. Ingen ønsker at være syg, men 
sygdom er uundgåelig. Dette er de virkelige 
menneskelige problemer, der ikke kan overvin-
des blot ved at træffe nogle lunefulde valg. Vi 
bør vælge: “Jeg ønsker ikke at lide, men lidelse 
påtvinges mig. Nu må jeg finde en vedvarende 
løsning på dette problem.” Dette er det virkelige 
valg: at bringe lidelse til varigt ophør. Vi må for-
stå, at kroppen eksisterer i nogle få år og derpå 
er dømt til at gå til grunde, at kroppen er noget 
ydre, og at vi ikke bør træffe valg på grundlag 
af kroppen, men på grundlag af sjælen.

Syamasundara: For Kierkegaard er et 
menneske, hvis bevidsthed er ulykkelig, frem-
medgjort fra både fortid og fremtid. Han vil 
gerne glemme fortiden, og fremtiden er uden 
håb. I den rette bevidsthed, når personligheden 
er integreret, er fortid og fremtid forenet, og vi 
kan træffe de rigtige valg.

Srila Prabhupada: Ens valg bør være baseret 
på den kendsgerning, at man er en uadskillelig 
del af Krishna. Krishna fortalte Arjuna, at han 
eksisterede i fortiden, og at han ville fortsætte 
med at eksistere i fremtiden. Vores valg bør 
baseres på sjælens niveau.

Syamasundara: Kierkegaard ser selvet som 
det, der forener fortid og nutid og dermed etab-
lerer sin integritet som et integreret hele. Derved 
er selvet i stand til at træffe de rigtige valg.

Srila Prabhupada: Hvis man kommer til 
stadiet af selvet, må man acceptere, at selvet 
er evigt for at kunne integrere fortid, nutid og 
fremtid.

Syamasundara: Ja, dette er det højeste stadie, 
det religiøse. På dette stadie helliger man sig til 

 Srila Prabhupada taler ud
Her fortsætter Srila Prabhupadas diskussion af Søren Kierkegaard. Hayagriva 

og Syamasundara fremlægger nogle af Søren Kierkegaards ideer, og Srila Prab-
hupada svarer på dem impromptu. Vi tager forbehold for, at fremlægningen ikke 
nødvendigvis yder Kierkegaard fuldstændig retfærdighed. For os er det interes-

sante her udelukkende Srila Prabhupadas kommentarer. Bemærk også, at Kierkegaard-citaterne 
er oversat fra engelsk og er ikke Kierkegaards originale danske.

Diskussion af Søren Kierkegaard, del 2
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Gud og adlyder Gud.
Srila Prabhupada: Dette ville 

være stadiet af Krishna-bevidsthed.
Syamasundara: Kierkegaard tro-

ede, at på det religiøse stadie er der 
stærk lidelse, der kan sammenlignes 
med Jobs lidelse.

Srila Prabhupada: Hvorfor 
skulle det være sådan? Hvorfor 
skulle man lide, hvis man er Krishna-
bevidst? 

Syamasundara: Tja, Kierkegaard 
var kristen. Kristus led for vores 
synder, og at overvinde synd er en 
slags lidelse. 

Srila Prabhupada: Men det er 
en forkert teori. Hvis Kristus er Gud 
eller Guds søn, hvorfor skulle han da 
lide? Hvilken slags Gud er underkastet lidelse. 
Hvorfor skulle enten Gud eller mennesket lide? 
Hele pointen er, at hvis der er lidelse, må man 
bringe den til ophør. Mange såkaldte kristne 
tror, at fordi de har en slags kontrakt med 
Kristus, fordi Kristus led for deres synder, kan 
de fortsætte med at synde. Er det en særlig 
god filosofi?

Syamasundara: Som eksistentialist troede 
Kierkegaard på, at eksistens går forud for essens, 
og for at opnå selverkendelse må vi gå gennem 
disse forskellige stadier. 

Srila Prabhupada: Det er rigtigt. Vi vandrer 
igennem forskellige arter og kommer omsider til 
den menneskelige livsform, hvor vi kan forstå 
livets formål. På det fuldkomne stadie bliver vi 
Krishna-bevidste. Derfor går eksistens forud 
for essens. 

Syamasundara: For Kierkegaard er kul-
minationen på helligelse det religiøse liv, der 
kendetegnes af lidelsens indadvendthed. 

Srila Prabhupada: Lidelse opstår, fordi vi 
identificerer os med kroppen. Når en person 
har et biluheld, lider han i virkeligheden 
nødvendigvis ikke, men fordi han identifice-
rer sig med materie eller med kroppen, lider 
han. Fordi Gud altid er i fuld viden og altid er 
transcendental til den materielle verden, lider 

Gud aldrig. Det er et spørgsmål om viden, 
hvorvidt der er lidelse eller ej.

Syamasundara: Men indebærer askese og 
selvtugt ikke lidelse?

Srila Prabhupada: Nej, for dem, der er 
avanceret i viden, er der ingen lidelse. Selvføl-Selvføl-
gelig kan der være en vis kropslig smerte, men 
en person i viden forstår, at han ikke er kroppen. 
Hvorfor skulle han da lide? Han tænker: “Lad 
mig gøre min pligt. Hare Krishna.” Det er det 
avancerede stadie. Lidelse skyldes uvidenhed.

Syamasundara: Men giver man ikke afkald 
på kropslig bekvemmelighed, når man tjener 
Gud?

Srila Prabhupada: Rupa og Sanatana Go-
svami var højtstående regeringsministre, men 
de gav afkald på deres materielle rigdom for 
at skænke barmhjertighed til folk i alminde-
lighed. Derfor accepterede de ikke mere end et 
lændeklæde og sov under et nyt træ hver nat. 
Tåbelige folk kan selvfølgelig hævde, at de led, 
men de var opslugt i et hav af transcendental 
lyksalighed ved at skrive om Krishnas lege med 
gopierne. De engagerede deres sind i at tænke 
på Krishna og gopierne, og de skrev bøger dag 
efter dag. Lidelse var udelukket for dem, selv 
om et fjols kan tænke: ”Åh, disse mænd var 
ministre, højtstående regeringsembedsmænd, 

Srila Prabhupada Søren Kierkegaard
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og de plejede at leve så komfortabelt med deres 
familier i deres hjem. Nu har de intet hjem og 
vandrer rundt i lændeklæder og spiser kun lidt.” 
En materialist ville tænke, at de led, men de led 
ikke. De nød livet.

Syamasundara: Nogle kristne betoner vigtig-
heden af lidelse og tror, at opgivelse af verdsligt 
liv er at give afkald på nydelse og i stedet lide.

Srila Prabhupada: Dette skyldes manglende 
viden. De har udviklet denne filosofi efter Jesu 
Kristi bortgang. Den er mere eller mindre fri 
fantasi.

Hayagriva: Ud over lidelse betonede Kier-
kegaard vigtigheden af kærlighed i det religiøse 
liv. I sin bog Kjerlighedens Gjerninger anser han 
Gud for at være den skjulte kilde til al kærlighed. 
”Gud må man elske i betingelsesløs lydighed,” 
skriver han, ”selv hvis det, som Han forlanger 
af dig, kan synes at være skadeligt for dig… For 
Guds visdom er uden sammenligning ved siden 
af din egen… .”

Srila Prabhupada: Ja, det er også Bhagavad-
gitas instruktion. Gud forlanger, at vi opgiver 
alle vores planer såvel som andres planer og 
accepterer Hans plan. Sarva-dharman paritya-
jya (Bg. 18.66): “Opgiv alle forskellige former 
for religion og blot overgiv dig til mig.” Hvis 
vi afhænger fuldt ud af Krishna, Guddommens 

Højeste Personlighed, vil Han lede os hjem.
Hayagriva: Når han definerer kærlighed, 

gør Kierkegaard opmærksom på, at Paulus 
anså kærlighed for at være “lovens fuldbyr-
delse”. ”Kærlighed er et spørgsmål om sam-
vittighed,” skriver Kierkegaard, “og dermed 
er det ikke et spørgsmål om indskydelse og 
tilbøjelighed. Ej heller er det et spørgsmål om 
følelse eller intellektuelle overvejelser. Kri-
stendommen kender kun til én slags kærlighed, 
åndelig kærlighed… .”

Srila Prabhupada: Ja, kærlighed er en 
umulighed i den materielle verden, for alle 
er kun interesseret i deres egen sansenydelse. 
Den kærlighed, der opleves imellem mænd 
og kvinder, er i virkeligheden ikke kærlig-
hed, men lyst eller begær, for begge parter er 
interesseret i deres egen sansenydelse. Kær-

lighed vil sige, at man ikke tænker på sin egen 
sansetilfredsstillelse, men kun på den elskedes 
sansetilfredsstillelse. Det er ren kærlighed, og 
det er ikke muligt i den materielle verden. Vi ser 
imidlertid eksempler på ren kærlighed i de ve-
diske beskrivelser af Vrindavana, en landsby, 
hvor mennesker, dyr, frugter, blomster, van-
det og alt andet kun eksisterer for at elske 
Krishna. De er ikke interesseret i at få noget 
til gengæld fra Krishna. Se, dette er virkelig 
kærlighed. Anyabhilasitasunyam. Hvis man 
elsker Krishna med et eller andet motiv for 
øje, er det materiel kærlighed. Ren kærlighed 
er kun interesseret i at tilfredsstille Guddom-
mens Højeste Personligheds ønsker. Når vi 
taler om kærlighed i den materielle verden, 
misbruger vi ordet. Lystne ønsker forveksles 
med virkelig kærlighed. Virkelig kærlighed 
gælder kun i forhold til Gud – individuelt, 
kollektivt eller på nogen anden måde. Krishna, 
Guddommens Højeste Personlighed, er den 
højeste genstand for kærlighed, og denne 
kærlighed kan udtrykkes gennem beundring, 
tjeneste eller venskab. Eller vi kan elske Ham 
som et barn eller en elsker i et parforhold. Der 
er fem grundlæggende forhold, hvorigennem 
man kan udtrykke ægte kærlighed til Gud-
dommen.

Søren Kierkegaard
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En elsker af Gud elsker 
enhver, og hans kærlighed 
strækker sig til enhver. Når 
vi vander et træs rod, nærer 
vi alle træets dele: stam-
men, grenene, kvistene og 
bladene.

”

”

Hayagriva: For Kierkegård er kærlighed til 
Gud den afgørende faktor, og fra den kommer 
kærlighed til næsten. ”Elsker man Gud over 
alt andet,“ skriver han, ”elsker man også sin 
næste....At hjælpe et andet 
menneske til at elske Gud 
er at elske dette menneske. 
At blive hjulpet af et andet 
menneske til at elske Gud er 
at være elsket.“

Srila Prabhupada: Det 
er fundamentet for Krishna-
bevidstheds-bevægelsen. 
Vi lærer, hvordan vi elsker 
Gud, og vi underviser hele 
verden i det samme princip. 
Vi underviser, at Gud er én, 
og at ingen er Hans lige el-
ler større end Ham. Gud er 
aldrig død. Hvis kærlighed til Gud undervises i 
en religion, kan den religion regnes for at være 
førsteklasses, hvad end den er kristen, hindu, 
muslimsk eller hvad som helst. Den afgørende 
prøve på en religion er denne: ”Har dens tilhæn-
gere lært, hvordan de skal elske Gud?“ Gud er 
midtpunktet for al kærlighed, og eftersom alt er 
Guds ekspansion, er en elsker af Gud også en 

elsker af alle. Han diskriminerer ikke og mener, 
at kun mennesker bør elskes og ydes tjeneste. 
Nej, han er interesseret i alle levende væsener, 
uanset hvilken form de eksisterer i. En elsker af 

Gud elsker enhver, og hans 
kærlighed strækker sig 
til enhver. Når vi vander 
et træs rod, nærer vi alle 
træets dele: stammen, gre-
nene, kvistene og bladene. 
Når vi giver maven mad, 
tilfredsstiller vi hele krop-
pen. Gud er alting. Som 
der står i Bhagavad-gita, 
maya tatam idam sarvam 
(Bg. 9.4). Intet kan eksi-
stere uden Gud, for alting 
er Hans ekspansion. Ifølge 
Visnu Purana findes Gud 

overalt, skønt Han er i Sin egen bolig, ligesom 
Solens lys og varme findes overalt, skønt Solen 
befinder sig på ét sted. Gud er altgennemtræn-
gende. Intet kan eksistere uden Ham. På samme 
tid betyder det ikke, at alt er Gud. Snarere kan 
man sige, at alt hviler i Hans energi. På trods af 
Sine ekspansioner bibeholder Han Sin person-
lighed. (Fortsættes i næste nummer)

Ægte vaisnavisme: Ordet ‘vaisnavisme’ 
angiver den normale, evige og naturlige 
tilstand, funktion og det hengivne karak-
teristika, der kendetegner alle individuelle 
sjæle i relation til Visnu, den Højeste, den 
allestedsnærværende Sjæl. Men en unaturlig, 
ubehagelig og beklagelig betydning er blevet 
tillagt ordet, så vaisnava får én til at tænke på 
en menneskelig form med tolv særegne tegn 
(tilaka) og særegne tøjstykker, som tilbeder 
mange guder forklædt som en bestemt Gud, 

og som hader enhver anden menneskelig 
form, der markerer sig med andre tegn, klæ-
der sig i anderledes tøj og tilbeder en anden 
Gud på en anden måde og betegner sig med 
ord som ’Siva’, ’Sakta’, ‘Ganapatya’, ‘jaina’, 
‘buddhist’, ’muhamedaner’, ‘kristen’ osv.

Dette er den mest unaturlige, ubehagelige 
og beklagelige betydning af ordet ‘vaisnava’, 
som ordret og helt naturligt betyder en, der 
tilbeder Visnu med ren kærlighed uden at 
forvente noget fra Ham til gengæld.

Ægte vaisnavisme
Srila Thakura Bhaktivinoda og Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura skrev i deres 

bog Vaishnavism and Nam-Bhajan:



-7-

Antydninger til namahatta-programmet 
og dets prædikeånd kan føres tilbage 
til Sri Caitanya Mahaprabhu, da 
Herren gav en berømt ordre 
til Sine pionerprædikanter Sri 
Nityananda Prabhu og Srila 
Haridasa Thakura:

”O hør Mig, Nityananda! 
Hør Mig, Haridasa! Udbred Min 
ordre overalt. Gå fra hus til hus og 
bønfald alle: ”Tal om Krishna, tilbed 
Krishna og undervis andre om Krishna.” 
(Caitanya-bhagavata, Madhya-lila 13.8-9)

Nogle hundreder år senere tog Srila Bhakti-
vinoda Thakura Herrens mission op og skrev 
følgende om namahatta-prædikenen:

”Jeg synger for at fortælle om den største 
lykke! På stedet, der er kendt som Surabhi 
Kunja i Sri Navadvipa, er markedspladsen for 
det hellige navn nu blevet åbnet med Herren 
Nityananda som ejeren.” (Vaisnava-siddhanta 
Mala)

Ved Herren Caitanya og Srila Prabhupadas 
nåde er den samme prædikeånd, der ønsker 
at oversvømme hele verden med harinama-
sankirtana-bevægelsen, blevet introduceret i 
form af namahatta-programmet. Dette blev 
gjort af hengivne, der tjente i Sridhama Mayapur 
under ledelse og inspiration af HH Jayapataka 
Swami. I år (2009) er det ISKCON’s store glæde 
at kunne fejre nama-hattas 30-års jubilæum.

Den første namahatta-
sanga

Den officielle begyndelse på 
namahatta -programmet fandt 
sted i september 1979, da en 
gruppe ivrige landsbyfolk nær 
Mayapur Candradoya Mandira 

blev den første registrerede na-
mahatta-sanga. Tidligere samme 

år havde Jayapataka Swami haft et 
møde med nogle af Mayapurs hengiv-

ne for at diskutere sit ønske om at starte nama-
hatta, sådan som det blev skitseret i Godruma 
Kalpatavi, et nyhedsbrev, der blev udgivet i 
1800-tallet af Srila Bhaktivinoda Thakura. Siden 
Godruma Kalpatavi endnu ikke var blevet over-
sat fra bengalsk, var bogen ukendt for de fleste 
af os, der dengang gjorde tjeneste i Mayapur. 
Jeg havde været leder for nye bhaktaer i snart 
et år, så da jeg blev inviteret til nævnte møde, 
var jeg interesseret i at deltage for at få en ide 
om programmets store muligheder.

Beskeden begyndelse
Namahatta-programmet begyndte i meget 

lille skala med kun en håndfuld hengivne, 
meget beskedne faciliteter og intet budget eller 
indtægt. De eneste lokaler, der stod til rådighed 
for det nye departement, var i kælderen i Cakra-
bygningen. Jeg valgte to rum i den østlige ende 

Nama-hattaens historie
Af Bhakti Raghava Swami

Nama-hatta betyder ordret ’det hellige navns markedsplads’. I slutningen af 1800-tallet organi-
serede Srila Bhaktivinoda Thakura sit store namahatta-program, hvor han involverede så mange 
som 55.000 hengivne over hele Bengalen i lokalgrupper, der mødtes fast for at synge Hare Krishna, 
studere skrifterne og tjene Sri Caitanya og Sri Nityananda. 

Bhaktivinoda Thakura beskrev sit namahatta-program i bogen Sri Godruma Kalpatavi. Jayapa-
taka Swami oversatte og udgav Sri Godruma Kalpatavi på engelsk i 2009. Et appendix til denne 
bog er en artikel af Bhakti Raghava Swami, hvor han fortæller, hvordan ISKCON over de sidste 
30 år har opbygget et tilsvarende namahatta-program i Vestbengalen, hvor hundredtusindvis af 
mennesker i dag er medlem af små namahatta-sanga’er under ISKCON’s ledelse. Det følgende er 
en forkortet oversættelse af Bhakti Raghava Swamis artikel.
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af bygningen, et til kontor og et til mit eget 
private værelse.

Til at begynde foregik namahatta-program-
met uafhængigt af tempelledelsen og blev 
hovedsageligt finansieret af Jayapataka Swami. 
Dengang og så længe jeg tjente i Mayapur (indtil 
1986) havde vi ingen motorkøretøjer, compu-
tere, mobiltelefoner eller endog kameraer, men 
kun nogle cykler. Namahatta-prædikanterne rejste 
med offentlige transportmidler som bus, tog og 
båd eller kørte med oksekærrer eller gik til fods til 
forskellige dele af Vestbengalen, Orissa og Assam.

Som programmet voksede, og flere prædi-
kanter sluttede sig til namahatta-departementet, 
fik vi brug for mere plads, som vi gradvist fik 
i Cakra-bygningen. Namahatta-kontoret lå der 
i mange år, lidt gemt af vejen og ukendt for 
offentligheden.

Nama-hatta misforstået
På sit tidlige stadie var der ikke så stor forstå-

else for namahatta-programmet, og det blev ofte 
heller ikke særlig værdsat af hengivne generelt, 
fordi det hovedsageligt fokuserede på hengivne, 
der boede uden for vores tempelområder. Det 
var lidt af en kamp af få de fastboende hen-
givne og selv administrationen til at acceptere 
programmet. Til at begynde med fik jeg titel af 
’Overdirektør for Nama-hatta’, som dog hurtigt 
blev ændret til det mindre truende ’Regional-
leder for Nama-hatta’.

Da vi i 1980 besluttede at afholde den første 
namahatta-sammelan, der efterfølgende blev 
en årlig begivenhed med deltagelse af tusin-

der af namahatta-hengivne, havde Mayapurs 
administratorer vanskeligt ved at relatere til ar-
rangementet, der blev organiseret uden om dem. 
Som regionalleder for nama-hatta indbød jeg 
tempelpræsidenten til sammelanen, der foregik 
inde på hans område. Jeg husker også, hvordan 
jeg stillede et bogbord for nama-hatta op under 
seminarerne, der foregik under Gaura-purnima 
festivalen, og hvordan meget få udenlandske 
hengivne kunne relatere til namahatta-program-
met. Men gradvist blev nama-hatta ved Herren 
Caitanyas barmhjertighed mere integreret og 
accepteret.

Namahatta-sammelaner
For at føre namahatta-medlemmerne sam-

men og inspirere dem i deres prædikearbejde 
såvel som øge antallet af nye namahatta-san-
gaer organiserede namahatta-kontoret hvert 
år en sammelan. Generelt blev denne afholdt 
enten kort tid før eller lige efter Jayapataka 
Swamis vyasa-puja. Sammelanen var et stort 
arrangement, der tiltrak namahatta -grupper 
fra afsidesliggende landsbyer i Vestbengalen 
og Orissa. Alle grupperne medbragte deres 
egne farverige namahatta-bannere med deres 
landsbys og distrikts navne på. Forskellige 
præmier og priser såsom mrdangaer, kara-
talaer, Deitets-udsmykninger, bøger osv. blev 
uddelt som påskønnelse af de namahatta-
sangaer, der udmærkede sig i deres sadhana 
og prædikearbejde.

Pionerhengivne
To tidlige pionerer i namahatta-programmet 

var Gauranga Prema Prabhu (der senere blev 
sannyasi under navnet Gauranga-prema Ma-
haraja og nu leder namahatta-departementet) 
og Gauracandra Prabhu, der er namahatta-
programmets ældste prædikant og dengang 
Gauranga-prema Maharajas assistent. Begge 
har været med i namahatta-programmet i næ-
sten 30 år og fortsætter med at være de ledende 
inspiratorer. Andre pionerhengivne fra Vestben-
galen var Svetadvipa Prabhu, Braja-raja Prabhu, 
Koladvipa Prabhu med flere.

Nama-hatta møde i Mayapur
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Entusiastiske Dadu
Dengang jeg stadig stod for de nye bhaktaer, 

kom der en dag en gammel mand med langt 
måttet hår ind på mit kontor. Han var omkring 
80 år gammel og havde boet i en hule i Assam 
i mange år. Igennem nogle omrejsende prædi-
kanter havde han fået et eksemplar af Back to 
Godhead og kom omgående efter at have læst 
det til Mayapur for at flytte ind som hengiven 
på fuldtid. Vi vidste ikke, hvad vi skulle stille 
op med så gammel en mand, for alle vores nye 
bhaktaer var unge. Han må have haft sit måt-
tede hår i årtier, for da det blev løst op, nåede 
det helt ned til gulvet. Den første nat, han var i 
templet, sov han på gulvet i Cakra-bygningens 
veranda. Den næste dag havde vi en alvorlig 
samtale med ham om, hvordan det ville være 
vanskeligt i hans alder at blive hengiven på 
fuldtid. Men han var fast besluttet. Vi fortalte 
ham, at så var han nødt til at klippe sit hår af. 
Med det samme gik han ned til Ganges, ragede 
håret af og vendte tilbage som hengiven på 
fuldtid. Kort tid derefter sluttede ”Dadu” sig til 
namahatta-prædikenen. Han deltog i hvert ene-
ste namahatta-arrangement, der blev afholdt i de 
lokale landsbyer, og gik meget ivrigt på scenen 
for at opfordre alle til at synge de hellige navne. 
Han var en af de mest entusiastiske hengivne i 
nama-hatta -programmet.

Registreringen af nama-hatta-
grupperne

På et tidspunkt begyndte vi at registrere de 
individuelle namahatta-grupper, hvilket resulte-
rede i, at mange flere folk fra landsbyerne hørte 
om programmet. Ofte kom folk uanmeldt til na-
mahatta-kontoret for at registrere deres sanga. 
Proceduren var enkel, gebyret kun symbolsk og 
reguleringerne, de skulle følge, minimale. For at 
registrere som en sanga skulle der være mindst 
fem personer fra samme landsby. De skulle 
mødes én gang om ugen for at have harinama 
sammen i landsbyen og høre fra Srila Prabhu-
padas bøger. Medlemmerne af disse sangaer 
blev opmuntret til at recitere nogle runder japa 
og besøge Sridhama Mayapur. Det var meget 

enkelt. Når som helst det var muligt, besøgte 
vi deres landsby. Det var meget inspirerende at 
se så mange mennesker begynde at praktisere 
hengiven tjeneste. Alene inden for de første år 
registrerede vi et tusinde namahatta-sangaer.

Samskara Patra
For at forbinde endnu flere folk med nama-

hatta-prædikenen fandt Jayapataka Swami på en 
tiltrækkende metode, der blev kaldt Samskara 
Patra. Dette var et officielt ”eds-kort”, hvor en 
person højtideligt aflagde løfte om at recitere 
mindst én runde af Hare Krishna-mantraet hver 
dag. Ved afslutningen på alle vores pandal-
programmer stod snesevis og somme tider 
hundredvis af ivrige deltagere i kø for at aflægge 
løfte og få deres kort. Nogle passede omhyg-
geligt på dette kort i årevis, og når som helst de 
besøgte Sridhama Mayapur, viste de det stolt 
frem for namahatta-prædikanterne og huskede 
stadigvæk den dag, de fik deres Samskara Patra.

Den nordbengalske tur og den tyske bus
Hvert år blev der arrangeret en tur til de 

forskellige namahatta-sangaer i det nordlige 
Vestbengalen, hvor Jayapataka Maharaja rejste 
rundt i en særlig indrettet tysk bus. Bussen havde 
en indbygget seng til Maharaja, for mange steder 
var der ingen faciliteter.

Udenlandske hengivne med god køreerfaring 
blev sat til at være chauffører for denne bus. 
Engang blev den faste chauffør syg. Jeg havde 
et stort kørekort fra Canada, men aldrig før kørt 
så stor en bus. Jeg tilbød alligevel at køre den, så 

Nama-hatta bygningen i Mayapur
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i flere dage var jeg Jayapataka Swamis officielle 
chauffør. Efter turen kommenterede Maharaja, 
at jeg havde kørt meget roligt i sammenligning 
med nogle af de tidligere chauffører.

Denne årlige bustur satte liv i nama-hattas 
prædikeaktiviteter, og mange nye hengivne 
kom som resultat af den. Under turen blev der 
afholdt store pandal-programmer, der tiltrak 
tusinder af nysgerrige tilskuere. Turen krævede 
stor planlægning og organisering, som vores 
fortrop af bengalske prædikanter i begyndelsen 
sørgede for. Da medlemmerne af de forskellige 
namahatta-sangaer senere blev mere fortrolige 
med vores rejseprogram, stod de selv for alle ar-
rangementerne. Til tider rejste 50 hengivne eller 
endnu flere med Jayapataka Swami på disse ture.

Prædiken med Jayapataka Maharaja
Fra selve starten på namahatta-programmet 

frem til nu har Jayapataka Maharaja konstant 
påtaget sig stor askese for at etablere og udbrede 
det. Jeg husker, hvordan han somme tider ankom 
fra udlandet og måtte styrte til Howrah station 
for at nå et nattog til en afsidesliggende landsby, 
hvor programmet allerede var blevet planlagt. 
Han ville selv finde frem til den lokale pandal, 
somme tider ved hjælp af sin egen lille lomme-
lygte, for ingen havde tænkt på at have sådan 
en med. I disse tidlige år var arrangementerne 
i landsbyerne enkle og beskedne. Ikke desto 
mindre var Maharaja altid parat til acceptere 
alle besværligheder for at prædike til de iv-
rige lokalpublikummer på deres bengalske 
modersmål.

Fordi Jayapataka Swami havde ansvar for 
verdensomspændende prædiken og var nødt til 
at kunne korrespondere med resten af verden, 
medbragte han altid en bærbar computer i bussen 
på disse namahatta-ture. Dengang blev batterier 
til bærbare computere afladt ret hurtigt, og de 
hengivne måtte sørge for elektricitet til bussen, så 
Maharaja kunne fortsætte med sit arbejde. Ofte 
arbejdede han til sent på aftenen for at blive færdig 
med vigtige rapporter eller få indhentet sin email-
korrespondence. Det skete sikkert flere gange, 
men jeg så det personligt ske én gang, hvordan 

nogle lokale folk kom til at afbryde elektriciteten, 
og Maharaja blev desperat over at have mistet en 
masse arbejde, der ikke var blevet gemt.

Jayapataka Swami var altid meget omsorgs-
fuld over for alle hengivne inklusive mig. Han 
vidste, at arbejdsforholdene i nama-hattaens 
kælderkontor ikke netop var ideelle og kom 
derfor engang med en helt ny elektrisk væg-
ventilator, som han havde haft med fra et eller 
andet sted i udlandet. Det glemmer jeg ham 
aldrig for.

Nama-hatta i dag
Namahatta-programmet har udviklet sig ko-

lossalt. I dag har det sit eget ministerium, The 
ISKCON Congregational Development Mini-
stry, med Jayapataka Swami som den globale 
minister og Kaunteya Prabhu som sekretær. 
I tilgift giver den store Nama Hatta Bhavan i 
Mayapur husrum til de tusinder af medlem-
mer, der kommer på besøg hvert år, og tjener 
som hovedkvarter for koordineringen af de 
mange aktiviteter i departementet. Namahatta-
programmet beskæftiger omkring et hundrede 
brahmacarier, der rejser i mange busser for 
at prædike over hele Vestbengalen og Orissa. 
Således er Sri Caitanya Mahaprabhus profeti 
om, at Hans hellige navne ville blive sunget 
i hver eneste by og landsby, ved de tidligere 
acaryaers nåde og den beslutsomme indsats fra 
namahatta-prædikanterne af i dag gradvist ved 
at gå i opfyldelse.

Jayapataka Swami lykønsker nama-hattaens 
hengivne for at være nået ud til 15 millioner 

mennesker inden de sidste 35 år.
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Hver  dag  synger 
ISKCON-hengivne over 
hele verden sangen Jaya 
Radha-Madhava som 
introduktion til fore-
læsningen over Srimad-
Bhagavatam. Sangen 
bliver også sunget i de 
fleste Gaudiyamath-
templer, generelt på 
tidspunktet for Raja-
bhoga-arati. Hans Gud-
dommelige Nåde A. C. 
Bhaktivedanta Swami 
Prabhupada Prabhupada 
holdt i særdeleshed af 
denne sang, der udtryk-
ker Vrindavanas inder-
lige ånd af tilbedelse. Men hvor mange kender 
til Deiteterne af Radha-Madhava, som Srila 
Bhaktivinoda Thakura skrev denne smukke 
sang til?

I de sidste 14 år har Sri-Sri Radha-Madhava, 
Srila Bhaktivinoda Thakuras oprindelige 
familie-Deiteter, opholdt Sig i måneden Kart-
tika på Radha-Syamasundaras alter i ISKCON’s 
Krishna-Balarama-tempel i Vrindavana. De er 
der igen i år, og hundredvis af hengivne træn-
ges dagligt omkring alteret for at give Dem 
blomsterkranse og få en audiens på nært hold 
af Sri-Sri Radha-Madhava.

Resten af tiden bor Sri-Sri Radha-Madhava 
i Choti, en smuk landsby i det landlige Orissa, 
hvor De blev tjent i hjemmet hos Srila Bhakti-
vinoda Thakura, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 
Prabhupada og deres familiemedlemmer. For 
500 år siden blev De tilbedt af Sri Krishnananda 
Datta, en af Herren Nityanandas disciple, der 
reciterede 300.000 hellige navne dagligt, og 
derefter blev Deres seva videregivet ned igen-
nem familien. I sin selvbiografi skrev Srila 
Bhaktivinoda Thakura: “I Choti Mangalpur 
har vi seks eller syv stråtækte huse. Thakura 

Radha-Madhava og Jagannatha blev tilbedt i et 
af disse huse.”

Som beskrevet i detaljer i Back to Godhead 
(maj/juni 2001) troede de lokale, at Sri-Sri 
Radha-Madhava var forsvundet og bortkommet. 
Men efter tyve års omhyggelig efterforskning 
blev De genopdaget i 2000 af Dr. Fakir Mo-
han Das, en vaisnava-forsker og pensioneret 
professor fra universitetet i Utkal. Deres land i 
Choti står stadigvæk registreret i navn af Bimal 
Prasad Dutta (Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 
Prabhupadas borgerlige navn). Mange hengivne 
ved ikke, at Choti er fødested for to af vores 
store forudgående acaryaer, Srila Thakura 
Bhaktivinoda og Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 
Thakura Prabhupada. 

For nærværende forestås Sri-Sri Radha-
Madhavas tilbedelse af en fond, der ledes af HH 
Indradyumna Maharaja. Sri-Sri Radha-Madhava 
giver darsana i Krishna-Balarama-templet indtil 
Rasa Purnima den 6. november.

For mere information, se:
http://www.chhotiradhamadhava.com/web/
http://www.dandavats.com/?p=13735

Darsana med de originale Radha-Madhava
Af Madhavananda og Radha Madhava Dasa

Sri-Sri Radha-Madhava, Srila Bhaktivinoda Thakuras originale Deiteter
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Grhastha er den ene af de 
fire asramaer (brahmacari, 
grhastha, vanaprastha og sann-
yasa), hvor ordet asrama ordret 
betyder ”et sted, hvor man kan 
få beskyttelse”. Derfor bruges 
ordet også som betegnelse for et 
kloster (f.eks. en yoga-asrama). 
Asramaerne er de fire livsorde-
ner eller livsstadier, som man 
kan søge beskyttelse i.

Hele det vediske samfund 
bygger på en ide om beskyttelse. 
Med undtagelse af Krishna har 
alle brug for at stå under en eller 
anden form for beskyttelse. Kun 
Krishna er uafhængig og Ham, der beskytter 
alle andre.

Det er selve vores natur, at vi alle har brug 
for beskyttelse mod alle mulige farer. For hvert 
skridt vi tager, kan vi blive ramt af ulykke, 
sygdom og enhver tænkelig katastrofe. Vi er så 
skrøbelige, at Govinda Dasa Kaviraja sammen-
ligner vores eksistens med en dråbe vand på et 
lotusblad. Ligesom dråben kan trille af bladet, 
hvad øjeblik det skal være, kan vores materielle 
eksistens ophøre, så snart det skal være.

Ikke blot trues vi af ydre farer. Vi udgør oftest 
selv den største fare for os selv. Derfor bemærker 
Krishna i Bhagavad-gita (6.5-6), at sindet kan 
være den betingede sjæls værste fjende. Ikke 
blot kan et ubehersket sind, der er knyttet til 
sansenydelse, gøre os vanvittige, men sindets 
impulser kan også drive os til at handle impul-
sivt, ubesindigt og uovervejet og fuldstændigt 
afspore vores liv. Også det er vi nødt til at blive 

beskyttet imod.
Af alle former for fare an-

ser den vediske visdom den 
største for at være faren for, at 
vi afviger fra dharma, den re-
ligiøse vej. Så længe vi holder 
os på dharmaens vej, ligger al 
fremskridt, velstand, lykke og 
befrielse åben for os. Bryder 
vi derimod med dharma ved 
at afvige fra vores foreskrevne 
pligter, går vi vores undergang 
i møde. Dharma foreskriver 
bestemte pligter for os alle 
afhængigt af vores position og 
status i livet, og vi degraderer 

os selv, møder lidelse og modgang og fortsætter 
i kredsløbet af fødsel og død i den materielle 
verden, hvis vi på en eller anden måde afviger 
fra de foreskrevne pligter, der angives af vores 
pågældende dharma. 

Til syvende og sidst betyder dharma at handle, 
som Krishna vil have os til at gøre det, og den 
største fare i livet er at afvige fra Krishnas vej 
(dharma). Derfor trænes alle i det vediske sam-
fund til at beskytte deres dharma, deres religiøse 
principper og pligter. Det siges i et vedisk mund-
held, at ved at beskytte dharma bliver man selv 
beskyttet af dharma, hvilket betyder, at Krishna 
beskytter os ved at give os en bestemt dharma¸ 
som vi skal følge uanset hvad.

Kun Krishna kan beskytte os imod at falde 
væk fra dharma. Krishnas beskyttelse kom-
mer dog ikke til os direkte, men igennem 
andre personer. Krishna beskytter ét levende 
væsen igennem et andet levende væsen. For 

Beskyttelse - dynamikken i grhastha-livet
Varnasrama – instruktioner for 
civiliserede mennesker, del 6

Af Lalitanatha Dasa

Varnasrama

Her fortsætter serien om varnasrama-dharma, det vediske samfundssystem. Sidste afsnit, der 
blev bragt i Nyt fra Hare Krishna 9.2014, tog fat på grhastha-asramaen, dvs. husholderlivet og 
ægteskabet i det vediske samfund. Diskussionen af grhastha-livet fortsætter her.
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eksempel beskytter Han 
både ksatriyaerne igen-
nem brahmanaerne og 
brahmanaerne igen-
nem ksatriyaerne. En 
ksatriyas første pligt, 
der sikrer ham beskyt-
telse mod afvigelse fra 
hans dharma, er altid at 
søge råd hos brahmana-
erne, og brahmanaerne 
beskyttes både fysisk af 
ksatriyaerne, og når det 
kommer til deres dhar-
ma, for ksatriyaerne 
holder også øje med, at 
brahmanaerne faktisk 
lever som brahmanaer, 
og protesterer, når de 
ikke gør det. Det er sådan, Krishna beskytter 
os alle igennem hinanden.

Et autoritært samfund
Det vediske samfund er et autoritært samfund, 

hvor alle står under en eller anden autoritets 
beskyttelse. Børn står under voksne, elever står 
under lærere, en tjener står under en herre, yngre 
står under ældre, kvinder står under mænd, og 
alle står under kongen, men tilmed kongen står 
under brahmanaerne, brahmanaerne står under 
sannyasierne og vismændene, der står under 
deres respektive guruer, der igen står under 
andre guruer osv. helt op til Krishna, der er den 
eneste, der ikke behøver at stå under nogen. Og 
den allerøverste autoritet er Vedaerne, de hellige 
skrifter, som alle autoriteter skal følge.

Ved at følge og tjene en autoritet ifølge skrif-
ternes retningslinier er man automatisk beskyttet 
af Krishna. Det handler ikke om, at ens autoritet 
skal være helt perfekt i enhver henseende. Nogle 
har en forestilling om, at de kan kun underordne 
sig en autoritet, hvis autoriteten er perfekt. Hvis 
de opdager fejl i deres autoritet, bliver de usikre, 
skeptiske og måske rebelske over for enhver 
form for autoritet. 

Dette betyder egentlig ikke, at en sådan person 

dermed ingen autoritet har længere, for han gør 
blot derved sig selv til sin egen autoritet. Det 
er ikke blot en risikabel situation af sætte sig i 
(som det siges: ”Den, der er sin egen guru, har et 
fjols som discipel.”), men også en misforståelse 
af dynamikken i det vediske autoritetssystem. 
Den virkelige dynamik er, at det er Krishna, der 
handler og beskytter os igennem vores autori-
teter, og en autoritets kvalifikation er ikke at 
være perfekt i enhver henseende. Hans primære 
kvalifikation er, at han selv står under og følger 
sin egen autoritet efter bedste evne. Selv om 
ens autoritet er ufuldkommen og måske endog 
leder én til at gøre noget, der viser sig ikke at 
være helt rigtigt eller helt optimalt, er det i sig 
selv ikke noget problem, for som sagt er det 
dharma (Krishna), der beskytter én, hvis man 
selv beskytter dharma. Fordi man følger princip-
pet om autoritet, vil man være beskyttet mod at 
falde ned, selv om ens autoritet eventuelt selv 
måtte få problemer.

Ja, følger man trofast en autoritet, vil man 
i mange tilfælde tilmed kunne understøtte sin 
autoritet i dennes mangler. Den vediske historie 
har mange beretninger om store kvindeskikkel-
ser, der blev kraftfulde ved at være trofaste over 
for deres mænd, selv om deres mænd i nogle 
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tilfælde ikke var på niveau med deres hustruer. 
I kraft af deres trofasthed og strenge overhol-
delse af dharma var de somme tider i stand til 
at redde deres mænd fra f.eks. døden eller fra 
afvigelse fra dharmaens vej. Den kendteste af 
disse kvinder er Moder Sita, Herren Ramas 
perfekt trofaste hustru. Hendes trofasthed var 
så stærk, at hun kunne gå uskadt igennem ild.

Det er således vigtigt at forstå, at det er Krish-
na, der beskytter os, når vi beskytter dharma 
igennem trofasthed over for den autoritet, som 
Krishna har arrangeret for os. En autoritet er 
måske mindre perfekt, men vi bliver beskyttet 
af Krishna, når vi overholder vores dharma og 
følger vores autoritet. Vores autoritet kan have 
et problem, men for vores vedkommende har 
vi intet problem og er beskyttede, så længe vi 
følger vores autoritet og vores dharma korrekt.

En autoritets kvalifikationer
En underordnets kvalifikationer er trofasthed 

og loyalitet over for sin autoritet. Hvilke kva-
lifikationer kræves der så af en autoritet? En 
kvalifikation er allerede blevet nævnt, nemlig at 
enhver autoritet selv skal stå under og følge sin 
egen autoritet. Ingen er uafhængige. En anden 
kvalifikation som autoritet er, at man lever for 
sin underordnedes velfærd. Det ses nok mest 
tydeligt i forholdet mellem forældre og børn. 
Hvem er autoriteten i det forhold? Svaret er selv-
følgelig forældrene. De bestemmer, hvad der skal 
ske, og børnenes dharma er at følge og adlyde 
dem. Men hvis velfærd handler det hele om? Sva-
ret er ikke forældrene, men børnene. Overordnet 
bestemmer forældrene, men det hele handler om, 
hvad der er godt for børnene, og hvad børnene har 
brug for. Forældrenes behov er sekundære.

Dette eksempel giver altså en klar ide om 
forholdet imellem en autoritet og en under-
ordnet. Derfor står der i Srimad-Bhagavatam, 
at man ikke bør antage rollen som guru, leder 
eller autoritet, hvis man ikke kan beskytte sine 
underordnede mod især gentagen fødsel og død. 
En autoritet, der bruger sine underordnede på 
sin egen sansenydelse, diskvalificerer sig selv 
som autoritet.

Det naturlige ægteskabelige forhold i det ve-
diske grhastha-liv er, at manden er autoriteten, 
og konen står under ham. Dette bliver så somme 
tider misforstået, og nogle tror følgelig, at konen 
er mandens tjener, der skal opfylde alle hans øn-
sker og luner. Men i virkeligheden betyder deres 
forhold, at manden skal tilsidesætte sine egne 
behov for at tilfredsstille sin kones behov og 
beskytte hende i alle situationer. Hvis manden 
bruger sin kone til at få sine behov og ambitioner 
opfyldt på bekostning af hendes behov, antager 
han i virkeligheden kvindens rolle og sætter 
hende i mandens rolle (hvilket måske forklarer 
den moderne verdens kvindefrigørelse).

Princippet med at tage og give beskyttelse er 
nødvendigt for at kunne forstå kønsrollemøn-
stret i det vediske grhastha-liv. Kvinden er 
underordnet manden, men aldrig som en slave. 
Grundlæggende er det som et tæt venskabsfor-
hold mellem en ældre og en yngre, og forholdet 
eksisterer specielt af hensyn til kvindens tarv. 
Derfor skriver Srila Prabhupada i kommentaren 
til Bhagavad-gita 16.7, hvor de dæmoniske 
kvaliteter bliver diskuteret:

”Nu står der klart og tydeligt i Manu-samhita, 
at kvinder ikke bør have frihed. Det betyder 
ikke, at de skal holdes som slaver, men de er som 
børn. Børn giver man heller ikke frihed, men det 
betyder ikke, at man skal holde dem som slaver. 
Dæmonerne har nu tilsidesat sådanne pålæg, 
og de mener, at kvinder skal have lige så stor 
frihed som mænd. Dette har dog ikke forbedret 
verdens sociale situation. I virkeligheden skal 
en kvinde beskyttes på alle stadier af livet. Som 
barn skal hun beskyttes af faderen, i ungdom-
men af ægtemanden og i alderdommen af sine 
voksne sønner. Ifølge Manu-samhita er det den 
korrekte form for social adfærd. Men moderne 
uddannelse har på kunstig vis skabt en opblæst 
forestilling om kvindelivet, og derfor er ægte-
skab nu praktisk taget en saga blot i menneske-
samfundet. Kvindernes sociale betingelser er 
heller ikke særlig gode på nuværende tidspunkt, 
selv om de, der er gifte, er bedre stillet end dem, 
der proklamerer deres såkaldte selvstændighed.” 
(Fortsættes i næste nummer)
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Tiden er en forunderlig størrelse. Hvor befinder den 
sig? Håndgribelige forestillinger om tiden, der gør os 
i stand til at betegne tiden inden for denne verdens 
logiske rammer, gives i de vediske skrifter.

Til at begynde med er det oplagt, at anerkendelsen 
af, at tiden overhovedet eksisterer, finder sted i be-
vidstheden på et levende væsen, der oplever verden. 
Dyr og planter har også en form for tidssans, for 
selv om de måske ikke er direkte bevidste om dens 
betydning som sådan, sker der en forandring i deres 
aktiviteter, når tiden går. For eksempel lukker mange 
blomster sig ved solnedgang og åbner sig ved solop-
gang. Bevidsthed er et symptom på, at der er liv til 
stede i en materiel krop, sådan som man eksempelvis 
kan observere det ved kropslig glød. Ethvert levende 
væsen kaldes derfor jiva eller liv. Det levende væsen 
eller sjælen, der befinder sig i en materiel krop, op-
fatter ikke tiden i en ubevidst tilstand. Men selv om 
vi ikke opfatter tiden, påvirker den vores materielle 
situation. Tag for eksempel den periode, man sover 
i den bevidstløse tilstand, der kaldes dyb søvn. Hvis 
vi gennemgår en tilstand af to timers dyb søvn om 
natten, forkorter vi vores levetid med to timer, selv om 
vi på en måde ikke eksisterede bevidst i de to timer. 
Så tiden styrer det levende væsens materielle ego, 
enten vi er bevidste om det eller ej. Det materielle 
ego er opdelt i fire dele: selve egoet, der identificerer 
sig selv med materie (ahankara), bevistheden (citta), 
hvoraf den vågne bevisthed kaldes sindet (manas) og 
intelligensen (dhi).

Tiden sørger for, at ting sker på det materielle 
plan. Tiden styrer ikke bare os, der er i stand til at 
danne os et begreb om den, men sågar døde ting 
gennemgår forandring ved tidens indflydelse. 
Det er selvfølgelig ikke tiden, der direkte udfører 
forandring og nedbrydning af materie, men havde 
denne meget subtile substans, der kaldes tiden, ikke 
været der, var naturens processer ikke gået i gang 
og havde gennemgået forskellige faser. Derfor er 
tiden en reel substans (dravya) akkurat som verdens 
andre grundsubstanser. Tiden bliver beskrevet i den 
vediske doktrin Vaisesika-sutra som en af ni evige, 
uforgængelige og udelelige substanser i universet.* 

Tiden kan ikke opfattes direkte med sanserne, men 
gennem følgeslutning.

aparasmin param yugapad ayugapac ciram 
ksipram iti kala-lingani

”Tiden kendetegnes ved: at være forud i forhold til 
bagud, samtidighed, ikke-samtidighed, langsomhed 
og hurtighed.” (VS. 2.2.6)

Tiden er af natur ubegrænset på samme måde 
som rum eller æter. Begge bliver først begrænset og 
dermed målelige, når de bliver tillagt begrænsninger. 
Man kan måle hvor meget rum, der befinder sig inden 
for et afgrænset område som for eksempel fra den 
ene væg til den anden, og man kan måle tid ud fra 
bevægelse i rummet inden for visse begrænsninger.

Solens bevægelse danner grundlaget for vores måling 
af tid, som det beskrives i Srimad-Bhagavatams tredje 
bog, 11. kapitel, ”Beregning af tid ud fra atomet”:

”Tiden måles ved dens bevægelse over et bestemt 
antal atomer. Standardtid udregnes efter Solens be-
vægelse. Den tid, det tager Solen at passere hen over 
et atom, defineres som atomisk tid. Den største af al 
tid dækker hele eksistensen af den ikke-dualistiske 
manifestation.” (SB. 3.11.4)

Til at begynde med er der intet liv uden Solen. Tiden er 
nødt til at opfattes af et levende væsen for at have mening 
som en størrelse. Uden Solen er den destruktive side 
af tiden heller ikke til stede. Alle fysiske ting undergår 
processer, der inkluderer skabelse, vedligeholdelse og 
destruktion under tidens indflydelse, der finder sted ved 
Solens gang, der er en tjener af Krishna.

”Jeg tilbeder Govinda, den oprindelige Herre, Gud-
dommens Højeste Personlighed, under hvis styring 
sågar Solen, der siges at være Herrens øje, drejer i 
sin faste bane af evig tid.” (Brahma-samhita 5.52)

NOTER
*Det forklares i Kanadas Vaisesika-sutra, at der 

er ni grundsubstanser (dravya’er) i universet. De 
mindste fysiske udelelige partikler (paramanu) er 
af fire slags: jordatomer, vandatomer, ildatomer og 
luftatomer. Æter (akasa), retningerne (dik), tiden 
(kala), sind (manas) og sjæl (atma) er ikke-atomiske 
substanser, der forstås gennem følgeslutning.

Tiden er en forundelig størrelse
Af Amogha-drk Krishnadasa
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Der var forbindelser i bronzealderen mellem 
Norden på den ene side og Egypten og Meso-
potamien på den anden. Det er den sensationelle 
konklusion, som museumsinspektør Jeanette 
Varberg fra Moesgaard Museum er nået frem til 
ved at analysere en række glasperler, der er fun-
det i danske bronzealdergrave igennem det sidste 
århundrede. Historien fortælles i det seneste num-
mer af det arkæologiske tidsskrift Skalk og blev 
også refereret i Politiken den 18. oktober 2014.1

Siden 1800-tallet er der 
blevet fundet glasperler af 
ukendt oprindelse i danske 
bronzealdergrave. Arkæolo-
ger har bemærket dem, men 
ikke hæftet sig så meget ved 
dem. Man har også troet, at 
der var tale om ganske få, 
måske en halv snes stykker. 
Jeanette Varberg konsta-
terede imidlertid, da hun 
prøvede at få et overblik 
over dem, at der er i alt 293 sådanne perler fra 
bronzealderen arkiveret på museer rundt om i 
Danmark. 

Jeanette Varbergs interesse for perlerne blev 
vakt, da hun sidste år faldt over en æske med 
tre blå glasperler på en reol på Moesgaard og 
undrede sig over deres oprindelse. Hun spurgte 
kolleger, der foreslog, at måske kom de fra 
Schweiz eller Italien. Men ingen vidste noget 
med sikkerhed. Hun søgte videre i litteraturen, 
men kunne heller ikke der få noget klart svart, 
hvilket vækkede hendes nysgerrighed endnu mere.

Til sidst kom hun i kontakt med Bernard 
Gratuze, en fransk specialist i glasperler fra 
Oldtiden, og nogle af de danske perler blev 
sendt til analyse i hans laboratorium i Orleans.

Svaret, der kom tilbage fra Frankrig, var 
overraskende. Perlerne var 3.400 år gamle og 
stammede fra Mesopotamien. Lidt senere ved 
analyse af flere perler viste det sig, at nogle af 

de danske perler også stammer fra Egypten. 
Jeanette Varberg fortæller om betydningen af 

opdagelsen: ”Det viser sig, at Danmark i bron-
zealderen har været del af et åbent verdenskort. 
Det har været fuldstændigt overset.”

Professor Kristian Kristiansen fra Göteborgs Uni-
versitet tilføjer: ”At perlerne kommer fra Mesopo-
tamien er sensationelt… Perlerne viser, at Danmark 
har været endnu mere globaliseret, end vi har troet.”

Vi nævner dette her i Nyt fra Hare Krishna, 
fordi vi kører et løbende 
tema om spor af en ver-
densomspændende vedisk 
kultur i forhistorisk tid. De 
fleste traditionelle arkæo-
loger nægter så meget som 
at overveje en sådan mulig-
hed og mener, at kulturerne 
verden over er opstået 
temmelig uafhængigt af 
hinanden. I bronzealderen, 
som disse perler stammer 

fra, skulle Norden have været uden forbindelse 
til resten af verden uden for Europa. Derfor er 
denne opdagelse af et åbent verdenskort i bron-
zealderen bemærkelsesværdig. Spørgsmålet er 
så, hvor åbent? Nu ved vi altså, at danskerne i 
hvert fald havde forbindelse til Mesopotamien. 
Det er også almindelig anerkendt, at der var 
handel og kommunikation imellem det vediske 
Indien på den ene side og Mesopotamien og 
Egypten på den anden side. Så hvor åbent var 
verdenskortet for 3.400 år siden? Danskerne 
var og er et indoeuropæisk folk. Var der forbin-
delse dengang mellem alle de indoeuropæiske 
folkeslag verden over inklusive folkene i 
Danmark og det indiske område, måske som 
de sidste rester af en verdensomspændende 
vedisk kultur?

1  http://politiken.dk/magasinet/feature/
ECE2428359/en-dag-dukkede-nogle-perler-op-
i-en-kaelder/

En dag dukkede nogle perler op
Af Lalitanatha Dasa

Det viser sig, at Danmark 
i bronzealderen har været 
del af et åbent verdenskort. 
Det har været fuldstændigt 
overset.

”

”
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Hvorfor har Gud givet os dagen med dens 
forskellige dele, der får os til at gøre forskellige 
slags pligter? Skrifterne, som Gud har givet os 
såsom Srimad-Bhagavatam, fortæller, at dagen 
er, som den er med alle sine inddelinger, for at 
gøre os fromme. Ved at gøre alt, som vi er blevet 
givet af pligter at gøre i henhold til tid og sted, 
følger vi Herrens system og udvikler godhe-
dens kvalitet. Dette blev bemærket af Moder 
Devahuti, der talte følgende vers til sin søn, 
Herren Kapiladeva, i Srimad-Bhagavatam 
3.9.24:

kalasyesvara-rupasya/ paresam ca parasya te
svarupam bata kurvanti/ yad-dhetoh kusalam janah

”Beskriv også den evige tid, der er en repræ-
sentant af Din form, og gennem hvis indflydelse 
folk i almindelighed engagerer sig i udførelse 
af fromme aktiviteter.”

Ved at udvikle fromhed vil man også begynde 
at værdsætte Herrens hengivne, sådan som hen-
givne oplever det, når de prædiker offentligt på 
gaden under sankirtana. Fromme mennesker 
kan lide at give donationer til bhakti eller den 
hengivne tjenestes sag. Ved løbende at støtte 
på den måde renses en from person gradvist, så 
han i sidste ende selv vil kunne gøre hengiven 
tjeneste.

I Caitanya-caritamrita fik Sanatana Gosvami 
ordre af Herren Caitanya til at beskrive dina-
kritya, de ritualistiske pligter, der skal gøres af 
hver eneste hengiven (Cc. M. 24.340). Disse 
omtales i Mahabharata (Narayaniya), hvor den 
Højeste Herre, Narayana, tiltales som Herren 
over panca-kala eller fem tidsinddelinger, og 
Hans hengivne kaldes panca-kala-jna eller ken-
dere af de fem kalaer.1 Panca-kala er også kendt 
som de fem daglige former for tilbedelse, der 
foreskrives af Herren i Vedaernes Pancaratra-
afsnit. Aktiviteterne, som vi gør på forskellige 
tidspunkter på dagen i denne materielle verden, 

er forvrængede refleksioner af Krishnas lilaer, 
der gøres på forskellige tidspunkter af dagen i 
den åndelige verden. Alt, som vi gør, som ikke 
er tjeneste til Krishnas lila, er underlagt karma, 
dvs. gode eller dårlige reaktioner på det materi-
elle plan. Hvis vi for eksempel regulerer vores 
materielle aktiviteter ifølge de vediske regler 
for tid, sted og omstændighed, vil vi undslippe 
synd og stige til en højere levestandard. Men 
vi vil fortsat sidde fast i den materielle tid. Kun 
ved at handle i hengiven tjeneste til Krishna 
kan vi undslippe den materielle tid fuldstændigt 
og komme ind i Krishnas bolig som resultat af 
vores aktiviteter, der er transcendentale til både 
from og ufrom karma.

Begyndelsen på dette regulerede liv i hen-
given tjeneste kaldes vaidhi sadhana-bhakti 
og foregår ifølge principperne i Pancaratra-
litteraturen. Pancaratra er blevet givet af den 
Højeste Herre Selv (pancaratrasya kritsnasya 
vakta narayanah svayam) og styrer fuldt ud og 
regulerer livet for den åndelige praktikant, hvis 
mål er vækkelse af hans naturlige tilbøjelig-
hed til at elske Krishna i Krishna-bevidsthed 
ved at mindske hans materielle aktiviteter så 
meget som muligt. I Pancaratra-skrifter som 
Jayakhya-samhita2 inddeler Herren dagen i fem 
dele til Sin tilbedelse som følger:

 
Abhigamana:  at nærme sig templet eller med 

andre ord forberede sig ved at tage bad, iføre sig 
det rigtige tøj og udsmykninger osv. Man starter 
ved at stå op før kl. fire om morgenen for at være 
med til mangala-arati eller morgentilbedelse 
under brahma-muhurta, tiden før solopgang, 
der er dagens mest lykkebringende periode til 
tilbedelse af Herren.

Upadana: indsamling og klargøring af de ting, 
der bruges i tilbedelsen af Herren.

Ijya: udførelse af tilbedelsen af Herren med 
de relevante ting.

Svadhyaya: forherligelse af Herren ved at 

Daglige pligter
Af Amogha-drk Krishnadasa
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høre og synge om Ham, studere skrifterne, give 
instruktioner osv.

Yoga: ens meditation på Herren (for at rense 
sig selv for materialistisk mentalitet) med Her-
ren som genstand for ens tjeneste og sig selv 
som Herrens tjener. Det slutter om aftenen med, 
at man igen søger beskyttelse hos Herren, før 
man går i seng, og forbereder sig på næste dags 
tjeneste til Herren.

1  MB. 12.324.28: tatrapi pancabhir 
yajnaih pancakalan arimdama

  MB. 12.323.42: tair istah pancakalajnair 
harir ekantibhir naraih

 
2  sri bhagavan uvaca -

brahman muhurtan arabhya pragamsam vipra 
vasare |
japasdhyanarcana stotraih karma vak citta 
samyutaih ||
abhigacchedjagadyonim taccabhigamanam 

smrtam |
tatah pushpaphaladinam utthayarjanamacaret 
||
bhagavadyaganishpattikaranam praharam 
param |
tadupadana samjnam vai karmakalapadasri-
tam ||
tato’shta’ngena yagena pujayet paramesvaram |
sadhikam praharam vipra ijyakalastu sa sm-
rtah ||
sravanam cintanam vyakhya tatah patha sa-
manvita |
svadhyayasajnam tam viddhi kalamsam muni-
sattama ||
dinavasane samprapte pujam krtva samab-
hyaset |
yogam nisavasane ca visramairantarikrtam |
pa’ncamo yogasamjno asau kalamso brahma-
siddhidah ||
(citeret fra Pancaratra Raksa of Vedanta De-
sika)

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

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

November måned:
8. okt. – 7. nov. Kartik. Damodarastika synges i tempelet hver kveld kl. 18.00

Onsdager kl. 17.30 til 20.00: Bhakti Vriksha. Bhakti Vriksha programmet gir god trening 
i forståelse av Krishnabevissthet, fokuserer på det individuelle medlemmet, genererer en 
følelse av tilhørighet og fostrer gode 
relasjoner. Du kan lese mer på http://
www.bhaktivriksha.com/about/

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

Ekadasi: 3. og 18. november

Web: http://harekrishna.no/ 
Mail: info@harekrishna.no
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Arjunas spørgsmål
Efter at Arjuna har lyttet opmærksomt til 

Krishnas instruktioner gennem hele syvende 
kapitel, stiller han otte spørgsmål, der berører 
emner, Krishna talte om i slutningen af syvende 
kapitel. Det drejer sig om 1) brahman, 2) selvet 
3) karma, 4) den materielle manifestation, 5) 
halvguderne, 6) den endelige modtager af alle 
ofringer, 7) Oversjælen samt 8) hvordan man 
kan huske på Krishna i dødsøjeblikket.

De første syv spørgsmål besvares i vers 3 og 
4, mens svaret på det sidste spørgsmål strækker 
sig over hele kapitlet. Således er hovedtemaet 
i ottende kapitel, hvordan man ved at huske på 
Krishna med hengivenhed, i særdeleshed på 
dødstidspunktet, kan opnå Krishnas transcen-
dentale bolig.

Den sidste eksamen 
Srila Prabhupada fremhæver ofte visse san-

skritord i sine forklaringer til Bhagavad-gita, 
og i forbindelse med andet vers skriver han: 
”Ordet prayana-kale er meget betydningsfuldt 
i dette vers, for alt, vi foretager os i livet, vil stå 
sin prøve i dødsøjeblikket.” (Bg. 8.2, forklaring)

Generelt skubber folk tanken om døden fra 
sig. Arjunas ældre bror Yudhisthira Maha-
raja blev engang spurgt af sin far, Dharmaraja: 
”Hvad er den mest forunderlige ting i verden?” 
Hertil svarede han, at hvert øjeblik er der tu-
sinder af mennesker, der dør. Folk har set alle 
de tidligere generationer gå bort. Alligevel tror 
de, at de selv vil leve evigt. Nu ønsker Arjuna at 
vide, hvordan man som hengiven af Krishna skal 
forholde sig til døden. To berømte vers giver det 
overordnede svar på Arjunas spørgsmål: 

ante-kale ca mam eva 
smaran muktva kalevaram

yah prayati sa mad-bhavam 
yati nasty atra samsayah

”Og den, der på dødstidspunktet, hvor han 
forlader sin krop, udelukkende husker på Mig, 
opnår øjeblikkeligt Min natur. Om det hersker 
der ingen tvivl.” (Bg. 8.5)

yam yam vapi smaran bhavan 
tyajaty ante kalevaram
tam tam evaiti kaunteya 
sada tad-bhava-bhavitah

”Ligegyldigt hvilken tilstand, man husker, når 
man forlader sin krop, opnår man med sikkerhed 
den tilstand, O Kuntis søn.” (Bg. 8.6)

Prabhupada fremhæver ordet smaran, at hu-
ske. ”Hvis man vil opnå en vellykket afslutning 
på sit liv, er det essentielt at huske på Krishna. 
Derfor bør man konstant fremsige maha-man-
traet – Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 
Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, 
Rama Rama, Hare Hare.” (Bg. 8.5, forklaring)

Konstant betyder, at man må øve sig allerede 
nu, uanset hvad man ellers foretager sig i livet. 

”Derfor skal du altid tænke på Mig i Min 
form som Krishna samtidig med, at du gør din 
foreskrevne pligt, der er at kæmpe …” (Bg. 8.7)

Prabhupada pointerer: ”Herren siger ikke, at 
man skal opgive sine foreskrevne pligter eller 
sit arbejde … Man kan fortsætte med disse og 
samtidig tænke på Krishna ved at recitere Hare 
Krishna.” (Bg. 8.7, forklaring)

To ting er vigtige her. Dels, at man ikke kan 
opgive sine foreskrevne pligter pludseligt og 
blot sætte sig ned og meditere, dels, at man må 
øve sig i at gøre to ting ad gangen, nemlig at 

Vi er nået til ottende kapitel i Bhagavad-gita. Vi håber, I fortsat finder glæde i at studere Bhagavad-
gita og svare på de spørgsmål, der ledsager hvert kapitel. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer 
til Bhagavad-gita-serien, er du velkommen til at kontakte os på redaktionen.

Bhagavad-gita som den er - kapitel 8
Opnåelse af den Højeste

Af Dandaniti Devi Dasi
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arbejde for Krishna og tænke på Krishna. Dette 
vil gøre sindet stærkt til at huske Krishna på 
dødstidspunktet, hvor kroppen og sindet er over-
vældet af alle de lidelser, der opstår ved døden.

Vejen for alle yogier
Krishnas næste instruktion er, hvordan man 

skal meditere på Ham. Først og fremmest må 
man meditere på Herrens personlige kvaliteter:

”Det vigtigste punkt er, at Han ikke er upersonlig 
eller tom. Man kan ikke meditere på noget, der er 
upersonligt eller tomt. Det er meget svært. Måden 
at tænke på Krishna på er imidlertid meget nem og 
er beskrevet helt konkret her.” (Bg. 8.9, forklaring)

Krishna beskrives blandt andet som kavi – 
den, der ved alt – og acintya – det, der ligger 
uden for vores sansers rækkevidde.

Krishna anbefaler recitation af Herrens navne 
for alle klasser af yogier, uanset hvad deres mål 
er. Han nævner specifikt omkara, der undertiden 
betegnes som Herrens upersonlige lydrepræsen-
tation. Prabhupada forklarer, at Hare Krishna- 
mantraet indeholder om, og derfor også bør 
benyttes af upersonalisterne. Resultatet af at 
fremsige Hare Krishna-mantraet afhænger af 
ens praksis eller motiv:

”Krishnas hengivne kommer til Krishna-pla-
neten, Goloka Vrindavana. For personalisterne 
er der i den åndelige himmel også utallige andre 
planeter, der kaldes Vaikuntha-planeter, men 
upersonalisterne forbliver i brahmajyoti.” (Bg. 
8.13, forklaring)

Sammenligning af den materielle 
og åndelige verden

mam upetya punar janma 
dukhalayam asasvatam

napnuvanti mahatmanah 
samsiddhim paramam gatah

”Efter at have opnået Mig vender de store 
sjæle, der er yogier i hengivenhed, aldrig tilbage 
til denne midlertidige verden, der er fuld af 
lidelse, for de har opnået den højeste fuldkom-
menhed.” (Bg. 8.15) 

De fire grundlæggende lidelser i den mate-

rielle verden defineres som fødsel, alderdom, 
sygdom og død. 

a-brahma-bhuvanal lokah punar avatino’rjuna
mam upetya tu kaunteyapunar-janma na vidyate

”Lige fra den højeste ned til den laveste er alle 
planeter i den materielle verden lidelsesfyldte 
steder, hvor gentagen fødsel og død finder sted. 
Men den, der kommer til Min bolig, vil aldrig 
blive født igen, O Kuntis søn.”  (Bg. 8.16)

Kontrasten mellem den åndelige og materielle 
verden beskrives her. Krishna giver nogle små vink 
om den åndelige verden; tre steder (vers 15, 16 og 
21) nævner Han, at ingen vender tilbage fra den 
åndelige verden, når de først er kommet dertil. Det 
siger næsten det hele. Når man først har oplevet 
skønheden i den fuldkomne verden, nærer man 
intet ønske om at nyde den perverterede refleksion. 

I forklaringen til vers 21 giver Prabhupada en 
smuk beskrivelse af Herren Krishnas personlige 
bolig, Goloka Vrindavana, som den er beskrevet i 
Brahma-samhita. Den bør læses og mediteres på.

Forskellige tidspunkter 
at forlade kroppen på

I vers 24-26 forklarer Krishna om lykkevars-
lende og ulykkevarslende tidspunkter at forlade 
kroppen på. En avanceret yogi kan selv vælge tid 
og sted for sin afgang, mens en mindre avanceret 
yogi er overladt til tilfældighederne.

Prabhupada forklarer: 
”Hvis man forlader kroppen på det ovenfor 

angivne tidspunkt, hvad enten det er ved et til-
fælde eller arrangeret, kan man komme til den 
upersonlige brahmajyoti. ” (Bg. 8.24, forklaring)

Kort fortalt skelner man mellem at forlade 
verden i lys eller mørke.

”Går man bort i lyset, kommer man ikke til-
bage, men forlader man verden i mørket, vender 
man tilbage.” (Bg. 8.26)

Det skal imidlertid forstås, at medmindre man 
overgiver sig til Krishna, kan man ikke opnå 
den endelige befrielse, men vil vende tilbage 
til denne jordplanet.

Krishna forsikrer Arjuna om, at en hengiven 
ikke behøver bekymre sig om disse to veje. 
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”Den Højeste Herres uforfalskede hengivne, 
der er fuldstændigt overgivne sjæle, er ligeglade 
med, hvornår eller hvordan de forlader deres 
kroppe. De overlader alt til Krishna og vender 
således let og lykkeligt tilbage til Guddommen.” 
(Bg. 8.23, forklaring) 

Konklusion
Som mange andre kapitler i Bhagavad-gita 

ender kapitel 8 med en positiv forsikring om, at 
ved at udføre hengiven tjeneste vil man i sidste 
ende nå Krishna. 

”Hvis man er så heldig at forstå Bhagavad-gita 
og specielt disse seks midterste kapitler i hengiv-
nes selskab, bliver ens liv med det samme mere 
glorværdigt, end det nogen sinde kunne blive gen-
nem alle former for bodsøvelser, offerhandlinger, 
velgørenhed, filosofisk spekulation osv., for man 
kan opnå resultatet af alle disse ting gennem 
Krishna-bevidsthed alene.” (Bg. 8.28, forklaring)

Hvornår må en brahmacari spise?
En lille note til ottende kapitel: I forklaringen 

til vers 28 skriver Prabhupada, at en brahmacari 
kun spiser på mesterens ordre, ”… og hvis me-
steren undlader at kalde eleven ind til måltidet, 
faster han den dag.” Nogle hengivne spurgte 
engang Prabhupada, hvad det betød for dem, da 
Prabhupada ikke altid var til stede til at kalde på 
dem. Prabhupada svarede, at han altid inviterede 
alle hengivne til at tage prasada. Således har alle 
brahmacarier i ISKCON en stående invitation 
fra Prabhupada til at modtage prasada. J 

Spørgsmål til kapitel 8
Vers 1-4

1. Forklar essensen af Maharaja Kulasekharas 
bønner. 

2. Hvad er brahman? Forklar forskellen på 
brahman og Parabrahman.

3. Hvad refererer ordet atma til?
4. Hvordan fungerer processen af karma?
5. Hvilke seks stadier gennemgår materielle 

kroppe normalt?
6. Forklar adhidaivatam. Hvorfor rådes begyn-

dere til at meditere på virat-rupa?

7. Forklar adhiyajna og Paramatma.
8. Hvordan kan man huske på Krishna i døds-

øjeblikket?

Vers 5-14
1. Hvorfor er ordet smaran vigtigt?
2. Forklar analogien med larven og som-

merfuglen.
3. Hvordan siger Krishna, man skal meditere 

på Ham?
4. Hvorledes er omkara og Hare Krishna ikke 

forskellige fra hinanden?
5. Forklar ananya-cetah og niskama.
6. Nævn de fem måder, en bhakti-yogi er 

engageret i tjeneste på.

Vers 15-22
1. Hvorfor vender ingen tilbage til den ma-

terielle verden, når de først har opnået det 
åndelige rige?

2. Hvad er problemet, hvis man ikke kulti-
verer Krishna-bevidsthed, selv hvis man 
opnår ophøjede planeter som Brahmaloka?

3. Hvordan sammenlignes Brahmas liv med 
evigheden?

4. Hvad sker der med de levende væsener 
under Brahmas dag og nat og ved hans død?

5. Beskriv Herren Krishnas bolig og person-
lige kropstræk.

6. Forklar analogien med Herren og træet.

Vers 23-28
1. Forklar de lykkevarslende og ikke-lykke-

varslende tidspunkter at forlade kroppen 
på, og hvad der er resultatet af de to veje.

2. Hvordan forbereder en hengiven sig til at 
forlade kroppen?

3. Fuldfør sætningen: Studium af Vedaerne 
er ikke tiltænkt som underholdning for 
lænestolsfilosoffer. Formålet med vediske 
studer er tværtimod …

4. Forklar den hengivne tjenestes proces som 
beskrevet i forklaringen til vers 28.

Et personligt spørgsmål: Hvordan vil du forbe-
rede dig til den sidste eksamen?
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For 30 år siden var Indiens klassiske konfekter 
og desserter ukendte for de fleste mennesker i 
verden. I dag har millioner takket være Srila 
Prabhupada prøvesmagt dem i ISKCON’s cen-
tre, og tusinder laver dem hjemme hos sig selv. 
Srila Prabhupada begyndte at introducere Vesten 
for indiske sødsager i de allerførste måneder af 
sin bevægelse i New York og San Francisco fra 
august 1966 op til maj 1967. På dette tidspunkt 
lavede Srila Prabhupada selv mad til sig selv 
og underviste ofte nye kokke, når de kom for 
at lære fra ham.

Tidlige ISKCON-konfekter
Ud over at demonstrere enkle, dagligsdags, 

hjertevarmende retter som ris, dahl, chapatier 
og grønsagsretter introducerede Srila Prab-
hupada på denne tid specielt til festlige lejlig-
heder sødsager, lette anretninger, bagværk og 
chutneyer. Af seks af disse tidlige sødsager er 
fire hurtige og lette at lave: simply wonderful 
(khara pera), tungesmeltende kikærtemels-
konfekter (besan laddu), mannagryns-halva 
med gyldne rosiner (suji halva) og flødeag-
tig ananas-og-ris dessert. To andre retter er 
khir (en flødeagtig ris-og-mælke budding, 
der kaldes sødris) og gulabjamun (stegte 
karamelagtige mælkekugler, der har trukket 
i sukkerlage og kaldes ISKCON-kugler). De 
fleste begynderkokke har kun få problemer 
med at lave de første retter, men der er lidt 
flere udfordringer, når det kommer til lave 
khir ordentligt, og det er helt sikkert mere 
tidskrævende, specielt når det skal laves 
i større mængder. Og selv dygtige kokke 
finder gulabjamun lidt af en prøvelse at 
mestre.

Hurtige og lette sødsager defineret
Som regel er klassiske mælkebaserede indiske 

sødsager hverken hurtige eller nemme at lave. 
De bruger en af følgende to grundingredienser: 
usødet kondenseret mælkekaramel, der kal-
des khoa, eller umodnet, frisk ost, der kaldes 
chenna. I større mængder tager disse grundin-
gredienser flere timer at lave. 

ISKCON’s fleste tidlige køkkenhold var i det 
store hele utrænede og underbemandede, og det 
var nærliggende at skyde nogle praktiske smutveje. 
Gennem Srila Prabhupada og professionelle i 
indiske konfektbutikker rundt om i verden fandt 
hengivne ud af, at mange khoa-baserede sødsager 
kan laves ikke kun med khoa, men også med en 
karamelagtig erstatning, der kan laves hurtigt af 
ghee, mælkepulver og en anelse mælk. Srila Prab-
hupada lavede simply wonderfuls og gulabjamun 
på den måde, og de hengivne elskede dem. Ved at 
bruge erstatninger for khoa kunne kokkene lave 
kæmpemængder af sødsager til servering. Nogle 
ISKCON-centre laver fortsat sødsager på den 
måde ved siden af de klassiske opskrifter.

Herren Krishnas Køkken
  

Indisk vegetarisk kogekunst - 30.del
Af Yamuna Devi Dasi

Hurtige og nemme konfekter

I Yamunas madlavningsserie, der blev bragt i Back To Godhead i 1990’erne, bringer vi her afsnit 
30, der fortæller om nemme sødsager eller konfekter.

Yamuna Devi Dasi
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www.krishna.dk  www.harekrishna.dk  www.iskcon.dk

Jeg vil gerne abonnere på “Nyt fra Hare Krishna”.

Navn:.....................................................................................................
Adresse:..................................................................................................
Email:....................................................................................................

300 kr. pr. år (10 numre )
Denne indmeldelseskupón sendes til:

“Nyt fra Hare Krishna”, 
Holsteinborgvej 20, 1th, 2720 Vanløse

Køkkenopgave
For de trofaste læsere, der følger denne 

madlavningsserie, er det nu tid til at fordybe 
sig i introduktionen til kapitlerne om sødsager 
i lærebogen, Lord Krishna’s Cuisine. Før du 
arbejder dig igennem opskrifterne i sektionen 
Quick and Easy Sweets, bør du omhyggeligt 
studere teksten og blive fortrolig med nogle få 
ingredienser, som du vil komme til at bruge igen 
og igen i sektionens over 60 opskrifter. Brug 
økologiske ingredienser så vidt muligt.

Prøv mælk fra forskellige steder – i en perfekt 
verden fra beskyttede køer – og bemærk forskel-
len mellem pasteuriseret og upasteuriseret mælk. 
Studér mælkens farve, smag og duft og bemærk 
viskositeten fra fedtindholdet. Lav tykmælk fra 
forskellige kvaliteter af mælk for at lære dig 
den resulterende skarp-
hed, masse og konsistens. 
Studér egenskaberne ved 
så mange forskellige kry-
stalliserede og flydende 
sødemidler som muligt. 
Helsekostbutikker har et 
godt udvalg. Sammenlign 
smag og sødme mellem 
de forskellige muligheder.

Generelt søder hvide 
og lyse sødemidler med 
minimal smag. Mørkere 
sødemidler tilføjer smag. 
Hvis du vil have mælkeba-
serede sødsager til at be-
vare den lyse farve, kan du 
i stedet for raffineret hvidt 
sukker forsøge dig med 
krystalliseret fruktose, 
lyse ”Florida Crystals” 

eller demerara-sukker, som du maler i en kværn 
eller blender derhjemme.

Når du går igennem bogen, skal du lave den 
guddommeligt lækre risret på side 658, en frem-
bringelse fra Srila Prabhupadas søndagskærlig-
hedsfest i hans lejlighed på Willard Street i San 
Francisco. Prøv den, som den er, eller erstat 
ananas med andre af årstidens friske frugter og 
flødeskum med rørt sammen med yoghurt. Skift 
om på ingredienserne alt efter årstiden, men 
bevar retten flødeagtig og dejlig sød.

Srikand
(pisket safran-yoghurt-ost med tørrede trane-

bær og ristede valnødder) (6 portioner)
Du kan lave denne version af srikand uden 

at skulle handle i en indisk forretning, og den 
passer fint sammen med 
alting fra varme purier til 
frisk frugt.

4,75 dl yoghurt-ost (op-
hængt, afdryppet tykmælk/
yoghurt)

en fingerspids safran-
tråde

1,2 dl sødemiddel eller 
efter behag

0,7 dl tørrede tranebær
3 spsk. ristede, hakkede 

valnødder
Kom alle ingredienserne 

undtagen nødderne i en skål 
og pisk dem, indtil retten er 
cremet og luftig. Stil retten 
på køl i mindst to timer og 
garnér den derefter med nød-
der, hvorefter den kan ofres 
til Herren Krishna.



Vi inviterer alle til at deltage i en opløf-
tende og inspirerende eftermiddag/aften 
med mantrasang/kirtan. Der kommer kirtan-
elskere fra hele landet og Norden.

Kirtaniya’er:
Mayura Sakhi Dasi, Ratna Bhusana 

Bhusana Das,Yadunandana Das, Gandhari, 
Ananta Sri Das, Rangi Gopal Das, Manid-
hara Das, Annwesh, Dandaniti Dasi, Danesh 

Das, Jagadvala Das, Rativistara Das, Janar-
dana Das m.fl.  

Program: 
13.00: KIRTAN
16.00: VEGETARMAD 
17.00: KIRTAN
20.00: SLUT/ END

Mere info: www.kirtan.dk

Kirtana-Fest i Templet i Vanløse


